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www.lukacsablak.hu
e-mail: info.lukacsablak@gmail.com

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• 06-20/9-550-650

Fax: 42 481 067 

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

Jelentkezni:  
06-20/318-0774 Nagyné

Bedolgozásra 
VARRÓNŐT keresek.

A GYÓGYNÖVÉNYEK 
EREJÉVEL.

MARADJON MOZGÁSBAN!
Derék, hát, 
térd és 
lábfájdalom 
kínozza?

Megoldás a Zöld Menta!

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,  
06-25/503-930 Darusín Kft.
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Baromfi Coop Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

villanyszerelő
FŐBB FELADATOK:
 Előírt műszaki feladatok végrehajtása, új berendezések szerelése, üzembe 

helyezése, karbantartása
 Termelés biztonságának biztosítása
 Szakterületének megfelelő alkatrészek rendelésének kezdeményezése

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
 Szakirányú végzettség (villanyszerelő, elektrotechnikus)
 Szakmai tapasztalat, hasonló munkakörben
 Elektromos, kapcsolási rajzok olvasása
 B kat. jogosítvány

AMIT AJÁNLUNK:
 Kiemelt kereseti lehetőség, céges autó, folyamatosan fejlődő és bővülő vállalat

Kapcsolat: fazekascs@baromficoop.hu   Postacím: 4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Nyírkércs központ, változó telephellyel

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

GKI, és GÉPKEZELŐI
TANFOLYAM FOLYAMATOSAN INDUL

EUROCAR-PARTNER  
AUTÓSISKOLA  
Oktató Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
06-70/366-6319; 06-70/600-3292 –  
eurocar.busz@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001148/2015.

02.01.-től 2019. 02.28.-ig

Nyíregyháza, Rákóczi út 23.
Tel.: 06-70/369-0217

www.kissakkuszakuzlet.hu
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Elvárások:
• Műszaki végzettség

• Alapos műszaki ismeret
•Több műszakos munkarend vállalása

Jelentkezés:
e-mail: allas04@miljob.hu

tel.: 06-30/412-7265, 06-1/550-0103
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SÜTISZALON

Esküvői teljeskörű kínálatunk:

Nyíregyháza, Törzs u. 9. (Szilvavölgy lakópark)

Aprósütemények

Sósak

Szeletes sütemények

Ételallergiás termékek
Köszönőajándékok

Candy Bar

Állófogadás Batyu

„Igény esetén látvány
szervírozással”

„Hidegtál jellegű 
cukrászipari 

készítmények”

„A vendégek sütis 
doboza, amelyet 

távozáskor kapnak”

Álmaidban 
légy az, aki 
szeretnél...

Hozzá 
a matracot 
megtalálod 
a Matracdepóban.

Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. T.: 06 70 384 0701
Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914

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

SZUPERINFÓ 
NYÍREGYHÁZA

KERESSEN, KÖVESSEN 
bennünket a facebookon is
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A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, jelentkezzen online.
Töltse fel Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar és angol nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  Humánpolitikai Osztály
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2. 

www.zeiss.com

KONTROLLER
munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Feladatok:   

Elvárások 

Amit ajánlunk: 

A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Hogy erősítsünk integrált irányítási rendszerünket a Vision Care Business Group területén belül, 

Magyarországon, mátészalkai telephelyünkre keresünk egy főt, az alábbi munkakörre:

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, jelentkezzen online.
Töltse fel Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar és angol nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  Humánpolitikai Osztály
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2. 

www.zeiss.com

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTT
munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Feladatok:   
-

tása, ellenőrzése, betartatása

Elvárások 

Amit ajánlunk: 

50
72

10

50
72

10

50
74

07

Órák és ezüst ékszerek  

nagy választékban. 

Karikagyűrűk  a gyártótól!

ARANYMEDÁL
Óra-Ékszer-Zálogház 

és Karikagyűrű Szalon
Nyírbátor, Szabadság tér 10.  

(Kulturális központ mellett) 
Tel.: 20/9318-428 42/283276

exerixgold@gmail.com

www.exerix.hu

Zálogból 
visszamaradt 

aranyékszerek
nagy választékban

500 féle karikagyűrűből  választhat, 

amiből 100 féle  azonnal elvihető.

