
sz-sz-b megye nyíregyháza 2018. március 30., XXIV/13.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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ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. augusztus 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Nem rozsdásodik, nem igényel festést.

17 színben
Kutyakennel 

3×2 m
KutyakennelK t k l

140.000 Ft
CSAK

onlapunkra 99.000 Ft259.400 Ft

www.bomstal.hu

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

3×5 méteres garázs 
horganyzott 

vázszerkezettel!

3×5 méteres 
színes garázs 

billenő kapuval

Megrendelés: 
06-30/748-5923, 06-30/747-7376 

3×5 méteres garázs horganyzott 
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

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

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny   • 

 5.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny • 

  16.500 Ft/m2-től
Az akció ideje: 2018. 04.30-áig.

Egy percen belül  kiderül, 
egy állapot felméréssel.       
Ár: 2200 Ft .Hívjon bátran !

Tel: 20/ 23-30-211 

Nem jól alszik ,
túlsúlyos?ÚJ 

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

NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG, 
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS 

SZAKEMBERT KERESÜNK.
Hivatalos bejelentés, versenyképes 

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

• RAKTÁROS
• GÉPKEZELŐ 

OPERÁTOR

Tecnica Ungheria Kft. 
munkavállalót keres

munkakörbe egy és három 
műszakos munkavégzésre.

Jelentkezni hr@tecnicagroup.hu , vagy 
Nagykálló, Nagybalkányi út. 126.sz.

Munkavégzés helye: Nagykálló

2018. március 30. – április 2.  

AQUARIUS 

2018. március 30. – április 2.  

 
2018. március 30. – április 2.  

Tájékoztatjuk Önöket, 
 

idején a Sóstó-

alábbi rend szerint 

Áldott Húsvéti Ünnepet és kellemes 

időtöltést kívánunk fürdőinkben!

HÚSVÉTI NYITVA TARTÁSA

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.
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Különleges húsvéti népszokások

– 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. 
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A keresztény világ ■■
Húsvétkor ünnepli 
Krisztus feltámadását, 
ez a kereszténység 
egyik legnagyobb ün-
nepe. 

Az ünnep magyar nyelvű 
elnevezése onnan ered, hogy 
ekkor ér véget a 40 napos böjt 
(nagyböjt), a hústól való tar-
tózkodás időszaka. Húsvét az 
egyházi év mozgóünnepeinek 
is középpontja. Ezt a napot elő-
zi meg két héttel farsang vasár-
napja és követi 50 nap múlva 
Pünkösd.

Az egyházi évnek két ün-
nepköre ismeretes. A húsvéti 
ünnepkör és a karácsonyi ün-
nepkör. A húsvéti ünnepkör a 
régibb, amely a Septuagesima 
(hetvened), azaz a farsang 
utolsó vasárnapja előtti va-
sárnappal kezdődik és a pün-
kösd utáni szombattal ér vé-
get. A húsvéttól a pünkösd 
utáni szombatig tartó idősza-
kot húsvéti időnek is mondják. 
Húsvét napjától a fehérvasár-
napot megelőző szombatig 

tartó napokat húsvét hetének 
nevezik.

A locsolkodás mai formája, 
a gyermekek locsolkodása sza-
gos vízzel, rövid versikék kísé-
retében, adománykérés céljá-
ból újabb keletű városi szokás. 
Húsvéthétfőt szokás vízbeve-
tő, vízbehányó hétfőnek is ne-
vezni. Ezen a napon Szeged 
vidékén a bandákba verődött 
legények a lányokat a kúthoz 
hurcolták, ahol egész vödör víz-
zel öntötték le őket, megelőzve 
nehogy kelésesek legyenek. Az 
Ipoly mentén szervezetten tör-
tént a húsvéti locsolás, öntöz-
ködés. A legények már vasár-
nap este tojást szedtek a lányos 
házaktól. Másnap reggel, előre 
megbeszélt helyen szalonnát 

