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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 

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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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 
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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.
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Postaautó Duna Zrt. 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 20. 

42/460-789
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Az ár bruttóban 
értendő.

Ellenőriztesse még a 
téli hideg beállta előtt autója 

akkumulátorát és töltését,
csak 1100 Ft-ért.

Akkumulátort venne?
A nálunk vásárolt akksit 

kedvezményesen beszereljük 
és a használtat beszámítjuk! 
Érdeklődjön szervizünkben!
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Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 
Felnőttoktatási Intézmény
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Bővebb információ  
és jelentkezés:

Felnőttoktatási Központ 

4800 Vásárosnamény,  
Kossuth u. 35/2. 

Tel.: 45/570-299,  
20/220-3237, 

Fax: 45/570-300

Nyilvántartásba  
vételi szám:  

E-000810/2014
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

www.oktatasok.hu
E-mail: projekt.kft@gmail.com

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen 

 indítunk képzést!ARANYKALÁSZOS GAZDA 
ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ
BOLTVEZETŐ
ÓVODAI DAJKA
SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ
IRODAI TITKÁR
MÉHÉSZ
PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

VÁM, JÖVEDÉK ÉS TERMÉKDÍJ 
ÜGYINTÉZŐ

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS- 
FELDOLGOZÓ

ÉLELMEZÉSVEZETŐ
DIÉTÁS SZAKÁCS
ERDŐMŰVELŐ
FAKITERMELŐ
VIRÁGKÖTŐ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM  
(65 ÉVES KORIG)

Nyírbátor, Zrínyi út 6. 
(kereskedelmi bank mellett)

MÉTERÁRU, FÜGGÖNY, 
LAKÁSTEXTIL ÜZLET!

Pappné Jolika   06-30/219-1251

           

TAVASZI FÜGGÖNYVÁSÁR!
Készfüggönyök: Méteres függönyök: 1500 Ft-tól/m

Szőnyegek több méretben: 3700 Ft/db ártól 
Franciaágy terítők: Ágyneműk már: 3450 Ft-tól

ÚJDONSÁG: csipke, szatén, taft, tüll, muszlin, szövet, ruhaanyagok érkeztek.
Rövidáru: fonalak, cérnák, géptű, húzózár és egyéb rövidáru kellékek.

Szeretettel várom kedves vásárlóimat!
Függöny tervezés- varrása!

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 fizetésre vágyik? 
Fontos önnek, hogy szakmai tapasztalatát kiemelt bérezéssel jutalmazzák? 
Amennyiben igen, csatlakozzon hozzánk, mint:

Ön az ideális jelölt, amennyiben
• vállalja a többműszakos munkarendet (6+2)
• képes a precíz és felelősségteljes munkavégzésre
• szívesen dolgozik csapatban
• tud önállóan dolgozni és pozitív hozzáállással rendelkezik az újdonságok gyors  

Amit kínálunk:
 hosszútávú munkalehetőség

• teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer
• munkarendhez tartozó kiemelt pótlékok
•   vidékiek részére a műszakrendhez igazodó kényelmes vállalati autóbuszok 
   biztosítása térítésmentesen 
• pozitív munkahelyi légkör
• tervezhető munkaidőbeosztás

Szemüveglencse gyártó operátor

befogadása 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük  
juttassa el pályázati anyagát (önéletrajzát, valamint a végzettséget 

igazoló dokumentumok másolatát) e-mailben vagy postai úton, 
esetleg személyesen a megadott elérhetőségeinken keresztül:

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

Pályázati rendszerünket érintő kérdéseivel kérjük lépjen kapcsolatba 
velünk az alábbi elérhetőségeinken keresztül:

infovonal: +36 44 502 831
e-mail: HMHU-hoya@hoya.hu

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a HOYA  
Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt. az álláspályázatával összefüggő 
személyes adatait a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából,  
illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.
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KRASZNA-COOP ZRT.

