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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 

Jelentkezni:  
06-20/318-0774 Nagyné

Bedolgozó VARRÓNŐK 
jelentkezését várom.

Aggassza a műtéti 
beavatkozás? 
A Visszér Doktor 
Önnek való! 

A GYÓGYNÖVÉNYEK 
EREJÉVEL.

ÉPÍTŐIPARI CÉG, 
munkahelyi 

művezető-építésvezető 
beosztásba keres 
munkatársakat.

Önéletrajz: 
info@vmkonstrukt.hu

VM-Konstrukt Kft.

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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BÁNHÁZINÉ VARGA ERZSÉBET 
+36-70/504-7939   

erzsebet.banhazinevarga@inform.hu 

TARNÉ  MAGDI:  
36-20/804-8191    

magdolna.tarne@szuperinfo.hu

GÁTINÉ ZITA:  
+36-70/199-2825   

zita.gatinefarkas@inform.hu

LUKÁCS  BARNABÁS:  
+36-20/417-2565   

barna.lukacs@szuperinfo.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN 
36-70/198-1193;    

katalin.tothne@szuperinfo.hu

NAV: március 18-ig 
akár sms-ben is kér-
hető az szja-bevallási 
tervezet postázása
Budapest – Március 18-ig 
akár sms-ben is kérhetik 
az szja-bevallási terveze-
tük postázását az adóható-
ságtól azok, akiknek nincs 
ügyfélkapu-regisztrációjuk 
– közölte a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) szerdán 
az MTI-vel.

A NAV idén is automatikusan, 
külön kérés nélkül elkészíti 
azok szja-bevallási tervezetét, 
akikről munkáltatói, kifizetői 
adattal rendelkezik: legyen 
munkavállaló, őstermelő, áfa 
fizetésére kötelezett magán-
személy vagy egyéni vállal-
kozó.

Az elkészített tervezeteket a 
NAV március 15-től az ügyfél-
kapun keresztül, elektronikus 
formában elérhetővé teszi. 
Akinek nincs ügyfélkapuja, 
az adóbevallási tervezetének 
postázását március 18-án éjfé-
lig kérheti. Az elkészült terve-
zeteket a NAV tértivevényesen 
április 30-ig küldi el postán az 
igénylőknek.

A postázási kérelmet be lehet 
nyújtani sms-ben a 06 (30) 
344-43-04-es telefonszámra, 
az adóhatóság honlapján el-
érhető webűrlap (www.nav.
gov.hu/eszja/eszja) kitölté-
sével, telefonon, a 1819-es 
infóvonalon, vagy az ügyfél-

tájékoztató és ügyintéző rend-
szeren keresztül, a +36 (80) 
20-21-22-es telefonszámon.
A kérelem benyújtható pos-
tán kötetlen levél formájában 
(születési dátum és adóazo-
nosító jel megadásával), a 
NAV honlapjáról letölthető 
BEVTERVK-nyomtatványon, 
vagy személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatain.

Sms-ben az SZJA rövidítés 
mellett az adóazonosító jelet 
és a születési dátumot kell 
elküldeni.

Mint írták, aki esetleg elmu-
lasztaná a március 18-i határ-
időt, az május 20-ig személye-
sen, a NAV ügyfélszolgálatain 
is kérheti adóbevallási terve-
zetének nyomtatását. Az adó-
zók bármikor nyithatnak 
ügyfélkaput, amellyel adóbe-
vallási tervezetüket a www.
nav.gov.hu-ról és a www.
magyarorszag.hu-ról elérhető 
eSZJA portálon március 15-
től megtekinthetik, és szükség 
esetén módosíthatják.

Az szja 1+1 százalékának 
felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet 
elektronikusan és papíron is 
rendelkezni egészen május 
20-ig – közölte a NAV.

 -MTI-
4233 Balkány, Kállói út 95.

Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

Mátészalka, Vásár tér 15.
Tel.: 06-20/4354-300
www.kavegep.hu

info@kavegep.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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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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Acél kerítéselemek méretre gyártása!
Famintás és színes 

változatban is!