Eljegyzési gyűrűk

Karikagyűrű Szalon

Arany ékszerek nagy választékban

Érdeklődjön weboldalunkon!

M Á R K Á S   Ó R Á K !
CASIO, CLUSE, MARK MADDOX, LEE COOPER
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Nyíregyháza
Megjelenik: Nyíregyháza és  

vonzáskörzeteiben.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

Kiadó: Szuperinfó 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: 2019/5.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

A Szuperinfó fizetett 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

A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A ZEISS Vision Care Business Group kereskedelmi csapatának erősítése érdekében

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, jelentkezzen online.
Töltse fel Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar és angol nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  Humánpolitikai Osztály
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2. 

www.zeiss.com

C S O M A G O L Ó
munkatársat keresünk budapesti telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:   

       beraktározása

Elvárások 

Amit ajánlunk: 

futball csapat

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

Termelési / Raktáros munkatársakat
keres mátészalkai telephelyére azonnali belépéssel

     Jelentkezés:
CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

E-mail: angelika.juhasz@zeiss.com

Amit kínálunk:

– Kellemes munkahelyi légkör, stabil munkáltató
– Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások
– Ajánlási bónusz, bérelőleg, temetési segély
– Munkába járás támogatása
– 8 órás munkaidő esetén 30 perces nem  

ledolgozandó munkaközi szünet
– Kényelmes munkaruházat biztosítása
–  Egészségmegőrző centrum a telephelyen, saját 
   futó- és futball csapat
– Rendszeres csapatépítő rendezvények
– Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás

Amit elvárunk:
– Három műszak vállalása
– Jó problémamegoldó képesség
– Együttműködő, lelkes, segítőkész 

és rugalmas hozzáállás
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A J Á N L ATA I N K

ÁFÁ-s árak, az akció  
február 1.-től február 28.-ig,  

illetve a készlet erejéig tart!
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Hogy még nem nézett be hozzánk!

Barkács és Tapétabolt 

Akciós PVC-PADLÓK 
ÉS TAPÉTÁK VÁSÁRA!
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Nők és férfiak jelentkezését egyaránt várjuk, határon túlról is.

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET KERESÜNK!
A munkavégzés helye: Herceghalom.

VÉGZETTSÉG NÉLKÜL, vagy TARGONCÁS JOGOSÍTVÁNNYAL.

Szükség esetén INGYENES szálláshelyet Tatabányán és  
INGYENES buszos munkába szállítást biztosítunk.

MAGAS ÓRABÉRES  
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.

FELHÍVÁS!
Tisztelt betegeink,hozzátartozók!

Mozgáskorlátozott embereket kihasználó cégek működnek országszerte.

A  vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak a kiszolgáltatott fogyasz-
tókkal szemben.  A cégekhez tartozó képviselők mozgáskorlátozottakat és végtaghiánnyal élő-
ket keresnek fel a lakásukon, kórházakban, valamint idős-otthonokban, és igyekeznek rábe-
szélni őket gyógyászati segédeszközök (protézisek, ortézisek, gyógycipők) megrendelésére, 
illetve felíratására. A fogyasztóknak nem feltétlenül van szükségük a fent sorolt eszközökre: 
sokan közülük például képtelenek azok használatára egészségi állapotuk miatt. Kiszolgáltatott-
ságukra alapozva ugyanakkor a vállalkozások – pszichés nyomásgyakorlással, illetve kihasz-
nálva az értékesítés körülményeit, időzítését és helyszínét – olyan döntésekre késztetik őket, 
amelyeket egyébként nem hoznának meg.

A vállalkozások több esetben a cég ajándékaiként, ingyenes szolgáltatásaként tüntetik fel a 
közgyógyellátás keretében térítésmentesen járó eszközöket az erre jogosultak számára.  A  
társaságok továbbá – a fogyasztói jelzések, panaszok ellenére – nem az elvárható szintű szak-
mai gondossággal járnak el a legyártott termékek minősége, alkalmazhatósága, a garanciális 
igények érvényesíthetősége ellenőrizhetősége, panaszkezelési és garanciális teljesítésével 
kapcsolatban.

