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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 

20/508-5200

ÁCS MUNKÁK KIVITELEZÉSE

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.

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

Engedélyes, vírus-
mentes faiskolából 

TERMELŐI áron 
eladók, 

megrendelhetők!

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.

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

> 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
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1000 db facsemete vásárlás  
esetén 127.000 Ft/ha  
telepítési csomag ajándék!
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TAVASZI AJÁNLATAINK

ÁFÁ-s árak, az akció  
március 22.-től április 30.-ig,  
illetve a készlet erejéig tart!
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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.

 GUMI 

AKCIÓ
w w w. r a b e r. h u

Nyírbátor, Szentvér út 32
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Közútkezelő: indulnak a burkolatjavítási munkák

Budapest – Vége a téli út-
üzemeltetési időszaknak 
a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-nél, így a következő 
hónapokban újra a lokális 
és a nagyfelületű burko-
latjavítási, illetve többek 
között növényzetgondo-
zási és burkolatjel festé-
si munkákra helyezik a 
hangsúlyt a szakembe-
rek – közölte a társaság 
hétfőn az MTI-vel.

A társaság közleménye 
szerint a 2018. november 
10-től 2019. március 16-ig 
tartó téli üzemeltetési idő-
szak alatt közel 162 ezer 
tonna útszóró sót és több 
mint 9 millió liter kalcium-

klorid oldatot használtak fel 
az országos, a mintegy 32 
ezer kilométeres közúthá-
lózaton. A közútkezelő több 
mint 800 munkagépből álló 
gépparkja összesen több 
százezer munkaórát telje-
sített az utakon.

A társaság 93 mérnöksé-
gén a következő hetekben 
is lesznek olyan gépek 
készenlétben, amelyeket 
például hajnali fagyok, 
esetleges lefagyások ese-
tén kellene bevetni – tették 
hozzá.

Közölték: idén a zrt. a tel-
jes körű felújítási munká-
kon felül mintegy 200 ezer 

tonna aszfaltot használhat 
fel a lokális és nagyfelületű 
burkolatjavítási munkákra.

A társasághoz tartozó ál-
lami utakon az elmúlt hó-
napokban is folyamatosan 
végeztek lokális javítási 
munkákat hidegaszfalt fel-
használásával, a tartósabb 
javítási munkák országo-
san a melegaszfalt keve-
rőtelepek újranyitását kö-
vetően kezdődhetnek el. A 
melegaszfaltos munkákat 
első körben a gyorsforgal-
mi utakon, majd a főutakon, 
végül az alacsonyabb for-
galmú mellékutakon végzik 
el a szakemberek – írták.
 -MTI-

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

METAL- FRANK Kft.
Generál kivitelezéssel foglalkozó cégünk a 

következő álláslehetőségeket kínálja:
HEGESZTŐ, BÁDOGOS, SZERKEZET LAKATOS, 

VASIPARBAN JÁRATOS SEGÉDMUNKÁS, akár 4-5 fős 
brigádoknak is!

Azonnali bejelentéssel.
Érd.: 06-30/269-8976-os telefonszámon, vagy előre 

egyeztetett időpontban az alábbi címen: 
4338 Papos, Széchenyi u. 22.
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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
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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
PARKGONDOZÓ
KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM  
(65 ÉVES KORIG)

A JEEP programmal célunk egy olyan komplex te-
hetséggondozó foglalkozássorozat indítása, amely 
elősegíti a felsőoktatásba való bekerülést. Három 
ilyen programot indítunk, az első idén tavasszal 
zárult, nagy sikerrel. A következő idén tavasszal, 
majd a harmadik 2019. őszén indul. Ez a gyakor-
latorientált, élményközpontú „előadás- és foglalko-
zássorozat” a diákokat megismerteti az egyetemi 
szakokon végzett munkával, életközeli, praktikus 
módon mutatva be az egyes tudományterületeket. 
A foglalkozások célja a kedvcsinálás mellett a tu-
domány gyakorlati alkalmazásának bemutatása, az 
eredmények felhasználásának demonstrálása vál-
lalati szakemberek és az egyetem kutatóinak bevo-
násával. – tájékoztatott a projekt szakmai vezetője, 
Dobróné dr. Tóth Márta.

