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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 

Stúdiónk NEAK által nem finanszírozott 
tevékenységet folytat (nem TB finanszírozott)

-
lémák, gerincsérv, műtétek, 

 
 

ultrahang, lézer, Microstim 
keringésjavító kezelés

vizsgálata és kezelése  

-

fellazítása, vér-és  
nyirokkeringés javítás

Megnyílt az Ági 
Egészség Stúdió!
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 Üzemeltetési vezető
 Marketing specialista
 Szervizvezető
 Értékesítő

MIÉRT JÓ NÁLUNK 
DOLGOZNI?

ServiceService Service
Haszongépjárművek

A Csősz-Platán Cégcsoport szeretne megosztani Veled néhány fontos információt, amely talán segíthet.
Mielőtt tovább mennél és végleges döntést hoznál, kérlek olvasd el, hogy miért jó nálunk dolgozni.

 Egy családi vállalkozás része lehetsz, amely közel 30 éves múltra tekint vissza.
 Több, mint 100 kiválóan képzett munkavállalóval dolgozhatsz együtt.
 Segítünk a fejlődésben, folyamatos képzési lehetőséget biztosítunk Neked.
 Cégünknek több, mint 20 000 aktív ügyfele van.
 A térség meghatározó piaci szereplője vagyunk a megye 3 pontján.

A jelentkezéseket, fényképes önéletrajzokat a hr@csoszkft.hu e-mail címre várjuk.

Üzleti filozófiánk 1990 óta továbbra sem változott:
„Többet nyújtani, mint amit az ügyfél elvár, s ezt napról napra meghaladni!”

Kedves Érdeklődő!

TÉGED KERESÜNK

A pozíciókról bővebben a  
www.mindenunkazauto.hu/karrier  

oldalon tájékozódhatnak.

Várjuk 
jelentkezését

betanított munkára!

We are Vibracoustic.  
We are driving comfort.

LÉGRUGÓ GYÁRTÓ

Önéletrajzát személyesen, postán vagy e-mail címen várjuk: Vibracoustic CV Air Springs Magyarország Kft. 
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 106/A. Szabó Ildikó, Tel.: 42/551-246, e-mail: ildiko.szabo@vibracoustic-cvas.com

Követelmény:
 Alapfokú iskolai végzettség
 Pontos, precíz munkavégzés
 Jó �zikai állóképesség

Előnyt jelent: a szakmunkás végzettség.

Ajánlatunk:
 Versenyképes jövedelem és egyéb juttatások
 Munkáltatói kölcsön lakásvásárláshoz
 Jó csapatszellem
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Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások,
•  pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
•  a törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék (40% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
•   kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•   ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a 
munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook 
tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a meg-
pályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti 
a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

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

Érdeklődni munkaidőben: 
Pulzus Plusz Kft. 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 
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NYÍR-BACCHUS BT.
PÁLINKAFŐZDE

Újfehértó,
Gyár u. 15.

(szövőgyár mögött )

Telefon:
42/290-047

06/30-386-8215

Vállaljuk szilva, körte, alma  
és vegyes cefre kifőzését.

200 literes finomító üsttel 
állunk kedves megrendelőink 

rendelkezésére.
Nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 
7-17-ig
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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

VARGA ERZSÓ  
+36-70/504-7937 

erzsebet.banhazinevarga@inform.hu

GÁTINÉ ZITA  
+36-70/199-2825 

zita.gatinefarkas@inform.hu
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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: 2019/11.
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
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Hollandiába hidegburkolókat, vízvezeték- 
és villanyszerelőket  keresünk.

Havi NETTÓ jövedelem: 
2000-2100-2200 Euro

Kiutazás, szállás, munkaruha, 
szerszám, autó biztosítva.

Érdeklődni: 0670-5221030. 
ill.: tileimportkft@gmail.com Tileimport Kft.
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Gyermekorvos: idén előbb kell elkezdeni a kullancs elleni védekezést
Budapest – Az enyhe idő miatt korábban 

kell számítani a kullancsveszélyre, ezért 
az állat által terjesztett fertőző betegségek 
elleni védőoltásokat is előbb kell beadatni 
– mondta a Házi Gyermekorvosok Egye-
sületének elnöke egy háttérbeszélgetésen 
szerdán.