A jogsértések feltárásában kérjük együttműködésüket. A nem általunk gyártott gyógyászati 
segédeszközöket nem áll módunkban javítani, cserélni, ezért kérjük, minden esetben vegye 
fel a kapcsolatot ortopéd műszerészével. Amennyiben már ön is találkozott ilyen jellegű meg-
kereséssel, kérjük, panaszával keresse fel a területileg illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt.

CÍMÜNK: 4026 DEBRECEN MESTER U.7.  TEL. ÜZLET: 52/322-508   MŰHELY:52/310-689
E-MAIL: rehabmintabolt@gmail.com

Fülöp: jövőre jár a GYED a nevelőszülőknek is
Gyula – A következő év elejétől jár a 
GYED azoknak a nevelőszülőknek is, 
akik két év alatti gyermekeket nevel-
nek – közölte Fülöp Attila, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának szo-
ciális ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkára szerdán 
Gyulán.

A szociális munka egyházi tanítása című, 
a Gál Ferenc Főiskola által szervezett 
konferencia előtt az államtitkár elmond-
ta, hogy a magyarországi gyermekvédel-

mi ellátás intézményeinek 38 százalékát 
egyházi fenntartók üzemeltetik, ezért 
rendkívül fontos, hogy olyan oktatás le-
gyen a rendszer mögött, amelyből kike-
rülők később egyházi intézményekben is 
tudnak szolgálni.

A nevelőszülői hivatást támogató kor-
mányzati programról szólva kiemelte: 
azt szeretnék elérni, hogy bátran jelent-
kezzenek nevelőszülőnek azok, akik 
elhivatottságot éreznek az iránt, hogy 
segítsenek egy családon, gyermeken át-
meneti neveléssel.

Közel négyezer állami gondozásban 
lévő gyermek és fiatal nevelését végzi az 
egyházmegye – mondta a Szeged-Csa-
nád megyei püspök. Kiss-Rigó László, 
aki egyben a főiskola nagykancellára, is 
hozzátette: az egyház és a felsőoktatás 
azért működik együtt a gyermekvédelem 
területén, mert a gyermek- és ifjúságvé-
delem mindig, de most különösen fontos. 
Utalt arra, hogy megindult egy folyamat, 
ami kicsit az emberhez közelebb hozza 
a szolgálatot, hiszen például a “laktanya 
szerű” nevelőotthonokat felváltják a ne-

velő családok. Az egyház pedig azért 
vállal közszolgálati szerepet, mert köte-
lességének tartja, és jóval nagyobb ta-
pasztalattal rendelkezik, mint bárki más.

A konferenciára a megyei püspökség 
fenntartásában működő Gál Ferenc Fő-
iskola meghívta a hazai történelmi egy-
házak által fenntartott felsőoktatási in-
tézmények képviselőt, akikkel áttekintik 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó képzéseket.

-MTI-
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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Ház, Házrész eladás

Felújítandó kertes ház eladó vagy 

elcserélhető 1 szobás társasházra. Érd: 

06 70 352 9340

lakáseladás

Mátészalka, Alkotmány úton eladó 

kétszobás, 53 m2-es, 4. emeleti, klí-

más, bútorozott lakás. Tel. 70/770-

7163

Mátészalkán, Alkotmány úton 

56 m2-es, kétszobás, műanyag nyí-

lászárós, klímás lakás eladó. Érd. 

06-30/647-2950

Tiszaladányban 81 m2-es, felújí-

tott, hőszigetelt, földszinti téglalakás 

3,9 millió Ft-ért tulajdonostól eladó. 

Tel. 06-30/9292-622

albérleTeT kínál

Mátészalkán 1,5 szobás, igényes, 

rendezett, bútorozott lakás 1-2 főnek 

hosszútávra kiadó. Érd. 30/634-2881, 

17 óra után.

3 szobás, első emeleti, gázfűtéses 

lakás üresen kiadó Nyíregyházán. 