A JEEP program során 10 alkalommal, terveink 
szerint minden hónapban egyszer, péntek délután, 
a következő MTMI bontásban vehetnek részt a kö-
zépiskolások a foglalkozásokon: 3+1 műszaki és 
fizika téma, 3 informatika téma, 1 biológia, 1 kémia, 
1 földrajz. A szakmai tartalom leginkább tehetség-
gondozó előadásokból áll: a felvételi sikerességét 
elősegítő interaktív előadások, fejlesztő gyakorla-
tokkal, feladatmegoldásokkal. A JEEP programhoz 
kapcsolódó rendezvényeken, előadásokon való 
részvétel természetesen mindenki számára nyitott, 
akár egy-egy négy órás modulon is részt lehet ven-
ni. A program célja hogy ráirányítsa a figyelmet a 
műszaki-mérnöki, természettudományos és infor-
matikai életpálya által nyújtott lehetőségekre, annak 
érdekében, hogy minél több diák válasszon ezen 
pályák közül, illetve minél többen foglalkozzanak a 
természettudományos szakterületekkel. – emelte ki 
a szakember.

Milyen szakterületekkel ismerkedhetnek meg 
a résztvevő diákok, a program egy éves időtarta-
ma alatt? – tettük fel a kérdést. „A tíz alkalommal 
tartott foglalkozások címei magukért beszélnek, a 
legújabb technikai és tudományos eredményeket, 
kísérleteket mutatjuk be a diákoknak, érthető, be-
fogadható nyelven, segítve a műszaki, mérnöki, 
természettudományos és informatikai tárgyakhoz 
kapcsolódó ismeretek minél jobb elsajátítását, el-

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ TEHETSÉGGONDOZÓ 
FOGLALKOZÁSOK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

2019. tavaszán folytatódik a Nyíregyházi Egyetem JUNIOR ENGINEER EDUCATION 
PROGRAMJA (JEEP) 9. 10. és 11. évfolyamos diákoknak, akik a teljes, 40 órás program 
teljesítése végén tanúsítványt is kapnak. A programot az intézmény az EFOP-3.4.4-16-
2017-00020 számú, „"JEEP!" - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció 
- matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése 
a Nyíregyházi Egyetemen” című projekt keretében valósít meg.

méleti és gyakorlati ismereteket egyaránt adnak ok-
tató kollégáink. A tantárgyak, modulok címei: Kalan-
dozás a korszerű gépgyártástechnológia világában. 
Légi jármű fedélzeti berendezései és intelligens 
irányítások megismerése. „Szörfözés” a korszerű 
járműmotorok és a logisztika világában. Robotika. 
IoT interaktív környezetben. Programozás, mobil-
programozás. Felfedezések a DNS világában. A 
mikrobák különleges világa. Kísérletek az Agrár és 
Molekuláris Kutatóintézetben. Folyóvizes terepasz-
talon szimulált árvízi események és a mérnökgeo-
morfológia. Rendhagyó fizikaóra. Szórakoztató ké-
mia.” – ismertette az izgalmas részleteket Dobróné 
dr. Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyetem oktatója.

A pályázati projekt keretében idén tavasszal, 
nyáron és ősszel több szakmai program is megva-
lósul, melyre várják az érdeklődő diákok jelentke-
zését. Tehetséggondozó programok, élménynapok, 
roadshow-k, előadások, gyakorlati bemutatók, 
gyárlátogatások, ezen kívül biológia, kémia, fizika, 
matematika, informatika tantárgyakból interaktív 
versenyek várják az érdeklődőket az egyetemen.

A programokról további részleteket a Nyír-
egyházi Egyetem honlapján (www.nye.hu) és a 
program aloldalán (www.nye.hu/tehetseg) talál-
nak a látogatók.

-EFOP-3.4.4-16-2017-00020 „"JEEP!" - Junior 
Engineer Education Program. Pályaorientáció - 
matematika, természettudományos, műszaki és 
informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi 
Egyetemen”

A Tranzit-Food Kft. Nyírgelsei gyárába keresünk

HŰTŐHÁZI RAKODÓ
munkatársat.

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

Főbb feladatok:
    •  Az előállított termékek pántolása, 

válogatása, egység rakat képzése
    •  Áru megadott megrendelések szerin-

ti kigyűjtése és összeválogatása
    •  Raktári munkafolyamatokban való 

aktív részvétel
    •  Munkaterület tisztán és rendben 

tartása
    • Több műszakos munkarend
Elvárások:
    • Hasonló területen szerzett tapasz-
talat előny
    • Megbízható, pontos munkavégzés
    • Utasítások betartása
Amit kínálunk:
    • stabil vállalati háttér
    • változatos, mozgalmas feladatok
    • versenyképes jövedelem    

Munkavégzés helye: 
Nyírgelse

Jelentkezését várjuk 
a hr@tranzitfood.hu 

email címen.
Érdeklődés telefonon: 

0621/233-3954
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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: 2019/12.
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

Páskuly Zsigmond
06-30/937-2471

Bútor szállítást, 
költöztetést 
vállalok 
ponyvás teherautóval.