kaptak, és ott tojásrántottát ké-
szítettek és elfogyasztották. A 
tojáshéjakat annak a lánynak 
az ablaka alá szórták, akire 
haragudtak valamiért. Ezután 
indultak el locsolni. A lányok 
igyekeztek elbújni, akit meg-
találtak, azt a kúthoz vitték és 
vödörszám hordták rá a vizet. 
Azok a fiúk, akiket nem vet-
tek legényszámba először a ke-
resztanyjukhoz mentek, akit az 
ott kapott vízzel meglocsoltak, 
jutalmul 8–10 hímes tojást kap-
tak. Ezután mentek a rokonok, 
szomszédok lányaihoz. A legé-
nyek locsolását a lányok hús-
véthétfő délutánján tojásokkal 
viszonozták. Hagyomány volt, 
hogy kedden a lányok locsolták 
a legényeket.
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4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
Érdeklődni:+36 42 310 315
+36 70 600 3292, +36 70 635 2326

A, B, C, CE, D

4400 Nyíregyháza Széchenyi u 264

kategóriás tanfolyamok folyamatosan 
indulnak, távoktatás formájában.

E-Lenz 
Autósiskola Zrt.

A biatorbágyi M1 Üzleti Parkban lévő telephelyünk bővülő
csapatába keresünk új kollegákat az alábbi munkakörökbe:

Tarts velünk, mi összetartunk!
A Flex Magyarországon közel 10.000 munkavállaló közreműkö-
désével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat  
a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen 
át az értékesítés utáni szervizelésig.

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

 
Bővebb információ és jelentkezés: toborzas@�ex.com  
vagy a 06-80-205-192 ingyenesen hívható zöld számon.

szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet,
szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak,  
ahol szakmailag is fejlődhetsz,
bevállalod a többműszakos munkavégzést,

»  operátor
»  raktáros

JÓL JÖNNE 100.000 FT? 
Csatlakozz hozzánk most,  

és bruttó 100.000 Ft belépési bónuszt adunk!

INGYENES SZÁLLÁST VAGY  
LAKHATÁSI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK!

02_flex_szuperinfo_120x227mm_patyi_kampany_kelet MO.indd   1 2018. 03. 22.   20:12

GKI KÁRTYA
� Targoncavezető
� Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
� Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő
� Útépítő- és karbantartógép kezelő
� Építési anyag-előkészítő gép kezelő
� Alapozás, közmű- és fenntartási gép kezelő
� Energiaátalakító-berendezés kezelő

TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK:

EUROCAR-PARTNER 
AUTÓSISKOLA KFT.

4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi u. 26. 
� 70/429-0168
eurocar.busz@gmail.com

� PÁV ügyintézés
� Kisgép kezelői
� Teherkötöző / darukötöző

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

www.lensit.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E-000528/2014

Érdeklődni:

Árufuvarozó és 
Autóbuszos 

személyszállító 
vállalkozói 

tanfolyamok
a Lensit Bt.-nél!
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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!
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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: 2018/13.
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

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

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 !

Hívjon fel, és mi a 
LEGKEDVEZŐBB 

hirdetési lehetőséget 
biztosítjuk Önnek!

HANUSCSÁK MIHÁLY: 
+36-20/516-8555

mihaly.hanuscsak@inform.hu
TÓTHNÉ KUN KATALIN 

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

KOVÁCS JUDIT: 
+36-20/417-2373

judit.kovacs@szuperinfo.hu

TARNÉ MAGDI: 

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

LUKÁCS BARNA: 
+36-20/417-2565

barna.lukacs@szuperinfo.hu
NAGYNÉ PAPP EDIT: 

+36-20/973-9764
edit.nagyne@szuperinfo.hu
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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

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

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

Érd: 06-30/720-9120

Nagykálló 
10 km-es 

körzetében 
gyakorlott

GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENST 

keresek!

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

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

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

 *2017-ben a szallas.hu szavazatai alapján

Nyíregyháza ZOO    
Az Év Turisztikai Attrakciója!  