06-70/659-4955

épíTési Telek

Telek Nyíregyháza, Felhő utcán, 800 

m2 közművesített  jó fekvésű eladó. 

Tel: 06-30/291-6534

Föld, kerT

nyírpazonyban telkek, akác-nyár 

erdő földdel együtt eladó. Telefon: 

06-20/9191-458

ÜzleT, MűHely, iroda

Teljes körűen felújított, tégla épí-

tésű ipari csarnok fűtéssel, szociális 

helyiségekkel, összesen 500 nm-en 

+ 400 nm-es fémcsarnok, plusz 

egy új építésű családi ház, lakóház 

mindhárom épület egy 8295 nm-es 

telken piaci ár alatt TULAJDONOS-

tól eladó. Tel. 06-30/9292-622

auTó

Mitsubishi Lancer 1,6 benzines 

szgk. 2 év műszakival, téli gumival 

eladó. Irányár 450.000 Ft. Érdek-

lődni: 20/9476-944

JárMűkeresés

autókat, kisteherautókat veszek! 
Azonnali készpénzfizetéssel! Bármi-
lyen érdekel! Keleti is! 06-30/231-
7750

régiség

dísztárgyakat, festményt, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-
1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, egyéb régi-
séget veszek. 06-70/6244-977

Vásárolok 1940 előtti festménye-
ket, ezüstöket, porcelánokat, pén-
zeket, képeslapokat, hagyatékot. 
06-30/8722-179

nöVény

káposztát veszek! Tel: 06-20-3313-
803

egyéb eladás

kisméretű bontott tégla 1500 db 
eladó. Érd: 06 70 352 9340

szemes tengeri 7-10 mázsás tétel-
ben, szinte új elektromos rokkantkocsi 
házhoz szállítva eladó. Tel. 06-70/500-
3023

Targoncák nagy választékban 
eladók, dízel, gázos és elektromos 
üzeműek, 1-4 T teherbírásúak. Tar-
gonca gumiabroncsok, targonca akku-
mulátorok, emelő villák nagy válasz-
tékban, raktárról. Bővebb információ: 
www.targoncacom.hu, tel: 06-20/233-
01-74

Tűzifa bükk méteres 27000 Ft/
köbméter. 06703845283, EUTR: 
AA5968875

szolgálTaTás

akciósan februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádogos 
munkát, palatető bontást, felújí-
tást vállalok. Saját anyagból dol-
gozunk. /réz, alu, lindab, bramac/. 
06-70/566-4054

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapos tetők 
vízszigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat!15% ked-
vezmény! www.lackoteto.5mp.eu T: 
06-70/591-9739

állás

az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT keres 

Győrbe, Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 

műszakos munkarendbe, versenyké-

pes fizetéssel, szállással és heti hazau-

taztatással. Tel: 06-70/882-2105

balaton-parton, gyenesdiási 

étterem keres éves, illetve szezoná-

lis munkára szakácsokat, közétkezte-

tésben jártas szakácsokat, főzőasszo-

nyokat, konyhai kisegítőket, felszolgá-

lókat. Lehetnek pályakezdők is! Bére-

zés 250.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szál-

lás megoldható. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal: zsinkone.livia@freemail.

hu +36-30/9360-907

betonmixerre és pumpára keresünk 

Sárospatak-Kisvárda-Nyíregyháza kör-

nyékéről sofőrt, jó műszaki állapotban 

lévő járművekre. Elvárás: 1 év tapasz-

talat, érvényes okmányok (C kat., GKI, 

sofőr kártya). Érdeklődni: +3670/413-

4990 Orosz Tibor e.v.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 

Nyugat-magyarországi (Győr, 

Mosonmagyaróvár és Sopron kör-

nyéki) autóipari és fémipari nagy-

vállalatok állásajánlataiból válo-

gathatsz (betanított, lakatos, tar-

goncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 

ahol kiemelt bérezést, ingyenes 

szállást, utazást, valamint bérelő-

leget és hosszú távú munkát biz-

tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 

06-70/639-9920 telefonszámon 

JOBmotive Kft.