Külső-belső színes kivitel

már 690 Ft/fm-től!

TV INTERNET MOBIL

I

Postaautó Duna Zrt. 
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 20. 

42/460-789
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.

Kár lenne vitatni, hogy 
szükségünk van vitamin-
pótlásra. Ellenkező esetben 
megjelennek a hiánytünetek, 
mint például a fáradékony-
ság, hajhullás, a legyengült 
szervezet pedig kevésbé áll 
ellen a vírustámadásoknak. 
Ne essünk azonban abba a 
hibába, hogy mi akarjuk el-
dönteni, mire is van szük-
ségünk.

Az utóbbi években szinte 
trendi lett habzsolni a kü-
lönféle vitamintartalmú ét-
rend-kiegészítőket, minden-
féle orvosi ajánlás 
nélkül annak érdeké-
ben, hogy mestersé-
ges módon készítsük 
fel vé de kező rend sze-
rün ket a hideg hó-
napokra. Tesszük ezt 
annak ellenére, hogy 
a háziorvos, a szak-
orvos, de még a di-
etetikus is arra int, 
más módja is van az 
immunrendszer felkészítésé-
nek. Egybehangzó vélemény, 
hogy az egészséges táplálko-
zás sokkal jobb forrása a vita-
minoknak, ásványi anyagok-
nak, mint a táplálék-kiegészí-
tők; a tápanyagok kölcsönha-
tása olyan előnyökkel járhat, 
amit a kiegészítők nem tud-
nak pótolni.

Depresszió ellen D-vitamin
Télen kifejezetten szüksége 

van a szervezetünknek néhány 
vitaminfajtára. Egyik ilyen a 
D-vitamin, amellyel kapcsolat-
ban nemrég mutatták ki, hogy 
szerepet játszik a depresszió tü-
neteinek kialakulásában. Egy 
egyetemi kísérletben azt mu-
tatták ki, hogy minél alacso-
nyabb valakiben a D-vitamin 
szintje, annál nagyobb a való-
színűsége a depressziós tüne-
tek kialakulásának. És ha már 
a hangulatszabályozásnál tar-
tunk, a magnézium is kiváló er-
re a célra, ugyanis nagy szere-
pe van a szerotonin termelése 
és működése szempontjából. 
Kutatások azt is kimutatták, 
hogy a népesség 80 százaléka 
magnéziumhiányban szenved. 
Nem árt tehát erre odafigyelni.

A vitamin legjobb forrásai 
a zöldleveles zöldségek, illet-
ve a nyers mandula. A dieteti-

Több vitaminra 
van szükségünk 
télen?

kus azonban más ötletet is ad: 
a D-vitamin szükségletünk egy 
részét a szabad levegőn tartóz-
kodva tudjuk biztosítani, mert 
annak ellenére, hogy nem érez-
zük a nap erejét, mégis feltölti 
a szervezetet.

Multivitaminok: 
van, amikor hasznos
Rosszul tesszük, ha a multi-

vitaminok szedésétől is azt 
várjuk el, hogy segítenek meg-
előzni bizonyos betegségeket, 
mint például a szívbetegsége-
ket. Egyelőre nincs elegendő 
bizonyíték sem az alkalmazása 

mellett, sem ellene. Tanulmá-
nyokat persze találunk mindkét 
eshetőségre: olyat, amely jóté-
kony hatást mutat ki, de olyat 
is, amely kifejezetten károsnak 
kiálltja ki a multivitaminokat. 
Ezek között a vitaminok között 
találhatók olyanok is, amelyek 
egyértelműen védenek bizo-
nyos betegségekkel szemben, 
ilyen például a folsav, amely 
bizonyos születési rendelle-
nességek ellen hatásos.