                                                      

*

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Mátészalkán, a Katona József utca 
7. alatt 2,5 szobás, kertes ház eladó 
jó állapotban, vegyes és gázkazán 
fűtési lehetőség van. Ár: 11.500.000 
Ft. 06-20/290-8598

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

ságvári kertvárosban 115 m2-es 
3 szobás étkezős kertes családi ház 
eladó (garázzsal) irányár: 23,5 M Ft 
06-30/683-92-31, 06-42/341-172

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 megegye-
zés szerint. Komoly érdeklődő hívását 
várom. Tel. 06-70/262-2844

Nyíregyháza központjától 5 percre 
720 m2 összközműves építési telek 
eladó. 06-70/318-9067

F ö l d ,  k e r t

Császárszálláson 230 négyszög-
öl telek termésért, gondozásra kiadó! 
Érdeklődni: 18 óra után 06-70/5666-
916

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

Ü z l e t ,  M ű H e l y

Telephely, csarnoképü-
let (426 m2), üzem (519 
m2) teljes körűen felújít-
va, plusz szociális helyi-
ségek 8000 m2-es terü-
leten piaci ár alatt eladó 
a csengersimai határ-
átkelő térségben. Tel.: 
+36-30/9292-622

G é p ,  s z e r s z á M

Mtz traktorok kiváltására alkalmas 
PERKINS motoros új HATTAT trakto-
rok 50-110 LE kategóriában készlet-
ről eladók. Hitel, használt gép beszá-
mítás megoldható. Tel: 06-30/349-
8133
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7Jelentkezés: 
+36 -30/9838993

Kazahsztáni munkavégzésre 
keresünk:

Szakmai gyakorlattal,orosz 
nyelvtudással rendelkező

MŰVEZETŐ, 
ÉPÍTÉSVEZETŐ

munkatársakat.
Hosszú távú 

munkalehetőség,kiemelkedő 
jövedelem.
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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.
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A VÁRKONYI MÁTYÁS SZÍNTÁRSULÁS BEMUTATJA

Georg Friedrich Händel:

2018.
április 17.

19:00

Villanyszerelőket, 
betanított munkásokat 
és segédmunkásokat 

keres légvezetékes hálózat 
szerelési munkára

Budapest, X. kerületi Kft.
A gyakorlat megszerzése után 

havi nettó 200 ezer Ft 
feletti kereseti lehetőség! 

Igény esetén 
szállást biztosítunk. 
Szakmán kívüliek 

továbbképzését vállaljuk.

Jelentkezés, és 
további információ:

munkanapokon 
8-16 óra között a 
+3670-336-3325 

telefonszámon.

Tel.: 06 20 9457202

A Teleki-Trans Kft. 
nemzetközi 

gyakorlattal 
rendelkező 

GÉPJÁRMŰ�
VEZETŐT 

keres

GÓLYAFÉSZEK
Étterem és 

Pizzéria
Fóka Fagyizó-
Hordó Borozó

Ajándék.

Tokaj,Bajcsy-zs.u.23
E-mail: szormokbt@golyaetterem.t-online.hu

www.golyaetterem.hu

Gyors kiszolgálás, 
finom ízek!

J á r M ű k e r e s é s

simsont keresek megvételre típus-
tól, állapottól függetlenül korrekt, 
reális áron. Tel. 06-30/506-5412

SZEMÉLYAUTÓKAT, 
kisteherautókat vásáro-
lok készpénzfizetéssel! 
Bármilyen korú, állapotú 
érdekel! 0630/231-7750

r é G i s é G

Vásárolok antik festményeket, 
ezüstöket, dísztárgyakat, porceláno-
kat, pénzeket, képeslapokat, hagya-
tékot. 06-30/8722-179

á l l a t

tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. 06/70-240-13-31

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

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

almadaráló, kétpofás 380V-os 
és 400-as karos graniflex gyári és 
250-es vastagságú gyalu eladó. 
06-30/521 2248