Póta György felhívta a figyelmet, hogy az 
enyhe tél miatt a kullancsok átteleltek, előbb 
lesznek aktívabbak és korábban szaporodnak, 
ezért az általuk terjesztett vírusos agyvelő- és 
agyhártyagyulladás (kullancs-encephalitis) el-
leni védőoltást is előbb kell beadatni.

A teljes védettséghez egy-három hónap 
különbséggel két oltásra van szükség, így 
tavaszra, nyár elejére fejti ki az oltás a védő 
hatását – hangsúlyozta, hozzátéve, egy év 
múlva ismétlőoltást kell kérni.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, 
hogy az oltás nem a csípés és a rovar bőrbe 
jutása ellen véd, hanem az általa terjesztett 
vírusos agyhártyagyulladás kialakulása ellen, 
amely súlyos, nem ritkán maradványtünetek-
kel gyógyuló betegség.

Póta György szerint tévhit, hogy csak er-
dőben, kirándulás közben juthat a bőrbe 
kullancs, az élősködők a házak kertjében, 
hobbikertekben, városi zöld területen is jelen 
vannak.

Az adatok szerint olyan helyeken, országok-
ban is megjelentek már a kullancsok, ahol ed-
dig ritkán lehetett találkozni velük, így például 
a Baltikumban vagy Skandinávia bizonyos 
részein. Magyarország a kullancsok által kö-
zepesen fertőzött országok közé tartozik, de 
magasabb kockázatúnak számít az ország 
délnyugati része és az északi határ középső 
szakasza.    -MTI-
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Budapesten mûködõ fémipari 
üzem munkatársakat keres:

• Logisztikai vezetõ
• Minõségirányítási mérnök
• Esztergályos
• Betanított  gépkezelõ
    pl: daraboló gép ,sajtoló gép
• Lángvágó
• Targoncás

munkakörökbe.
Dolgozóink részére igény esetén természetesen 

munkásszállást tudunk biztosítani.

Önéletrajzokat várjuk: muller.zoltán@kbholding.hu
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: 06-30/2500-159

(Technokov Kft.)

MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAESZKÖZÖK 

ÉS ALKATRÉSZEK
KIS ÉS NAGYKERESKEDELME!

Tárcsák, ekék, talajmarók, vegyszerezők, fűkaszák, rendsodrók, váltvaforgatós ekék, sorköz-
művelő kultivátorok, vetőgépek, bálacsomagolók, bálázók, homlokrakodók és egyéb mezőgazda-
ságban használatos munkaeszközök, és alkatrészek kedvező áron!

Keressen bennünket elérhetőségeinken!
Wirax-Hungária Kft.
4751 Kocsord, Szabadság út 1/A  Tel.: 06 /70/328-4114,  
06/44-950-242,  06/44/950-090, 06/70/615-9029 
E-mail: wirax.hungaria@gmail.com  web: www.wirax.hu

NKC- automata kitérős talajmaró 
Kelet-Magyarországon csak a 

Wirax- Hungária Kft-nél! 

Keressen bennünket 
Kocsordi telephelyünkön!

Ajándék kardánnal, díjmentes 
házhoz szállítással!

HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁS  

AZ ORSZÁG 
EGÉSZ 

TERÜLETÉRE!
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FIGYELEM 
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!

MÁRCIUS 22. péntek NYÍREGYHÁZA, Honvéd u. 41.
Alvégesi Művelődési Ház Klubterem, 10.00–15.00 óráig

Törtarany: 6100 Ft/g-tól, fazon, antik és
briliánssal díszített 9000-22 000 Ft/g.

Márkás karórák (hibásan is) Patek, Philippe,  
Omega, Rolex, IWC Scha�hausen stb.,  

minden fajta automata vagy felhúzós is!
Neves festmények. Ezüsttárgyak.

Herendi porcelán, Zsolnay kerámiák.
Régi pénzek: márka, korona, schilling, pengő stb.
Ezüst-arany pénzérmék, tallérok, kitüntetések.