Szintén divatos és sokat 
emlegetett az echinacea, az 
észak-amerikai indiánok ked-
velt gyógynövénye. Sokan fel-
tételezik, hogy segít felvenni 
a harcot a náthával szemben. 
Ám ez esetben is igaz, hogy a 
növény kivonatának alkalma-
zása a vírusfertőzés előtt vagy 
után semmilyen hatással nem 
volt a fertőzés arányára vagy a 
tünetek súlyosságára 437 meg-
figyelt kísérleti alanynál, akik 
véletlenszerűen kapták a szert 
és placebót.

Összegzésképpen, ha min-
denáron szedni akarunk vala-
mit a téli hónapokban, lehető-
leg válasszunk ki egy terméket, 
kérjük ki háziorvosounk taná-
csát, de a legjobb, ha a termé-
szetes bevitel mellett mara-
dunk, kiegyensúlyozott táplál-
kozással, illetve sok mozgással.
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FODOR-TOURS KFT.
Bel- és Külföldi 
Személyszállítás 

9-56 fős 
autóbuszokkal!
Érdeklődni: 

06-30/299-97-79 51
26
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Keress minket a facebookon is!

VESZÉLYES 
NEM DÖNTHETŐ FÁK 

KIVÁGÁSA 
ALPIN TECHNIKÁVAL.

0620/258-6171
www.beregalpin.hu  

beregalpin@gmail.com
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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: 2019/8.
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.
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Ravasz tavasz!
A hosszú hideg tél után ki ne 
vágyna arra, hogy a vastag 
pulóverektől és a csizmától 
megszabadulva kiélvezze a 
tavasz első napsugarait.

Gyakran még a vékony átme-
neti kabátunkat sem vesszük 
fel, néhány nap múlva azon-
ban jelentkeznek a már jól 
ismert megfázásos tünetek: 
torokfájás, köhögés, rossz 
közérzet, tüsszögés, pedig 
csak egy kis odafigyelésre 
van szükség ahhoz, hogy el-
kerüljük a tavaszi megfázást 
és felhőtlenül élvezhessük a 
jó idő beköszöntét. A ravasz 
tavasz! Ahogy beköszönt a 
jó idő, hajlamosak vagyunk 
arra, hogy ledobjuk a kabátot, 
és csupán egy pulóvert vagy 
egy vékony inget viseljünk. 
A szikrázó napsugarak meg-
tévesztenek minket, mely a 
hőérzetünket is becsapja: 
nem vesszük figyelembe a 
hőmérsékleti viszonyokat és 
a hűvös szellőt, amely köny-
nyen megfázáshoz vezethet. 
Ha odafigyelünk, és betartunk 
néhány szabályt, elkerülhet-
jük, hogy a megfázás beár-
nyékolja a tavaszi napsuga-
ras hétköznapokat” 

Szeszélyes időjárás ellen 
réteges öltözködés.
 
Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tud-
hatjuk, mire is számíthatunk 
aznap: reggel még hűvös az 
idő, de délutánra felemelke-
dik a hőmérséklet. Akármikor 
elkaphat minket egy kisebb 
zápor, és estére annyira lehűl 
a hőmérséklet, hogy azt hin-
nénk, újra a tél közeleg. Így 
elég nehéz eltalálni a meg-
felelő öltözéket. Ahhoz, hogy 
elkerüljük a megfázást öltöz-
zünk az évszaknak megfele-
lően, rétegesen, és mindig le-
gyen náluk egy kardigán vagy 
egy pulóver arra az esetre, ha 
hűvösebbre fordulna az idő. 
Nem szükséges azonban a 

túlzottan vastag ruhadarabok 
viselése, hiszen az sem jó, 
ha megizzadunk. Az ablakon 
beszűrődő napsugarak olykor 
csalóka képet adnak a kinti 
hőmérsékletről. Előfordulhat, 
hogy a szabadban jóval hű-
vösebb van, mint bent, így ha 
az irodán kívül van elintézni 
valónk, mindenképp vegyünk 
magunkra valamit.