Érdeklődni a KRASZNA-COOP ZRT. 
központjában - Mátészalka, 

Nagykárolyi u. 6. sz. alatt szeméyesen 
TAKÁCSNÉ BÁNYAI ELEONÓRA Elnök-igazgatónál, 

vagy a 44/502-585 telefonszámon lehet.

bérleti 
üzemeltetésre 

meghirdeti
Mátészalka, Erkel Ferenc u. 70. sz. alatt, a volt 
Sztár Presszó egy részéből kialakított 70 m2 
alapterületű Lottozó üzlethelyiséget.

Nyírmeggyes, Szalkay L. u. 6. sz. alatt lévő 
korábban "Sakál tanya" illetve "Légió" 
elnevezésű italboltját.

Ópályi, Szent istván király út 1. sz. alatt lévő 
Cukrászda üzlethelyiségét.
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FELVÁSÁRLÓKAT,  
TERMELŐKET KERES

Uborkát (sima, szemölcsös), paprikát, meggyet,  
szilvát, körtét, almát termeltetünk, felvásárolunk. 

(A termeltetéshez szükséges anyagokat, szaktanácsadást biztosítunk!)

Szatmár-Régió TÉSZ.

Jelentkezni lehet: 06-30/499-2700; 06-30/193-6592
E-mail: szatmar.regio@gmail.com, Facebook: Szatmár-Régió Szövetkezet

vagy személyesen: Csenger, Ipari Park Hűtőház
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BARNASZÉN 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTVA!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan 

házhoz szállítva 
közvetlenül a kitermelőtől!

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

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
n Raklapos diószén  44.450 Ft/tonna (44,45 Ft/kg)

Megrendelését  a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül  
a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2019. február 28-ig érvényesek!

1 fő villamosipari technikus
– pályakezdők jelentkezését is várjuk

2 fő villanyszerelő 
vagy villamosgépszerelő 

szakmunkás
– érettségi és B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Munkavégzés helye 
nyíregyházi és tiszaújvárosi telephely.

Az E-Power System Kft.
keres munkatársakat az alábbi pozíciókba 

1 műszakos munkarendbe:

Fényképes önéletrajzokat a 
trafo@e-powersystem.hu e-mail címre várjuk.

Acél kerítéselemek méretre gyártása!
Famintás és színes 

változatban is!

Külső-belső színes kivitel

már 690 Ft/fm-től!

Pályázatát, bérigény megjelölésével az alábbi címen adhatja le személyesen:
Agroker Holding Zrt. Kisvárdai Regionális Központja 

Kisvárda, Török u. 11.
E-mailen beküldheti a következő címre: info@agrokerholding.hu

Az Agroker Holding Zrt.
kisvárdai regionális központjába keres

ÁRUFORGALMI 
MUNKATÁRSAT

A leendő munkatárs feladata:

-

Elvárás:

Előny:

Amit kínálunk:
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NYÍREGYHÁZI 
KÖNYVELŐIRODA 
MINŐSÉGI, MEGBÍZHATÓ
SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

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

  SZOLGÁLTATÁS,   
  BÉRSZÁMFEJTÉS

   TERÜLETÉN
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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: 2019/6.
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

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

A repülőgépipari  ■
beszállító, a Diehl 
Aviation ma nyitotta 
meg kapuit a Debre-
cenben létrehozott új 
Mérnöki és Szolgáltató 
Központjának (ESC).

Dr. Mario Amschlinger, 
Chrsitian Utz ügyvezetők és 
Roman Damschke, a Diehl 

debreceni ESC telephelyének 
vezetője egy megnyitó ün-
nepség keretein belül vették 
birtokba az új helyiségeket 
a kelet-magyarországi egye-
temvárosban, ahol Szijjártó 
Péter, külgazdasági és kül-
ügyminiszter, Dr. Papp Lász-
ló, Debrecen polgármestere, 
valamint Rainer von Borstel, 
a Diehl Aviation vezér-igaz-
gatója is jelen volt.

A debreceni Diehl 
Aviation ESC kialakítása 
2016 óta van napirenden és 
fő feladata, hogy az ügyinté-
zés, programmenedzsment, 
ügyfélszolgálat és beszer-
zés területein támogassa 
németországi központot, 
amely fejlesztési és gyártá-
si tevékenységét – a Nyírbá-
torban lévő termelőegység 

mellett – eddig főként Né-
metországban látta el. 2020-
ra a Diehl Aviation 150 új 
munkatársa fog a Debre-
cen délkeleti részén ta-
lálható „Lion Offi ce“-ban 
dolgozni.