Szarvasagancs. Borostyán ékszer: 10 000 Ft-tól.
Háború előtti képeslap-gyűjtemény.

Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás. 
Tel.: 06-70-381-6345

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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Drágul a benzin
Budapest – A Mol bruttó 2 
forinttal emeli a 95-ös ben-
zin literenkénti nagykeres-
kedelmi árát pénteken, a 
gázolajé nem változik – ér-
tesült az MTI piaci források-
ból szerdán.

Az emelést követően a ben-
zin literje 366 forintra drágul, 
a gázolajé 392 forint marad.
Az üzemanyagok ára leg-
utóbb éppen szerdán vál-
tozott: a benziné 2 forintos 
emeléssel 364 forintra, a gáz-
olajé 3 forinttal 392 forintra 
csökkent.

Az autósok 50 forintos kü-
lönbséget is tapasztalhatnak 
a töltőállomások árai között.

A benzin ára 2012. április ele-
jén érte el csúcsát, akkor egy 
liter átlagosan 451 forintba 
került. A gázolaj literje 2012. 
január közepén volt a legdrá-
gább, átlagosan 449 forint.

 -MTI-
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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 !

Érdeklődni: 20/804-8191

Ház, Házrész eladás

Mátészalkán az Északi lakótele-

pen 2+2 szobás családi ház jó álla-

potban eladó. Érd. 70/608-5625

Mátészalkán eladó 2002-ben 

épült, 130 m2-es családi ház a 

Keleti lakótelepen, 580 m2 tel-

ken. 4 szoba, 2 fürdőszoba, nap-

pali, étkező, terasz, a fűtés gáz-

cirkó kazánnal megoldott. Irány-

ár: 28,5 M. Tel. 70/379-8149, 

70/450-3824

Ópályi központjában vállalko-

zásra, gazdálkodásra vagy üzlet-

nek is alkalmas közműves csalá-

di ház nagy kerttel olcsón eladó. 

06-20/2111-729

Papos központjában 3 szobás, 

összkomfortos családi ház mellék-

épülettel sürgősen eladó. Irányár: 

6,5-7 M Ft. Érd. 06-30/393-8578, 

egész nap.

Ház-, Házrészkeresés

Nyíregyháza-Borbányán, 
Malomkertben eladó családi házat 
keresek 40 M Ft-ig. 06-30/318-
9245

lakáseladás

Mátészalka, Alkotmány úton 
eladó kétszobás, 53 m2-es, 4. 
emeleti, klímás, erkélyes, bútoro-
zott lakás. Irányár: 12,9 M Ft. Tel. 
06-70/770-7163

Mátészalkán beköltözhető 
minigarzon eladó. Érd. a 20/997-
9028-as telefonszámon.

lakáscsere

szétköltözők figyelem! Nyíregy-
háza központjában kettő társas-
házi lakás amerikai típusú csalá-
di házra cserélhető értékegyezte-
téssel. 06-30/411-8007

lakáskeresés

Vennék 1,5 szobás 1. em. 
erkélyes lakást. Érdeklődni: 
0620/7798-720

alBérletet kíNál

Fiatal dolgozó férfi részére 
hosszabb távra albérleti szo-
ba kiadó.  + egy havi kauciót 
kérek. Tel: 06-70/676-34-80

Mátészalka belvárosi, földszinti, 

kétszobás, gázkonvektoros, felújí-

tott lakás április 1-től számlásan, 

hosszútávra kiadó. Kettő havi kau-

ció szükséges. 06-20/988-6347

Minigarzon hosszú távra kiadó, 

azonnal beköltözhető Mátészalkán. 

20/236-4967

éPítési telek

építési telek a városközponthoz 3 

km-re eladó! 06-70/33-82-524

Föld, kert

akác, nyárfa erdő földdel együtt, 

és telkek Nyírpazonyban eladók! 

Tel: 06-20/91-91-458

Nyírpazonyban telkek, akác-nyár 

erdő földdel együtt eladó. Telefon: 

06-20/9191-458

sóstóhegy, Tamás utcában 503 

öl vegyes gyümölcsös eladó. Vil-

lany, víz van. Irányár: 2000 Ft/öl. 