FODOR-TOURS KFT.
Bel- és Külföldi 
Személyszállítás 

9-56 fős 
autóbuszokkal!
Érdeklődni: 

06-30/299-97-79

HA A LEGJOBB KELL...

AJTÓK ÉS 
ABLAKOK

RENDES 
BAU KFT.

Mátészalka, Ipari út 2.
Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 11.

Tel.: 06-70/775-2874
06-70/776-2514

E-mail: rendeskft@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

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

IBC tartályok  • 
1000 L-es
Műanyag hordók  • 
120 L-es, 200 L-es
20 L-es  • mosott 
kannák
Big-Bag zsák• 
Raklapok• 
Mézeshordó• 

MA-KO FAMILY KFT.  Vaja
Tel.: 0630/5465073

SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!

NYYÍLÁÁSZÁÁRÓÓKK 

RREDDŐNYYÖKK
NYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁRÓÓÓKNYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁÁRÓÓÓKK 

RREDŐD NYYÖKKRREDŐD NYYÖKK

MMŰŰŰAANNYYAAGGG 
RER DŐD YNYÖKRER DŐD YN KÖK

 kedvező áron!

Básti Károly 
0620/331 -9474 
WWW.BASTI.HU

Redőnyök 
javítása és 

gurtni csere, 
párkányok, 
rovarháló.

Motor és kerékpár 
alkatrészek valamint 

kerékpárok széles 
választékban! 

RIMILI MOTOR ÉS 
KERÉKPÁR 
ALKATRÉSZ 

SZAKÜZLETEK:
Mátészalka Kölcsey Ferenc út 17/A.  

06702179037
Nyírbátor Szentvér utca 22.  

 06702179037
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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

Közvetlenül az USA-ból
(Női-Férfi-Gyerek)

Európában Nem Forgalmazott Modellek, 
Szállítási sérült, illetve Áruházi Megmaradt Készlet

BOMBA 
ÁRON!!!!

ÚJ CRUISER 
kerékpárok

www.johasznaltruha.hu
4751 Kocsord  
Táncsics Mihály út 11.

Érdeklődni: Kovács Péter  
+36-30/636-5380

/johasznaltruha

UGYANITT MINŐSÉGI HASZNÁLT KERÉKPÁROK!
7-8 sebességes agyváltós, 

agydinamós kitűnő 
állapotban lévő túra illetve 

városi kerékpárok!

51
76
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51
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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

51
75

84

Nyílászárók felmérése, 
gyártása, beszerelése!

Március 31 - ig INGYEN 
BELSŐ PÁRKÁNY 25 cm 
szélességig minden egyes 
megrendelt ablakunkhoz!

51
53

59

Új és használt pénztárgépek 
értékesítése, szervizelése!

Mátészalka, Hősök tere 15. Tel/Fax: 06-44/300-133
webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.hu

51
75

98

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.

21
21

18
51

73
98

51
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Sandra Design Kárpitos Kft.

Érd.: 06-30/298-4177 
telefonszámon lehet

TAKARÍTÓT/
TAKARÍTÓNŐT 

KERES
MÁTÉSZALKÁRA
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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, Házrész eladás

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

Mátészalkán az Északi lakótele-

pen 2+2 szobás családi ház jó álla-

potban eladó. Érd. 70/608-5625

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

lakáskeresés

Vásárosnaményban keresek 

kiadó vagy eladó minigarzont. 

06/30-974-6802

lakáscsere

szétköltözők figyelem! Nyíregy-

háza központjában kettő társas-

házi lakás amerikai típusú csalá-

di házra cserélhető értékegyezte-

téssel. 06-30/411-8007

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

alBérletet kíNál

Borbánya buszmegállóhoz közel 

összkomfortos lakás kiadó. Érd. 

18:00 óra után: 42/490-943

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

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

Borbánya, Pásztor utcán zártkert-

ben 8036 m2 akáccal körbeültetett 

telek eladó. Érd. 18:00 óra után: 

42/490-943

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

Üzlet, MűHely

teljes körűen felújított, tégla 

építésű ipari csarnok fűtéssel, 

szociális helyiségekkel, össze-

sen 500 m2-en+ 400 m2-es 

fémcsarnok, plusz egy új építé-

sű családi ház, lakóház mindhá-

rom épület egy 8295 m2-es tel-

ken piaci ár alatt tulajdonostól 

eladó. Tel. 06-30/9292-622

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

személyautókat, teher-

autókat vásárolok azonna-

li készpénzfizetéssel! Bármi-

lyen korú, állapotú érdekelhet! 