A sportolás fél egészség

Rendszeres sportolással is 
fokozhatjuk állóképességün-
ket. A jó idő beköszöntével 
az edzőtermek helyett inkább 
a természetben sportoljunk, 
vagy szervezzünk a közelgő 
hétvégére nagyobb túrákat!. 
Ha a kirándulás alatt megál-

lunk vagy az izgalmas mérkő-
zés közepén megpihenünk, 
mindig vegyünk fel egy puló-
vert vagy egy dzsekit, hiszen 
kimelegedve és izzadtan 
könnyebben megfázatunk. 
Gyermekünk figyelmét is hív-
juk fel erre és törekedjük rá, 
hogy ebben az időszakban 
nála is legyen plusz pulóver 
vagy esőkabát. 

Az erős immunrendszer  
ellenáll a támadásoknak

Immunrendszerünket folya-
matosan erősítsük vitami-
nokkal is, hogy ellenállóvá 
váljunk a betegségekkel 
szemben. Részesítsük előny-
ben a friss zöldségeket és 
gyümölcsöket, ám ha télen 
erre nincs lehetőségünk, ki-
egészítésként szedjünk vita-
minkészítményeket. Ha ezt 
a néhány dolgot betartjuk, a 
tavasz minden percét kiélvez-
hetjük és elkerülhetjük, hogy 
a megfázás ágynak döntsön 
minket. Figyeljünk oda a fo-
lyadék bevitel mennyiségére, 
nem elég hangsúlyozni a napi 
2-3 l folyadék bevitel szüksé-
gességét.
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Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Több műszakos munkarendbe (6+2)

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:

Elvárások
    •  Felsőfokú végzettség, elsősorban villamos-, gépész-, mechatronikai-, vagy vegyész-

mérnök
    • Kommunikációs szintű angol nyelvismeret, írásban és szóban
    • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
    • Csapatban való jó együttműködési készség
    • Jó koordinációs készség, gyakorlatiasság
    • Gyors problémamegoldó képesség
    • Pozitív hozzáállás, az újdonságok gyors befogadása
Amit kínálunk:
    • külföldi szolgálati utazási lehetőségek
    • nemzetközi környezet
    • teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer
    • pozitív munkahelyi légkör

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 
      befogadására 
Amit kínálunk:
     hosszútávú munkalehetőség
    • teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer
    • munkarendhez tartozó kiemelt pótlékok
    • pozitív munkahelyi légkör
    • tervezhető munkaidőbeosztás

Technológus mérnök

Szemüveglencse gyártó operátor

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.

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

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.

Ház-, Házrészkeresés

eladó családi házat keresek Bor-

bányán, és Ságvári Kertvárosban, 

35 M Ft-ig. 06-30/318-9245

LakáseLadás

Nyíregyházán, 82 m2-es 2+2 

szobás, első emeleti, erkélyes, 

tégla, hőszigetelt lakás eladó. Ára 

24.9 millió. Érd: 06-70/623-4024

Lakáscsere

szétköltözők figyelem! Nyír-

egyháza központjában ket-

tő társasházi lakás angol típu-

sú családi házra cserélhető 

értékegyeztetéssel. 06-30/411-

8007

aLbérLetet kíNáL

albérletbe kiadó Nyíregyházán lif-

tes társasházban 3 szobás, gázfű-

téses, 2 nagy erkélyes, 1. emeleti 

lakás üresen. 06-42/ 462-540

Mátészalkán kertes lakásban 

külön bejáratú szoba dolgozó 

nőnek kiadó. 20/463-7669

építési teLek

Nyírszőlős, Sugár utcán építé-

si telek eladó. Víz villany rajta. 

20/563-9911

Oroson a Fő utcán építési telek 

eladó. Érdeklődni: 06-20-352-

5758

FöLd, kert

Nyíregyháza, Lovag utcán 1 

hektár szántó eladó. Közmű raj-

ta. 20/563-9911

Nyírpazonyban telkek, akác-nyár 

erdő földdel együtt eladó. Telefon: 

06-20/9191-458

1,1 hektár akácerdő, és az Aká-

cos utcán 6000 m2-es, ill. a Cson-

gor  utcán 8000 m2-es építési tel-

kek eladók (víz, gázcsonk bent). 