06-42-430-534

ÜdÜlő, HétVégi Ház

eladó Nagyszőlőben, Mátészalkán 

tégla építésű, téliesített víkendház. 

Tel. 06-30/701-7787

Nyíregyháza környéki kony-

hakertre, hétvégi telekre, vagy 

zártkertre cserélném, eladnám 

Abádszalókon lévő Tisza tóhoz 

közeli 560 négyzetméter területű 

üdülőtelket. Víz, szennyvíz, villany 

az utcán van. Irányár 1 millió. Tel: 

06-70-450 3687

géP, szerszáM

Nyírgyulajban 24 kalapácsos 

terménydaráló Zetor után eladó. 

06-20/9541-265

autÓ

autóbontóba vásárolok kele-
ti-nyugati autókat 5-30 Ft/kg 
áron, elszállítással. 06-30/219-
2182

sérült, totálkáros, hiányos vagy 

hibás gépjárművek vétele, 2005-

ös évjárattól. 06-70/942-4481, 

06-70/575-4112

JárMűkeresés

régi motorokat keresek! Sim-

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

06-20/572-5142

simson motorkerékpárt keresek 

hibásan is, illetve benzines kerti 

gépeket. 06309689295

régiség

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 06-30/342-1855

Hagyatékból származó régi dol-
gokat, könyveket, porcelánokat, 
festményeket, egyebeket veszek. 
06-70/6244-977

állat

akció! Élő pecsenyekacsa 3,5 kg-
osak, 1500 Ft/db. 10 db esetén +1 
ajándék. Ingyenes házhoz szállítás. 
06-30/722-06-06

NöVéNy

élősövénynek való gyökeres 
fagyalcsemete eladó. 80-90 db. 
Tel. 06-30/9456-643

étkezési Idared alma száraz táro-
lóból, 60 mázsa eladó. Érd: 06-30-
579-2186

Nyírbátorban szemes kukorica 
eladó. 06-42/282-348

Otelló, saszla gyökeres szőlő ter-
melőtől eladó Sóstóhegyen. 400 Ft 
/db Érd: 06-30/578-7799, 42/448-
155

ut-1 vetőburgonya rendelhe-
tő szállítással 160 Ft/kg. Ugyan-
itt étkezési burgonya. 06-30-361-
1971

Van 3 hely a kertjében? Ültessen 
Galagonya, Som, Vadrózsa cser-
jét. A galagonya virágos ágvége 
és termése a leghatásosabb öreg 
szív gondozó, megerősítő, szív 
munkabírás növelő. A húsos som 
anyagcsere betegséget megszün-
tető hatású. A csipkebogyó a napi 
C-vitamin szükségletet biztosítja. 
Megvásárolható: Marosiné őster-
melőtől: 06 30 578 5593
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A Tranzit Csoport az alábbi 
munkakörökbe keres munkavállalókat:

Nyírbátorba

Nyírgelsére

Baromfitelepekre

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

Jelentkezését várjuk  
a hr@tranzitfood.hu email címen.

Érdeklődés telefonon: 0621/233-3954

51
54
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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

51
54
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Hetente 
több mint  
2.534.000 

olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész  
országban összesen
2 millió példányban,  
64 helyi kiadásban.
Akár regionális,  
akár országos kampányt 
tervez, velünk biztosan  
eléri célját.

egyéB eladás

alig használt 160x200-as fenyő-

ágy matraccal, ágyneműtartóval 

eladó. 06 20  9525 748

Bontott öntvény radiátor 90 tag, 

80 l villany bojler eladó. 06 42 

448 438

Mátészalkán tárcsás mosó-

gép, centrifuga, palackos gáz-

tűzhely, hűtőláda, fagyasztószek-

rény, kerékpárok eladók. Érdek-

lődni: 30/342-0085

Nyíregyházán eladó biztonsági 

vasrács bejárati ajtóra. Érd: 06-30-

575-2956

telek eladó Nyíregyháza, Felhő 

utcán. Közművesítve, jó fekvé-

sű. Kétlángú gáztűzhely, 11 kg-

os gázpalack, 2 méteres fűrészelt 

akáckaró, 50 literes műanyagkan-

nák eladók. 30/291-6534

Villanybojler, automata mosó-

gép, gáztűzhely eladó Mátészal-

kán. Tel. 70/660-6833

egyéB keresés

dunnát, párnát, régi hasz-
nált tollat veszek, hívásra ház-
hoz megyek! Érd. 06-30/941-
2354