A Diehl Aviation német-
országi  telephelyeinek ka-
pacitását kiegészítő ESC 
telephelyének keresésekor 

azért esett a választás Deb-
recenre, mert a nyírbátori 
termelőüzem közelsége mi-
atti költségelőnyök, a helyi 
egyetemmel való kooperá-
ció lehetősége, valamint a 
széles körű gazdasági-kul-
turális környezet optimális 
keretfeltételeket biztosíta-
nak a repülőgépipari be-
szállító számára.

A DIEHL AVIATION új mérnőki és szolgáltató 
központot alakít ki Debrecenben
A frissen megnyitott telephely számít az egyetemváros közelségének előnyeire

Tavaly adathalászat 
miatt fordultak a 
legtöbben az NMHH-hoz
Budapest – Adathalászattal kapcsolatban fordul-
tak tavaly a leggyakrabban a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) Internet Hotline jog-
segélyszolgálatához (IH) – mondta Takách-Batta 
Zsuzsanna, a hatóság kommunikációs igazgatója 
csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Az igazgató elmondta, az interneten jogtalanul meg-
osztott képek és videók vagy akár szöveges tartal-
mak ellen lépnek fel februári kampányukban, hogy 
tudatosítsák a jogsértés tényét, illetve fontos üze-
netként fogalmazódik meg, hogy a jogsérelmeket a 
neten sem kell eltűrni, azokra léteznek technikai és 
jogorvoslati megoldások.

A szolgálathoz korábban a hozzájárulás nélkül köz-
zétett tartalom miatt fordultak a leggyakrabban az 
emberek, a Hotline-on ez a kettő a legtöbbször igény-
be vett bejelentési kategória – tette hozzá.

A 2011 óta működő Internet Hotline az NMHH jogse-
gélyszolgálata, amely internetes jogsérelmek megol-
dásában segít a bejelentőknek kilenc kategóriában. 
Ezek: adathalászat, zaklatás, hozzájárulás nélkül 
közzétett tartalom, drogfogyasztásra, terrorizmusra 
buzdító, rasszista, erőszakos vagy pedofil tartalom 
és egyéb, a kiskorúakra veszélyes tartalom. Az ügy-
intézés nem hatósági eljárás, az IH levélben kéri fel 
a jogsértő tartalmak eltávolítására a tartalom- vagy 
tárhelyszolgáltatókat.

2011 óta több mint négyezer-ötszáz bejelentés ügyé-
ben jártak el. A szolgálat weboldalán mobileszközről 
is könnyen lehet bejelentést tenni, akár névtelenül 
is.

 -MTI
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A Carl Zeiss Sport Optikai Hungaria Kft. munkatársat keres 

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
munkakörbe

Alapfeladatok: 
A finomoptikai üzem termelő gépeinek javítása, karbantartása
A javítások során fellépő visszatérő hibák kiküszöbölése
A karbantartási folyamatok javítása, optimalizálása

Feladatok részletes leírása:
Megelőző karbantartások 
Gépek átalakítása, felújítása
Hibaelhárítás, a berendezések rendelkezésre állásának biztosítása
Gépek telepítésekor történő elektromos üzembe helyezés

Elvárások:
Villanyszerelő vagy Elektronikai műszerész végzettség 
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
Rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunka
Önállóság, precizitás, megbízhatóság

Előnyt jelent:
SIEMENS, OMRON, MITSUBISHI PLC és SINUMERIK vezérlők terén szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem
Cafetéria
Gondoskodás nyugdíjas évekről
Csoportos biztosítás  

Pályázni lehet: Fényképes önéletrajzzal: Horváth Anikó, HR asszisztens Tel.: 44/501-105
E-mail: aniko.horvath@zeiss.com

Levelezési cím: Carl Zeiss Sport Optikai Hungaria Kft. ,  4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
51
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FODOR-TOURS KFT.
Bel- és Külföldi 
Személyszállítás 