1000, illetve 2000 Ft/m2. Érd.: 

06-70/850-5364

ÜzLet, MűHeLy

Nyíregyháza Déli iparterüle-

tén 10.500 m2  telephely eladó. 

Ára: 7.500 Ft/m2. Érdeklődni 

:06-70/623-4024

HaszONjárMű

daewoo Lublin 50.000 km-rel, 

lucerna szalma bála 125×120 

eladó. 70/379-6314

járMűkeresés

autóbontóba vásárolok kele-

ti-nyugati autókat 5-30 Ft/kg 

áron, elszállítással. 06-30/219-

2182

autófelvásárlás! Személy és 

teherautókat vásárolok 3.5 t-ig! 

Bármilyen érdekel! 06-30/231-

7750

sérült, totálkáros, hiányos vagy 

hibás gépjárművek vétele, 2005-

ös évjárattól. 06-70/942-4481, 

06-70/575-4112

régiség

dísztárgyakat, festményt, por-

celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 

hagyatékot műtárgybecsüs vásá-

rol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porceláno-

kat, régi könyveket, festménye-

ket, egyéb régiséget veszek. 

06-70/6244-977

Vásárolok antik porcelánokat, 

pénzeket, képeslapokat, filléres-

pengős ponyvaregényeket, képre-

gényeket, vasárnapi újság folyóira-

tokat. 06-30/872-2179

áLLat

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvá-

sár 1 éves vörös tojótyúk, szép 

tollasak 600 Ft/db. INGYENES 

házhoz szállítás! Tel. 30/171-

6635

NöVéNy

Hegyes csípős paprika eladó! 

Érdeklődni: 42/481-775

egyéb eLadás

eladó kombinált gáztűzhely, kana-

pé ágyneműtartóval, DVD, CD, és 

egy asztali rádió. Érd: 06-30-551-

2228

eladó Siva12 csatornás keverő 

erősítő hangláda 300w 2 hang-

szóró új állapotban. 06-20/289-

0522

elektromos rokkantkocsi szinte új 

állapotban eladó, házhoz viszem. 

Bármilyen Simson-t vásárolnék. 

Tel. 06-70/500-3023

Nyíregyházán benzinmotoros 

lombvágó eladó! Tel: 06-30-407-

2117

tiszavasváriban eladó egy 4 

részes és egy 3 részes lakkozott 

szekrénysor, valamint egy nagy-

méretű ágyneműtartó. Ár: meg-

egyezés szerint. 42/374-755.

3 db villanykályha, öntött vas für-

dőkád, radiátorok eladók. 20/563-

9911

egyéb keresés

a Dunamag Kft. termelő partne-

reket (őstermelőket) keres fólia 

alatti paprikamag termesztés-

re, májusi ültetéssel. Ha érdek-

li Önt a lehetőség, kérjük adja 

meg a telefonszámát, hogy 

egyeztetni tudjunk a részle-

tekről. Jelentkezni lehet e-ma-

ilben: dunamagkft@freemail.hu 

vagy telefonon: Turza Pál +36 

30 567 8545

dunnát, párnát, régi hasz-

nált tollat veszek, hívásra ház-

hoz megyek! Érd. 06-30/941-

2354

51
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(cseresznye, meggy, kajszi, 
őszibarack, szilva, alma, körte)

Engedélyes, vírus-
mentes faiskolából 

TERMELŐI áron 
eladók, 

megrendelhetők!

Szakképzett zsaluzó ácsokat 
keresünk azonnali belépéssel. 

Hivatalos bejelentett munka.   
Szállást biztosítunk.  

Fizetés hetente. 

Nettó órabér: 2000 Ft

Érd:  06 70 605 1797
NYÍRSÉG MFMÉP. KFT.