Hagyaték és toll felvásárlás, dun-

na-párna, használt toll vétele. Tel: 

06-30/887-6021

szOlgáltatást kíNál

"redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 

06-20/ 233-8211!"

cserepes lemeztetők készíté-

se bontás nélkül palára is. Pala-

tetők átfedése bitumenes zsin-

dellyel. Lapos tetők víz-szigete-

lése. Csatornázás, kéményrakás. 

Ingyen árajánlat! 15% kedvez-

mény! www.lackoteto.5mp.eu T: 

06-70/591-9739

lapos tető hő- vízszigete-

lés, bádogos munkák, palatetők  

mosása, bontás nélküli szigete-

lése bitumenes mintás lemezzel 

70/595-7105.

Palatető bontás nélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlat készí-

tés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

tető! Régi, hajlott tetők javí-

tása, cseréje bádogozás, csa-

torna, beázás elhárítás előtetők, 

garázsok építése fedlapcsere 

tetőtér beépítés, szigetelés 

Lindab tető új, tető cserepezés. 

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

9571

állás

azonnali munkakezdéssel kárpi-

tost keresek hosszú távra, Auszt-

riába, Mistelbach-ba. Ingyen szál-

lást biztosítok, ami a műhellyel egy 

épületben van. Kevés német nyelv-

tudás előny. kb. 350.000 körü-

li bérezés. Vezetői tapasztalattal, 

szakmai végzettséggel rendel-

kezőknek: kb. 450.000 Ft. Érd. 

0043/660/7761496

cNc programozókat CNC 
maróra, illetve esztergára, 
továbbá gépkezelőket kere-
sünk németországi munka-
helyre. Alap német nyelvtudás 
szükséges, nettó 15-18 Euró 
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.-

csőszerelő, segédmun-

kás munkatársakat keresünk 

budapesti munkavégzés-

re. Szállás, utazás biztosított. 

Bér megállapodás szerint. Tel: 

06208420177 SL-Gépész Kft.

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.-

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.-

kecskemét környéki fém-
ipari nagyvállalathoz kere-
sünk betanított dolgozót, vala-
mint: végzettség nélküli, gya-
korlattal rendelkező hegesz-
tőt, lakatost, CNC gépkezelőt, 
lézergépkezelőt, présgépke-
zelőt és epoxi kabinost kiemelt 
bérezéssel. Szállást, utazást 
biztosítunk. Érdeklődni 8-16 
óra között: 06-70/940-25-62 
-JOBmotive Kft.-

kőműveseket felveszek azonnal, 
brigádokat is, heti fizetéssel. 2000 
Ft/órabér. 06-70/275-9967

Nyílászáró kereskedelemmel 
foglalkozó cégünk keres kollé-
gát mátészalkai üzletébe. Fel-
adatkör: árajánlatkészítés-szá-
molás, vevőkkel kapcsolattar-
tás, raktározás-pakolás. Elvá-
rás: 2éves tapasztalat, önálló 
munkavégzés, jó fizikum, kom-
munikációs készség. Kérjük 
fényképes önéletrajzát e-ma-
ilben küldje: zoltan.szemjan@
sassz.hu 

segédmunkásokat kere-
sünk pékségbe napi 12.000 Ft 
bérezés, ill. pékeket keresünk 
napi 18.000 Ft bérezés. Tel. 
06-20/999-2999

szigetszentmiklósi Oázis 
Wellness Parkba kertészt, karban-
tartót keresünk bentlakási lehető-
séggel. 06-70-242-0893 hétköz-
nap 8-18 óra között.