9-56 fős 
autóbuszokkal!
Érdeklődni: 

06-30/299-97-79

Gyarmat 
A B L A K

Nyílászáró 
Szaküzlet 

Müanyag ajtó, ablak• 
Standard méretű ajtó, ablak • 
Redőny, reluxa• 
Fa nyílászáró • 
Dekor és CPL beltéri ajtók • 
Fa beltéri ajtók 17500 Ft -tól  • 
Laminált parketta• 

Ingyenes helyszíni felmérés!
Nyílászáró beépítése, 

laminált parketta lerakása.

Mátészalka, Bercsényi út 30 

Tel : 0670/252- 2029
(Munkaügyi központtal szemben)

Fehérgyarmat, Petőfi  út 29- 31.

Tel : 0670/501-9794
gyarmatablak@gmail.com

Akác vékony guriga 

 2900 Ft/q  29 Ft / kg

Akác vastag guriga 

 3100 Ft/q 31 Ft / kg 

Akác hasított 

 3200 Ft/q  32 Ft / kg
Nyárfa guriga 

 1800 Ft/q  18 Ft / kg

0670/428-5711
Kiss Miklós

4337 Jármi, Arany j . köz 33
EUTR :AA331109
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ÚJÍTSA fel régi, használt 
toll dunnáját, párnáját, 

paplanját.
Választható színû, minõségû 

tollbiztos 
anginban, TOLLTISZTÍTÁSSAL.

Késztermékek:
Félpehely, gyapjú, műszál, antiallergén,

gyermek garniturák, nyáritakarók, ágynemű 
garnitúrák, nagy választékban.

Tollfelvásárlás! Díszpárnák készítése!
Borika-Vitka Bt.

Vásárosnamény-Vitka, Török I. u. 10
Tel./Fax: 06-45/478-626; Mobil: 06-20/569-8506

E-mail: borika.vitka@ent.hu
www.facebook.com/borika.vitka1

Műszál, gyapjú akciós áron!
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Mátészalka, Vásár tér 15.
Tel.: 06-20/4354-300
www.kavegep.hu

info@kavegep.hu
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Példa:
2 000 000 Ft 
60 hónapra 42 942 Ft/hó
500 000 Ft 
60 hónapra 11 486 Ft / hó

HITELT SZERETNE?
A LEGJOBBAT KERESSE!

Hitelkiváltás, 
adósságcsökkentés, 
szabad felhasználás.

Hívjon bizalommal!
Terv és Valóság Bt

0630/338-1718
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A fiatalok biztonságos 
internetezését célzó 
kampány indul
Budapest – A biztonságos 
adatkezelés érdekében új, fia-
taloknak szóló, a védekezőké-
pességüket erősítő országjáró 
kampányt indít az Emberi Erő-
források Minisztériuma (Emmi) 
és az Új Nemzedék Központ 
által életre hívott Digitális Im-
munerősítő Program (DIP).

A tárca keddi közleményében azt 
írták, hogy a biztonságos inter-
netezés világnapján az online tér 
veszélyeire – különösen a gyer-
mekek védelmére – hívják fel a 
figyelmet.

Az Emmi arra szólítja fel az embe-
reket, hogy vigyázzanak az online 
adataikra, és védjék a fiatalokat a 
káros tartalmaktól.

A tervek szerint idén tizennyolc is-
kolába látogat el a DIP roadshow-
ja; egész napos programokkal 
várják a diákokat, a tanárokat és 
a szülőket.

Jelezték, hogy interaktív módon 
világítanak rá a fiatalok előtt álló 
digitális kihívásokra, valamint a 
közösségi média veszélyeire.

A rendezvényeken szakértők, 
színészek és véleményformálók 
(influencerek) bevonásával egy 
valódi etikus hekker a diákok előtt 
mutatja be, hogyan zajlik, amikor 
eltulajdonítják valakinek a jelsza-
vait. A hekkerek az adatlopások 
lehetséges következményeit is 
bemutatják.