06-30/231-7750

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

állat

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvá-

sár 1 éves vörös tojó tyúk, szép 

tollasak 600 Ft/db.  INGYENES 

házhoz szállítás! Tel: 30/171-

6635

NöVéNy

Otelló, saszla gyökeres szőlő ter-

melőtől eladó Sóstóhegyen. 400 Ft 

/db Érd: 06-30/578-7799, 42/448-

15551
75

97
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Fémmegmunkálással előállított alkatrészgyártással,
valamint szerszámok tervezési, gyártási és karbantartási tevékenységével

foglalkozó vállalat a következő pozíciókra keres munkatársakat:

- GÉPBEÁLLÍTÓ 
(géplakatos, vagy szerszámkészítő iskolai végzettséggel)

- MŰSZAKVEZETŐ 
(középfokú műszaki végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat)

A munkavégzés helye: Téglás, (HAJDU Ipari Park) 
Jelentkezni: braner.nikoletta@hajduautort.hu

HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.
Targoncásokat és 

(Raktári kisegítőket)
Komissiósokat keresünk 

Győrbe! Azonnali 
belépéssel! 

INGYENES SZÁLLÁSSAL 
ÉS INGYENES HÉTVÉGI 
HAZAUTAZTATÁSSAL!

+BÓNUSZOK! CAFETERIA! 
Hívjon most!

06708822105
Adapt Kft.



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

egyéB eladás

elektromos rokkantkocsi szinte új 

állapotban eladó, házhoz viszem. 

Bármilyen Simson-t vásárolnék. 

Tel. 06-70/500-3023

Mátészalkán tárcsás mosó-

gép, centrifuga, palackos gáz-

tűzhely, hűtőláda, fagyasztószek-

rény, kerékpárok eladók. Érdek-

lődni: 30/342-0085

Megkímélt 4 soros műtrágya-

szórós SPC vetőgép eladó. Ugyan-

itt diófa csemete eladó. Érd. 

06-70/770-8244

egyéB keresés

dunnát, párnát, komplett hagya-

tékot veszek. Hívásra házhoz 

megyek. Tel. 06-30/462-0569

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 készítése 

bontás nélkül a 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

Fürdőkád felújítás pormente-
sen 2 óra alatt. Festést burko-
lást vállalok. 06-20-421 4530

Palatető bontás nélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlat készí-

tés. Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

társasházak, családi házak 

homlokzati hőszigetelése,  fes-

tés-mázolás, tapétázás. www.

hoszigetelesfestes.hu tel: 

70/369-1614

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

ÚJéVi szerencsejóslatok! Mes-

terjós megmondja, mit tartogat 

számodra 2019. Gyógyító-tisztító 

energiák. 06-70-434-2178

állás

Balatonra 5 hónapos nyá-

ri gyümölcsárusításra felve-

szek 2 sofőrt, 5 eladót teljes 

ellátással, szállással. Ramos 

Miklósné, 06-30/979-8398, 

06-74/465-699

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.-

kőbányába homlokrakó és kotró-

kezelőt, valamint mezőgazdasági 

gépszerelőt keresünk. Rio Kőbá-

nya Kft.: 06-20/536-7778

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.)

Oktatást Vállal

aranykalászos gazda, 

méhész, vagyonőr tanfolyamo-

kat indítunk. Tel: 30/2283281 

E001083/2015

társkeresés

Nyíregyházi 70-es magas 

férfi párom keresem. Tel: 

06-70/676-34-80

76 éves férfi hasonló korú hölgy 

társát  keresi. Tel: 06-30/98-49-

834

szaBadidő, ÜdÜlés

Hajdúszoboszlói gyógyüdü-

lés, egy hét svédasztalos reggeli-

vel menü választásos vacsorával 

25.200 Ft. Tel. 06-70/313-5501, 

www.hajduszoboszloszallasok.hu  

Vegyes

szekrénysor, vízszivattyú, lánc-

fűrész, akvárium, gázkonvektor, 

építési telkek, malterkeverő, Alfa 

Romeo szgk. eladó. 06-42/317-

931
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Egészséges Élet TSP Program
TUDATOS SEJTSZINTŰ PROGRAMOZÁS

Dr. Hips Frigyes Zsolt

2019. április 6–7., szombat–vasárnap 9.00–16.00
20.000

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

BÚTORT SZERETNE
OLCSÓ,JÓ

HA NEM CSAK
HANEM

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!

KÉSZLETEN LÉVŐ 
ÉS RENDELHETŐ 

ÍRÓASZTALOK 

10-20% 
KEDVEZMÉNNYEL

FENYŐFA KISBÚTOROK AKÁR 
-30% KEDVEZMÉNNYEL.

VESUV KANAPÉ 
150X200-AS, RUGÓS 
FEKVŐFELÜLETTEL

 97.900 Ft 86.900 Ft

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!

a3-plakat-miskolc-v2.indd   1

202x135.indd   1 2019. 03. 19.   15:22

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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