Jó minőségű házi bor eladó Nyíregy-
házán érdeklődni: 42/341-409

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

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

tél végi akciós kalodás és erdei 
m3-es tűzifa rendelhető! Akác, tölgy, 
bükk, nyár. Ingyenes házhoz szállí-
tással ár: 11000 Ft-tól Tel.: 20/528-
2604 EUTR azonosító: AA5854363

Utánfutó, lé-préselő gép (Gerson 
terápiához) műszerész eszterga, 
elektromos kerekesszék, hómaró-
gép, fűnyíró, gáztűzhely 2 palackkal 
eladó. 06-20/9414128

Utánfutó, villanybojler, gázkon-
vektorok, gáztűzhely, háti permete-
ző, (műanyag) nagyméretű gyorsvá-
gó eladó. Érd: 06 20 9423 763, 42 
491 845

e G y é b  k e r e s é s

dísztárgyakat, festményeket, por-
celánt, órát könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. Érd. 
06-30/342-1855

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!”

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

lapos tető hő- vízszigetelés, bádo-
gos munkák, palatetők mosása, bon-
tás nélküli szigetelése bitumenes- 
mintás lemezzel 70/595-7105.

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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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

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)

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

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

Új tetők készítése, régi 
tetők felújítása, fi lagóriák, 

kocsibeállók készítése 
20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSEÉpítőipari cég megbízható 
KŐMŰVEST ,FESTŐT, 

SEGÉDMUNKÁST 
keres azonnali kezdéssel,hosszú távra.

Érd: 30/239-24-69

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.
Munkavédelmi képviselő alap- és továbbképzés: április 24-25.

kiemelt bérezéssel felvesz 

KONYHAFÔNÖKÖT
SZAKÁCSOT
KÉZILÁNYT

TAKARÍTÓNÔT
Szállást biztosítunk. 

Jelentkezni: 06 30 245 3094, vagy 
vadaskertcsarda@t-online.hu

Az egész évben 
nyitva tartó keszthelyi Nyíregyházán 32 éve üzemelő 

kézműves fagylaltozó 
,Gergelyiugornyán Tisza parton 

28 éve üzemelő presszó fagylaltozó 
eladó . 

VÁLLALKOZÓK  BEFEKTETŐK FIGYELEM !

ÉRD: 70/601-95-54

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

Az akció minimum 150.000 Forintos vásárlási érték fölött, 
2018. április 2.-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! 

A kép illusztráció!

ÉBRED A TERMÉSZET! 
TE SE ALUDJ EL!

Az aAz aAz aAz aAz aAz aAz az aAz akciókciókciókciókciókciókcióc  min min min min min minminminm imumimumimumimumimumimumimumi  150 150 150 150 150 15005005 .000.000.000.000.000.000000.000 For For For For For ForFo intointointointointointoont s vás vás vás vás vás váásárlsárlsárlsárlsárlsársár ási ási ási ási ási ásiásás értéértéértéértéértéértéértértér k fök fök fök fök fök fök löttlöttlöttlöttlöttlötttlötlöt , , ,,,,
20182018201820182018201801182018. áp. áp. áp. áp. áp. áp. áp. ápáprilirilirilirilirilirilirr s 2.s 2.s 2.s 2.s 2.s 2.s 2 -30.-30.-30.-30.-30.-30.-330  köz köz köz köz közköközk ött ött öttöttött ött ööt érvéérvéérvéérvéérvéérvééérvévé nyesnyesnyesnyesnyesnyesnyesnyesn ! Má! Má! Má! Má! MáMá! MáM s aks aks aks aks aks akakcióvcióvcióvcióvcióvcióvióvcióvvvvvval,al, al, al, al, alal,l, kupokupokupokupokupokupokup nnalnnalnnalnnalnnalnnalnnanalla  nem nem nem nem nem nemnemnemm von von von von vonnvonhatóhatóhatóhatóhatóhatóató öss öss öss öss össössössssze! ze! ze! ze!zeze!ze! 
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Nálunk most minden 
25%-kal olcsóbb!