A résztvevők a saját szemükkel 
kísérhetik végig, miként csalhat-
ják csapdába az adatvadászok 
az embereket, és tulajdoníthatják 
el akár néhány perc alatt a teljes 
digitális életüket – emelték ki.

Az országjárás során a fiatalok 
megismerhetik a legfrissebb tar-
talomszűrő programokat. Az ott-
honi és munkahelyi wifibeállítások 
gyakorlati lehetőségein kívül sok 
kibervédelmi eszközről is hallhat-
nak, amelyekkel az otthoni inter-
netezést tehetik biztonságosabbá 
– fűzték hozzá.

A Magyar Ifjúságkutatás adatai 
alapján a fiatalok 88 százaléka 
napi szinten jelen van az online 
térben, és nincs nap, hogy ne 
lopnának el tőlük adatokat. Kö-
zösségi oldalon 79 százalékuk 
rendelkezik profillal, és kutatások 
bizonyítják, hogy ők a legjobban 
sebezhetőek a digitális világban, 
hiszen nem ismerik önvédelmi 
lehetőségeiket, nem teszik meg a 
szükséges biztonsági lépéseket.

Az adathalászati kísérletről film 
is készült, amely megtekint-
hető a https://www.facebook.
com/digital isimmunrendszer/
videos/140021440286597/ olda-
lon – olvasható a közleményben.

 
 -MTI-
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4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299 50
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A CARL ZEISS SPORT OPTIKAI HUNGARIA KFT. 
MUNKATÁRSAKAT KERES HATÁROZATLAN IDŐTARTAMRA

Pályázni lehet fényképes önéletrajzzal: Horváth Anikó, Hr asszisztens

 4700 Mátészalka, Ernst Abbe út 1-2.

OPERÁTOR MUNKAKÖRBE

Alapfeladatok:   
-

-
-

Elvárások: 
-

Előnyt jelent:
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A Tranzit-Food Kft. Nyírbátori gyárába keresünk munkatársaka

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
munkakörbe.

Jelentkezését várjuk a 
hr@tranzitker.hu 
email címen vagy 
érdeklődhet telefonon: 
06-21/233-3954

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Tranzit-Ker Zrt. honlapján 
lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Feladatai:
a baromfifeldolgozó üzem által előállított élelmi-
szeripari termékek terítése hűtős teherautókon
élőállat szállítás
elsősorban belföldi és minimális külföldi szállítás

Elvárás:
minimum 1 év gépjárművezetői tapasztalat
C+E kategóriás jogosítvány
GKI kártya
Digitális sofőrkártya
élőállat szállító engedély előny – megszerzéséhez 
a cég hozzájárul

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem
hosszú távú munkalehetőség
határozatlan idejű munkaszerződés
nagy múltú, stabil vállalati háttér
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A Tranzit-Food Kft. Nyírgelsei gyárába keresünk

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe munkavállalót.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Tranzit-Ker Zrt. 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Elvárások:
    • középfokú végzettség
    •  húsipari vagy termelő vállalatnál 

szerzett tapasztalat
    •  hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent
Amit kínálunk:
    • stabil vállalati háttér
    • kiemelkedő kereseti lehetőség
    • folyamatos fejlődési lehetőség
    • vállalati busz

Érdeklődni lehet: 
06-21/233-3814

vagy 
hr@tranzitfood.hu
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Mátészalka, Meggyesi út. 20. 
Tel:.0630/ 623- 28-68

Nyitva: H- P.:8. 00 - 16. 00.- ig
Szombat: 8:00- 12.00 - ig

MŰANYAG –AJTÓ –ABLAK
R A K T Á R K É S Z L E T R Ő L

Beltéri ajtók, Mdf,Fa , CPl

Sávroló, Harmónikaajtó, 
Reluxa

Kedvező Árak
Helyszini Felmérés
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Meg, amit a vevő igényel!