Műanyag nyílászárógyártó cég
gyakorlattal rendelkező munkatársakat 
keres debreceni telephelyre műhely- 
és beépítőmunkára.
Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com
vagy telefonon: +36 30 269 31 30 

Hollandiába hidegburkolókat, 
vízvezeték- és villany-
szerelőket  keresünk.
Havi nettó jövedelem: 
2000-2100-2200 Euro
Kiutazás, szállás, munkaruha, 
szerszám, autó biztosítva.

Érdeklődni: 0670-5221030. 
ill.: tileimportkft@gmail.com Tileimport Kft.

régi motorokat keresek! Sim-

son, Mz, Etz, Jawa, stb. Tel.: 

06-20/572-5142

tollhagyaték, dunna, párna 

felvásárlása napi legmagasabb 

áron. Házhoz megyek. 06-20-

214-4362

szOLgáLtatás

akciósan februárban, márci-

usban ács és tetőfedő bádo-

gos munkát, palatető bontást, 

felújítást vállalok. Saját anyag-

ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 

bramac/. 06-70/566-4054

cserepes lemeztetők készítése 

bontás nélkül a palára is. Palate-

tők átfedése bitumenes zsindely-

lyel. Lapos tetők víz-szigetelése. 

Csatornázás, kéményrakás. Ingyen 

árajánlat!15% kedvezmény! www.

lackoteto.5mp.eu T: 06-70/591-

9739

Fürdőkád felújítás pormente-

sen 2 óra alatt, felújítást válla-

lok. Érd: 06-20-421-4530

tetŐ! Régi, hajlott tetők javítá-

sa, cseréje, bádogozás, csator-

na, beázás elhárítás, előtetők, 

garázsok építése, fedlap cse-

re, tetőtér beépítés, szigetelés, 

Lindab tető új, tető cserepezés. 

06-30/899-6270, 06-70/363-

9571

tetőcsere Lindab lemezből, 

ereszcsatorna csere és kisebb 

javításokat is vállalok. 06-20/562-

9468

áLLás

ausztriai Night club 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)

bajai cég nemzetközi tapasz-

talattal rendelkező gépjárműve-

zetőt keres 24 tonnás ponyvás 

kamionra. Gyenis és Társa Bt. 

06-30/9455-637

cNc programozókat CNC maró-

ra, illetve esztergára, továbbá gép-

kezelőket keresünk németországi 

munkahelyre. Alap német nyelv-

tudás szükséges, nettó 15-18 

Euro órabér. munka15@index.

hu 06-70/245-3955, 06-70/366-

5722. (NexCom Center)

csatlakozz a csapatunkhoz! 

Nyugat-magyarországi (Győr, 

Mosonmagyaróvár és Sopron 

környéki) autóipari és fémipari 

nagyvállalatok állásajánlataiból 

válogathatsz (betanított, laka-

tos, targoncás, CNC-s, hegesz-

tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 

ingyenes szállást, utazást, vala-

mint bérelőleget és hosszú távú 

munkát biztosítunk. Érdeklődni 

8-20 óráig a 06-70/639-9920 

telefonszámon -JOBmotive 

Kft.-

győr-Moson Sopron megyei 

munkára női- férfi betaní-

tott dolgozókat keresünk 

azonnali kezdéssel. Szál-

lás biztosított +36307093150 

+36702367297 Quality Job 

Kft.

könnyű tanyai munkára, állat-

gondozó-gyakorlattal rendelke-

zőt ott lakással felveszek. Tel. 