dunaharaszti Pékség 

Pék(táblás, vető) pozícióba keres 

kollégát nappali munkarendbe, 

kiemelt bérezéssel. Szállás biztosí-

tott. Telefon: 06709352572 Calypso 

Pékség Kft

Festő- gipszkartonozó KATÁ-s vál-

lalkozót 18 db új építésű családi házas 

lakóparkba felveszünk. Igény szerint 

szállást, menüt biztosítunk. Tel.: 06 

30 9397 358

gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelkedő 
bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd. 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

győr-Moson-sopron megyei 
munkára betanított dolgozókat kere-
sünk. Férfiak és nők jelentkezését 
egyaránt várjuk, ingyenes szállással. 
+36-30/709-3150, +36-70/236-7297 
(Quality Job).

győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autószere-
lő, villanyszerelő munkakörbe dol-
gozókat. Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. Érd. 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munkába 
járást, bérelőleget biztosítunk. Érd. 
06-70/415-9020 JOBmotive Kft.

parTnerCégÜnk számára kere-
sünk rajzról önállóan dolgozni tudó 
lakatosokat, CO és AWI hegesztő-
ket, órabérezés megegyezés szerint. 
Metalteam Holding Kft. 70/340 2595.

pékeket keresünk Komárom-Esz-

tergom megyébe, szállás biztosított! 

György István e.v. 06302650719

Talpraesett, fitt és egészséges, 

fizikai munkától sem félő szobalányt 

keresek a Balatonhoz kiemelt bére-

zéssel. (200-300 e Ft). Szállást, uta-

zási támogatást biztosítunk. Jelentke-

zés e-mail-ben: weiss.antal@freemail.

hu Tiszamarti János

Új építésű családi házak szerkezet-

építésére 2 fő kőműves, 2 fő segéd-

munkás KATÁ-s vállalkozó brigádot 

lakóparkba felveszünk. Igény szerint 

szállást, menüt biztosítunk. Tel.: 06 

30 9397 358

MunkaHelyeT keres

nyíregyházán nyugdíjas nő taka-

rítást, kisebb konyhán munkát vál-

lalna. Minden megoldás érdekel. Tel: 

06-20/225-09-39

okTaTásT Vállal

angolból olcsón, eredményesen vál-

lalom általános iskolások tanítását. Tel. 

06-20/365-9901

aranykalászos Gazda, Méhész, 

Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-

munka-, Emelőgép kezelő tanfo-

lyamokat indítunk Tel: 30/2283281 

E001083/2015/A008, A004, A022, 

A012, A011

Társkeresés

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 

Érd. 06703143897
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NYÍREGYHÁZI 
KÖNYVELŐIRODA 
MINŐSÉGI, MEGBÍZHATÓ
SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

Telefon: 20/3186121
e-mail: konyvtanduo@outlook.hu

  SZOLGÁLTATÁS,   
  BÉRSZÁMFEJTÉS

   TERÜLETÉN

KÉSZLETEN LÉVŐ 
ÉS RENDELHETŐ 

ÍRÓASZTALOK 

10-20% 
KEDVEZMÉNNYEL

TEXAS ÁGYAZHATÓ RUGÓS 
SAROKÜLŐ

96.900 FT
119.900 FT

AZ AKCIÓ 
IDŐTARTAMA 
2019.02.01-

02.10-IG, 
AZ ÁR AZ ÁFÁ-T 
TARTALMAZZA, 
RÉSZLETEK AZ 

ÜZLETBEN.

Acél kerítéselemek méretre gyártása!
Famintás és színes 

változatban is!

Külső-belső színes kivitel

már 690 Ft/fm-től!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg   Bifokális szemüveg   Multifokális szemüveg 
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.

11

11

BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

HANEM IS!
OLCSÓ,

JÓ
AHOL A BÚTOR 
NEM CSAK
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IBC tartályok • 1000 L-es
Műanyag hordók • 120 L-es, 200 L-es
20 L-es  • mosott kannák
Big-Bag zsák• 
Gyalult raklapok • (bútorhoz)
Mézeshordó• 
SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!
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