-Függöny, -Sötétítő
-Ágynemű, -Asztalterítő
-Paplan, -Párna
-Szőnyeg, -Karnis
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Műanyag nyílászáró-
gyártó cég
gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres 
debreceni telephelyre 
műhely- és beépítőmunkára.
Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com

vagy telefonon: +36 30 269 31 30 
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REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY
szúnyoghálók, műanyag ajtó ablakok párkány
forgalmazása, szerelése, króm küszöb 
borítása gurtni csere szerelése javítása

OLCSÓN GARANCIÁVAL
Telefon: 42-230-468

+36-30-340-58-94., +36-70-360-95-48

Ház, Házrész eladás

Felújítandó kertes ház eladó vagy 
elcserélhető 1 szobás társasházra. 
Érd: 06 70 352 9340

Teljes köruen felújított, tég-
la építésu ipari csarnok futéssel, 
szociális helyiségekkel, összesen 
500 nm-en + 400 nm-es fém-
csarnok, plusz egy új építésu csa-
ládi ház, lakóház mindhárom épü-
let egy 8295 nm-es telken piaci 
ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

lakáseladás

Nyíregyháza Ószőlő utcában 82 
m2-es 2+2 szobás, étkező konyhás, 
nagy erkélyes jó állapotú első eme-
leti lakás eladó. A ház tégla hőszi-
getelt, a lakásban műanyag abla-
kok, 2 klíma, riasztórendszer, víz-
villany vezetékek cseréje történt. 
Igény szerint garázs is eladó hoz-
zá! Ár: 24.9M. Tel: 06706234024

albérleTeT kíNál

Mátészalkán 1,5 szobás, igé-
nyes, rendezett, bútorozott lakás 
1-2 főnek hosszútávra kiadó. Érd. 
30/634-2881, 17 óra után.

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

auTó

Mitsubishi Lancer 1,6 benzi-
nes szgk. 2 év műszakival, téli 
gumival eladó. Irányár 450.000 
Ft. Érdeklődni: 20/9476-944

JárMű keresés

régi motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa..stb. Tel.: 06-20/572-
5142

autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 0630/219-2182

simson-t keresek megvétel-
re típustól, állapottól függetlenül.
Papír nélküli ETZ és MZ is érdekel.
Tel.:06-30/506-5412

autókat, kisteherautókat veszek 
azonnali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen korú, állapotú érdekelhet! 
0630/231-7750 Sárga alap

régiség

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

szolgálTaTás

Cserepes lemeztetok készítése 
bontás nélkül palára is.Palatetok 
átfedése bitumenes zsindely-
lyel.Lapostetok víz-szigetelése.
Csatornázás,kéményrakás.Ingyen 
árajánlat!15% kedvezmény! 
w w w . l a c k o t e t o . 5 m p . e u  
T: 06-70/591-9739

Üdüljön Hajdúszoboszlón 2 
éj félpanzióval élményfürdo 
belépovel 15.990 Ft/fo 03.31-ig. 
0652558635

egyéb eladás

betonoszlop, kenyérsütő, nyo-
máskapcsoló, gázpalack, tető-
csomagtartó, ablaküveg, szivaty-
tyú, hajszásítóbúra, boroshordó és 
talicska eladó. 06 20 986 8743

egyéb keresés

simson motort veszek hibásan is. 

Illetve Debrecen/környéki hétvégi 

házat. 06309689295

ipari ezüstöt vásárolok, platina 

hoelemszál, amalgám, érintkezo 

pogácsa, forrasztópálca, palládi-

um, nitrát, platina, stb. Tel.:06-

20/923-4251

Tollhagyaték dunna, párna fel-

vásárlása napi legmagasabb áron. 

Házhoz megyek. 06-20-214-4362 

állás

pékeket keresünk Komárom-Esz-

tergom megyébe, szállás biztosított! 

György István e.v. 06302650719

pénzkereset, otthoni cso-

magolással! 06-90/603-607. 

(audiopress.iwk.hu, bruttó 635 Ft/

perc, Audiopress Hungary   06-20-

910-4517).