palatető bontás nélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

á l l á s

A Dunamag Kft. fóliasá-
torral rendelkező part-
nereket keres paprika-
mag termesztésre, máju-
si ültetéssel. Jelentkez-
ni lehet telefonon Turza 
Pál +36-30-567-8545, 
e-mailben dunamagkft@
freemail.hu 

állandó rövid ukrán körfuvarokra jó 

kereseti lehetőséggel keresünk gya-

korlattal, C+E kategóriás jogosítvány-

nyal, GKI kártyával és leinformálha-

tósággal rendelkező gépkocsivezető-

ket nyerges szerelvényre. Jelentkez-

ni lehet munkaidőben a 06-30/935-

2949-es telefonszámon.

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk autóipari beszál-
lító partnerünkhöz Dunán-
túlra, a régióban a legma-
gasabb bért biztosítják. 
Szállás, utazás biztosított. 
Érd: 06-30-511-4219.

Betanított dolgozókat 
keresünk megnövekedett 
gyártásunkba, havi 
átlag kereset nettó 180-
200.000Ft. Szállást, uta-
zás, munkába járást bizto-
sítunk. Győri, mosonma-
gyaróvári munkahelyünk-
re. 06-70/639-9920

BETANÍTOTT munká-
sokat keresünk soproni 
munkavégzésre, azonna-
li kezdéssel. Szállás, uta-
zás biztosított. T: +3630-
709-3150.

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

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

dunaharaszti telephelyre autó-
busz szerelésében jártas autószere-
lőt és autóvillamossági-szerelőt kere-
sünk. Fizetés egyedi elbírálás alap-
ján. Szállást biztosítunk! 0670-9844-
630, h-p: 8-15 óráig.

egerbe CNC gépkezelő kollégát 
keresünk. Utazás, szállás biztosí-
tott. Érd: 06-20-500-6276.

Fémipari betanított mun-
kásokat, hegesztőket, 
lakatosokat, CNC gép-
kezelőket keresünk győ-
ri munkahelyünkre. Szál-
lást, utazást, munkába 
járást, cafeteriát biztosí-
tunk. 06-70/315-8492

Francia folyami hajókra keresünk 
szobalányokat. Nyelvismeret szük-
séges. Bruttó fizetés 1.498 EURO+ 
teljes ellátás.cgedo@croisieurope.
com06-70/287-4515

Győri munkahelyre targoncáso-
kat, hegesztőket, lakatosokat felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel. 06-20/949-3036

iNGatlaNiroda alkalmazot-
tat keres fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06306506088.

Móri autóipari beszállító cég keres 
hosszú távra több műszakos mun-
karendbe munkatársakat betanított 
munkakörökbe. Szállás biztosítva! 
Érdeklődni: 70/631-9440erzsebet.
nagy@opuswork.eu Csörgessen 
meg, visszahívjuk!

Mosonmagyaróvári villanysze-
relő kft. szakmai ismerettel rendel-
kező kollégát keres épületvillamos-
sági feladatok betöltésére. Kiemelt 
bérezés, egyéb juttatás. Bemutat-
kozó levél bérigény megjelöléssel 
az alábbi e-mail címre: skapervill@
gmail.com 

Németországba és Dáni-
ába keresünk munkavál-
lalókat mezőgazdasá-
gi területre: állattenyész-
tés – állatgondozás (szar-
vasmarha, sertés), trakto-
ros, mezőgazdasági gép-
szerelő, növénytermesz-
tési 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

Nyíregyházi ruhaboltba keresek 
beugrós takarító kollégát, heti 2-3 
napra! Munkaidő reggel 7-10 ig. 
Tel: 06-70/9788362

siófokon májustól szeptemberig 

nyitva tartó étterem felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökre: szakács, 

pultos és felszolgáló. Szállást bizto-

sítunk! Jelentkezéseket adiana1@

enternet.hucímre kérnénk vagy Tel: 

30-462-1366.