Vidéki munkásokat keresünk épí-

tőipari segédmunkára hosszú táv-

ra. Jó kereseti lehetőség. Szállást 

biztosítunk. Tel. 06-30/301-0898 

Moratus Kft.

Oktatást Vállal

aranykalászos Gazda, 

Méhész, Vagyonőr, tanfolyamo-

kat indítunk Tel: 30/2283281 

E001083/2015 A008, A004, 

A011

társkeresés

egyedülálló 34 éves férfi keresi 

párját. 06-20/501-54-10

egyedülálló 39 éves hölgy keresi 

párját! Tel: 06-20-989-7565

egyedülálló 50 éves hölgy 

komoly kapcsolat céljából ismer-

kedne. Tel. 06-30/631-8826

egyedülálló 60-as hölgy kere-

si Nyíregyháza és környékéről 

magas, víg kedélyű társát. Tel: 

06-42/310-849

Nyíregyházi 70-es magas 
férfi párom keresem. Tel: 
06-70/676-34-80

48 éves 180/70 kg magányos férfi 

keresi hölgy társát. Érd: 0630/55-

79-035

Vegyes

Nyíregyházán takarítást vál-

lalok. 06-20/938-3702

szekrénysor, vízszivattyú, lánc-

fűrész, akvárium, gázkonvektor, 

építési telkek, malterkeverő, Alfa 

Romeo szgk. eladó. 06-42/317-

931
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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.

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 u. felől) Telefon: 06 70 635 2914

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

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ 
tízezreket és tedd 
az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2019. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

> 20 éves együttműködési szerződés  
az alma felvásárlására

> Akár hosszú távú elköteleződés nélkül is
> Kisebb költségszinttel és kockázattal művelhető 

rezisztens almafajták
> Kamatmentes telepítési hitel 
> Folyamatosan elérhető szaktanácsadói hálózat

A vásárlás további feltételeiről érdeklődjön üzletünkben:
AUSTRIA JUICE Hungary Kft.
4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.
Telefon: +36 45 570686; +36 30 5723668; 
+36 30 4759464
E-mail: zsolt.veress@austriajuice.com

(A csomag törzsvédő hálót, növényvédő szert és műtrágyát tartalmaz.)  
A kedvezmények az ÁFA-t tartalmazzák.

RENDKÍVÜLI TAVASZI
AKCIÓ!

AUSTRIA JUICE Hungary Kft.
Integrált Ültetvénytelepítési Project

Your juice. Your choice! A
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1000 db facsemete vásárlás  
esetén 127.000 Ft/ha  
telepítési csomag ajándék!

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,

Baromfi Coop Kft. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

villanyszerelő,
lakatos karbantartó

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 
     • lakatos, karbantartó gépész, hegesztő, fémipari végzettség)
 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, Fazekas Csaba
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Nyírkércs központ, változó telephellyel

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Nyírkércs központ, változó telephellyel

2019 világújdonsága!
Most 110 000 Ft kedvezménnyel 

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

HÚSVÉTI AKCIÓS ÁRON!

Hagyományos alsó-fölső
fogsor nyugdíjasoknak fél áron!

TCS iFlex thermoplasztikus fogsor

Régi protézised béleltesd alá puha,
szájbarát anyaggal!

Életed legkomfortosabb fogsora!
Nyháza, Korányi-
Sipkay u. sarok

(a Bánki szakközépiskola
után a 2. köz jobbra)

denfo.oldalunk.hu  42/443-610

DENFO

Győri cég
TARGONCÁSOKAT

keres.
Hosszútávú 
munkalehetőség,
piacképes bérezés.
Nettó 
200-250 ezer Ft/hó
SZÁLLÁST BIZTOSÍTJUK!
Önéletrajzokat várjuk: 
irodadeb@opuswork.eu
Érd.: 0670 883 7339

Opus Európa 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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(cseresznye, meggy, kajszi, 
őszibarack, szilva, alma, körte)

Engedélyes, vírus-
mentes faiskolából 

TERMELŐI áron 
eladók, 

megrendelhetők!
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20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Nyírbátor 
belvárosában 

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ. 

Parkoló az 
udvarban. 

Árpád u.  2.

Tel.: 30/9537-855
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