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Gyor, 
Mosonmagyaróvár és Sop-
ron környéki) autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betaní-
tott, lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegeszto, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint béreloleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklodni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

a Dunamag Kft. termelo partne-

reket (ostermeloket) keres fólia 

alatti paprikamag termesztésre, 

májusi ültetéssel. Ha érdekli Önt a 

lehetoség, kérjük adja meg a tele-

fonszámát, hogy egyeztetni tudjunk 

a részletekrol. Jelentkezni lehet 

e-mailben: dunamagkft@freemail.

hu vagy telefonon: Turza Pál +36 

30 567 8545

Co HEGESZTŐKET, lakatosokat, 

karbantartó villanyszereloket, lézer-

gép-kezelőket felveszünk ABDÁ-

RA, szállást biztosítunk. É: 70/942 

8927. FERVAS Kft.

gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi öv összeszerelo kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 
3 muszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. 
Kiemelkedo bér mellett, 13. havi 
fizetést, prémiumot, cafeteria-t, 
béreloleget is biztosítunk. Érd.: 
06-70/600-9021 -JOBmotive 
Kft.- 

Nincs munkád vagy váltani 

szeretnél? Betanított dolgozó-

kat keres nemzetközi autóipari 

cég gyori és mosonmagyaróvá-

ri munkahelyére. Versenyképes 

fizetés mellé, cafeteria-t, szál-

lást, munkába járást, béreloleget 

biztosítunk. Érd.: 06-70/415-

9020 -JOBmotive Kft.- 

győri fémipari partnerünkhöz 

keresünk betanított munkás, 

géplakatos, CNC-gépkezelo, 

autószerelo, villanyszerelo 

munkakörbe dolgozókat. Amit 

biztosítunk: versenyképes fize-

tés, cafeteria, szállás, munká-

ba járás, hazautazási támoga-

tás, béreloleg. Tel.: 06-70/415-

9021 -JOBmotive Kft.-

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners)

Villanyszerelo munkatársat kere-

sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/

nap. Szállás biztosított. info@

karaszvill.hu Kárász -Vill Kft.

bajai cég nemzetközi tapaszta-

lattal rendelkezo gépjármuvezetot 

keres 24 tonnás ponyvás kamion-

ra. Gyenis és Társa Bt. 06-30/9455-

637

okTaTásT Vállal

angolból olcsón, eredményesen 

vállalom általános iskolások tanítá-

sát. 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

50 éves özvegy, magányosan élo 

juhász társat keres állatszereto 

hölgy személyében, aki hozzám 

beköltözne. 06/30/413-6951

Gépjavítás 

Fehérgyarmaton!

Mezőgazdasági gépek, 
munkagépek, 

földmunkagépek, 
pótkocsik javítása. 

Műszaki vizsgafelkészítés és ügyintézés.

BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE 
MUNKATÁRSAKAT 

KERESÜNK!

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNKON:

06 80/ 200 232 • 06 80 /426 947
VAGY

Küldje el önéletrajzát, a nyirbator@getwork.hu 
címre még ma!  

Munkavégzés helye:
Nyírbátor 

és Mátészalka
MUNKÁBAJÁRÁS 
TÖBB MINT 100 
TELEPÜLÉSRŐL 
CÉGES BUSSZAL 

INGYENESEN! 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS!
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Friss csirkemell csontos Friss sertéskaraj csont nélkülFriss sertéstarja csont nélkül

Friss sertéslapocka

Fagyasztott pecsenye kacsa szárnytő

Friss csirkecomb farrészel

Friss sertéscomb

Friss kacsa bőrösháj

Fagyasztott kacsa egész „B”

Fagyasztott kistestű tyúk”B”

Friss sertés apróhús

Sütnivaló kolbász

Az akció a készlet erejéig érvényes! Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák! A fotók csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Érvényes: 2019. 02.11 - 02.24. között

1197
Ft/kg

897
Ft/kg

297
Ft/kg

327
Ft/kg

1097
Ft/kg

297
Ft/kg

697
Ft/kg

997
Ft/kg

797
Ft/kg

947
Ft/kg

697
Ft/kg

597
Ft/kg

NYÍREGYHÁZA
Debreceni út 113. Tel.: 30 6935-987 nyiregy@gastrohus.hu

Nyitvatartás: H–P: 6.30-18.30 Sz: 6.30-15.00

Sokkal több, mint húsáruház!
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