06-30/843-3322 Tóth Imre

győri fémipari partnerünkhöz 

keresünk betanított munkás, 

géplakatos, CNC-gépkezelő, 

autószerelő, villanyszerelő 

munkakörbe dolgozókat. Amit 

biztosítunk: versenyképes fize-

tés, cafeteria, szállás, munká-

ba járás, hazautazási támoga-

tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-

9021 -JOBmotive Kft.-

Lovászt keresek társast, idősebb 

is lehet. Lakás megoldott. Geren-

csér László 06-70/431-6766

székesfehérvári ruhaváloga-

tó üzembe egy műszakos mun-

karendben betanított munkáso-

kat keresünk! A munkaidő H-P-

ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-

tosítunk! Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal a textradekft@gmail.

com címen lehet. (Textrade Kft.)

csőszerelő segédmun-

kás munkatársakat keresünk 

budapesti-újhartyáni munka-

végzésre. Szállás, utazás biz-

tosított. Munkabér megegye-

zés szerint. Tel: 06208420177 

SL-Gépész Kft.

szőlőkötözés, támrendszer javí-

tás! Gyakorlott férfi/női munkatár-

sakat felveszünk. Szállás megold-

ható: +36-30/400-2557 (Ráspi 

Kft., Sopron).

gyere és dolgozz Velünk! 

Autóipari multi keres betaní-

tott munkakörbe, biztonsá-

gi öv összeszerelő kollégá-

kat sopronkövesdi gyárába, 

3 műszakos munkarendbe. A 

szállás és a bejárás megol-

dott. Kiemelkedő bér mellett, 

13. havi fizetést, prémiumot, 

cafeteria-t, bérelőleget is biz-

tosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 

-JOBmotive Kft.-

Villanyszerelő munkatársat kere-

sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/

nap. Szállás biztosított. info@

karaszvill.hu Kárász-Vill ft.

társkeresés

48 éves hölgy párját keresi komoly 

kapcsolatra. Komoly hívásokat 

várok. 06-20/589-3114



Vegyes

keresek egyszerű nyugdí-

jas házaspárt, aki leszázalékolt, 

beteg férfival eltartási szerző-

dést kötne. Külön lakást biztosí-

tok. 06-42/462-540

segítséget keresek kerti munká-

ra. Érdeklődni: 06-42/462-540

Hetente 
több mint 
2.534.000 

olvasó.

Vegye számításba!
2,5 millió olvasó

működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, • 
akár országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. • Telefon: 06 70 384 0701
Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

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

N Y Í R E G Y H Á Z A
w w w . m a t r a c d e p o . h u

FAIPARI KFT.

Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Tel: 42/595-509, Fax: 42/595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu

Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30
www.sapirotransz.hu

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

NYÍREGYHÁZI 
KÖNYVELŐIRODA 
MINŐSÉGI, MEGBÍZHATÓ
SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

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

  SZOLGÁLTATÁS,   
  BÉRSZÁMFEJTÉS

   TERÜLETÉN

ablakpárkányok 
készítése 
Sírkő-
tisztítás 

RÖVID 
HATÁRIDŐVEL!

Tán-Gál Kft. Telefon: 70/3653-620 
Tán János kõfaragó mester 20/9288-679 

Tel./fax: 42-206–026;  
Gávavencsellõ, Dózsa Gy. u. 11.

ablakpárkányok

Gránit , 
márvány, 

műkő 
síremlékek,

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!

Nyílászárók:
ajtó , ablak forgalmazása

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

Bemutatóterem:
Nyíregyháza, Kállói út 18/A

REDŐNYAKCIÓ!
Műanyag redőny    
 6.000 Ft/m2-től
Alumínium redőny  
  17.000 Ft/m2-től

Az árak Nyíregyháza területére érvényesek 
2019. 06. 30-áig.

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

KÉSZLETEN LÉVŐ 
ÉS RENDELHETŐ 

ÍRÓASZTALOK 

10-20% 
KEDVEZMÉNNYEL

FENYŐFA KISBÚTOROK AKÁR 
-30% KEDVEZMÉNNYEL.
2019.02.22-28-IG MINDEN 
KÉSZLETEN LÉVŐ KOMÓD 

                          KEDVEZMÉNNYEL!10-30%

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.
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2019 világújdonsága!
Most 110 000 Ft kedvezménnyel 

juthatsz egy egyedülállóan ínykímélő 
thermoplasztikus fogsorhoz. A világon első-
ként: a szád melegétől idomul az ínyedhez.

FARSANGI AKCIÓS ÁRON!