Nincs munkád? Nem dol-
gozol? Betanított mun-
kakörbe keresünk kol-
légákat sopronkövesdi 
és ajkai munkahelyre. 
Ingyenes szállással, uta-
zási költségtérítéssel, net-
tó 170.000Ft havi jövede-
lemmel, cafeteria, előleg, 
bejelentett munkaviszony, 
albérlet támogatás, 6 
hónap után hűségjutalom-
mal. Hosszú távú munka-
lehetőség, kiváló munka-
környezet. Feltétel: 8 álta-
lános iskolai végzettség. 
06-70/315-8492

Szkréperládás szerel-
vényre tapasztalattal ren-
delkező gépkezelőt kere-
sünk! Modern Case-IH 
Quadtrac traktor+2db 
13m3 Reynolds láda. 
Kiemelt, teljesítményará-
nyos bérezés, folyamatos 
bejelentett munka, válto-
zó munkahely. Érd.:+36-
30-823-3771

téglásra keresünk CO hegesztő-

ket 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 von-

záskörzetében. Házvezetőnői, idős 

gondozást, gyermekfelügyeletet vál-

lalok. 06-30/419-6818

• 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!
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Lapzárta szerda 17 óra
NYIREGYHAZA. SZUPERINFO.HU
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4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

Nyíregyháza, 
Bútosi Szabadidő Park

Április 5-től, 
( csütörtök)

Április 8-áig. 
( Vasárnap)

Előadások kezdete:
hétköznap 18 óra

szombat 15 és 18 óra
vasárnap 11 és 15 óra

Április 7. 
11 óra  NYÍLT NAP

FŰTÖTT
 NÉZŐTÉRREL!

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:
www.magyarnemzeticirkusz.hu

v

Á Á Á

1-ET FIZET 2 JEGYET KAP
B szektorba

ha ezt a szelvényt a Cirkusz Pénztárnál átadja. CIRKUSZ
 INFORMÁCIÓ:

06 20 935 40 50

2018. ÉVI ÚJ MŰSOR
A Monte-Carlo-i Cirkuszfesztiválon elért 

hatalmas siker eredményeként 
a Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

ARANYBOHÓC A PORONDON
című vadonatúj nemzetközi gálaműsorát!

 � Argentínából Bruno Raff o és csodálatos oroszlánjai.
 � Kolumbiából a Gerling csoport: Dupla halálkerék 
és 7 piramis a drótkötélen! SZENZÁCIÓ! 

 � Ifj . Richter József bemutatja: A világ legnagyobb 
egzotikus állat produkciója: elefántok, zsiráfok, 
zebrák, púpos tevék, lámák egyszerre a porondon.

 � Don Christian humoros Bohóc.
 � A világhírű Casselly család és 5 afrikai elefántjuk. 
VILÁGSZÁM!

 � Arany Bohóc-díjas Richter csoport lovas akrobaták.
 � Japán vendégművészünk Ty Tojo sztárzsonglőr.
 � Brazíliából Super Silva Jr. az igazi pókember.
 � 8 tagú élő zenekar és Lady Masallah énekes.

Ifj . Richter József és 70 tagú társulata közel 
100 állatával sok szeretettel várja az igényes és magas 

színvonalú szórakozásra vágyó közönségét.

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.
Információs telefon: +36-20-935-40-50

www.magyarnemzeticirkusz.hu
�  facebook.com/magyarnemzeticirkusz
�         instagram.com/magyarnemzeticirkusz

Ifj. RICHTER JÓZSEF
igazgató,

Budapesti és Monte-Carlo-i 
Cirkuszfesztivál

Arany-díjas cirkuszművésze

RICHTER JÓZSEF
alapító,

Magyarország 
egyetlen 

Kossuth-díjas cirkuszművésze

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

• 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)

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 !

�

�

�

BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

TAVASZ NYITÓ AKCI

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

Abby univerzális 
sarokülő

Picanto kanapé

189.000 Ft

179.900 Ft

57.500 Ft
64.990 Ft

´

20 km-es körzetben INGYENES házhoz szállítás !
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