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

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• 42/481-067• 06-20/9-550-650

Ne a szolgáltatók

reklámjainak,

a szemének higgyen!

ÚJ!
MUNKAVÉDELMI 
szaküzlet A-Z-ig

Nyitási AKCIÓ!
M&W csavarbolt Kft. Nyírbátor Madách u 4.

Tel: 42/283-318  www.mwcsavarshop.hu

Mátészalka Jármi u. 6. szám alatt, 
a nagy ALFIKER mellet, a volt horgászbolt helyén, 

kibővített árukészlettel várja vásárlóit.

A  H Y D R E X  K F T.
Csapágy-Csavar-Szerszám 

Szaküzlete ezentúl

Tel: 44-502-642; 30-828-2815
www.hydrexkft.hu

felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre felvételt hi drdett a 2201017/7/2018 tanévre

Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium

 emelt óraszámú ének-zene /egész napos iskola/• 
 emelt óraszámú testnevelés osztályba / egész napos iskola/• 
 • általános tantervű osztályba /napközis rendszer/.

A felvétel feltétele lelkészi ajánlólevél, 
amelyet a jelentkezési lappal kérünk beadni.

Az emelt ének és testnevelés osztályba való felvételhez 
képességvizsgálatot tartunk.

Az általános tantervű osztályban ismerkedő 
beszélgetésre hívjuk a gyermekeket.

A képességvizsgálat és a beszélgetés időpontja: 
2017. március 08. /szerda/ 16.00 óra

JELENTKEZÉSI LAPOT a képességvizsgálatra és az ismerkedő beszélge-
tésre személyesen lehet kérni a gimnáziumban 2017. január 18-tól.

Beérkezési határidő: 2017. március 01. (szerda)

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA LEENDŐ 
ELSŐ OSZTÁLYOS tanulói számára

Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

4300 Nyírbátor, I� úság útja 2. 
Tel.:42/510 048  

Internet: www.bign.sulinet.hu

. március 01. ((szszerererdadadada)))))

39
39

6
39

17
9

39
39

4
39

19
4

39
39

5

X. Lápi Disznótoros 
Nagyecseden

2017. február 18. Nagyecsed, Vásártér
A rendezvény programja:
6.00 Gyülekező, fogópálinka elfogyasztása
6.30 Disznószúrás és feldolgozás
8.30 Reggeli: hagymás vér

10.00  Megnyitó
Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes
A rendezvényt megnyitja Kovács Lajos Nagyecsed Város polgármestere
Köszöntőt mond: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

 Kovács Sándor országgyűlési képviselő

 11.00 Toroskáposzta kóstoló
11.30 Hagyományőrző csoportok műsorai

13.00 MC HAWER és TEKKNŐ

13.30 Zsűrizendő ételek leadása
14.00 Lápi Betyárok tombola sorsolása
14.30 A X. Lápi Disznótoros Nagyecseden rendezvény díjátadója

ÁLLÁSAJÁNLAT
a Bálint Kárpitos üzembe 

VARRÓNŐT 
alkalmazunk, azonnali 

belépéssel.
Nyugdíjas jelentkezőt részmunkaidőben 

tudunk foglalkoztatni.
Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni személyesen lehet, 
Mátészalka Gyár utca 5.sz. alatt.

39
37

9

Kedves 
eladók!

Ingatlan eladásához az eladónak 

ENERGETIKAI 
TANÚSÍTVÁNNYAL 

KELL RENDELKEZNIE.
Készíttesse el még a 

szerződéskötés előtt, 
egy hiteles tanúsítvány 

10 évig érvényes. 
Elkészítését 24 óra 

alatt vállalom!

Kedves 
eladók!

Elérhetőségem: 
SZÉP ÁGNES 06-30/2918582 38
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INGYENES 
Tel.:0670/611-7133 • 0644/950-344
Szondi Tűzifa Kft.  Nyírmeggyes 

Vasútállomás mögött

kiszállítással, mérlegelve,  
25 km-en  belül !

Akác kuglizva • (vékonyabb)  2700 Ft /mázsa 27 Ft/kg

Akác kuglizva • (vastag)  2800 Ft /mázsa 28 Ft/kg

Akác hasogatva  • 3000 Ft /mázsa 30 Ft/kg 

Tölgy, guriga  • 2600 Ft /mázsa 26 Ft/kg

Tölgy hasogatva  • 2800 Ft /mázsa 28 Ft/kg

Nyárfa guriga: • 1700 Ft /mázsa 17 Ft/kg

� ARANYKALÁSZOS GAZDA, MÉHÉSZ 
� FALUSI VENDÉGLÁTÓ
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ 
� PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
� ÁLLAMHÁZTARTÁSI-, ÉS VÁLLALKOZÁSI 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 
� ADÓTANÁCSADÓ
� SZAKÁCS, DIÉTÁS SZAKÁCS, CUKRÁSZ, PINCÉR 
� ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ, BOLTVEZETŐ 
� PÉNZTÁRKEZELŐ ÉS VALUTAPÉNZTÁROS
� PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐI 

HATÓSÁGI KÉPZÉS
� ECDL VIZSGÁZTATÁS
� SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR 

Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 
Felnőttoktatási Intézmény

tanfolyamai:

N
y

il
vá

n
ta

rt
á

sb
a

 v
é

te
li

 s
zá

m
: E

-0
0

0
8

10
/2

0
14

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

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen

 indítunk képzést!

Bővebb információ 
és jelentkezés:

Felnőttoktatási Központ 

4800 Vásárosnamény, 
Kossuth u. 35/2. 

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

Fax: 45/570-300

1064, Budapest, 
VI. kerület Szív u. 40. 3. em. 

Tel.: 20/399-8531
facebook.com/projektoktatas

TŰZIFA

K és F Tüzifa Bt. Nyírcsászári-Ópályi
Telefon: 06-30/317-1889 vagy 06-30/512-8496

Akác vastag guriga  28,00 Ft/kg 2800 FT/q
Akác hasított  30,00 Ft/kg 3000 FT/q
Akác vékony guriga  26,50 Ft/kg 2650 FT/q 
Akác hulladék 21,00 Ft/kg  2.100 FT/q
Nyár hosszú hulladék 
1 kocsival  legkisebb mennyiség 3 m3 35.000 FT
Nyár guriga  18,00 Ft/kg 1800 FT/q
Tölgy guriga  25,00 Ft/kg 2500 FT/q 
Tűzifa brikett  10kg/ zsák 690 Ft/zsák

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

A jászárokszállási munkavégzés alatt ingyenes szállás, napi egyszeri étkezés, hetente ingyenes  
hazautazás, az itt tartózkodásod alatt plusz jutalom biztosítása a Rosenberger Magyarország Kft.  
által. Jelentkezés: 70/414-7171

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, jutalmak és prémiumok.
Dolgozz hosszú távon Jászárokszálláson, hogy 2017 nyarán  
az elsők között kezdhess a nyírbátori új üzemcsarnokban!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!

A ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. ÚJ TELEPHELYÉN ÉPÜLŐ GYÁREGYSÉGÉBE, 
ELEKTRONIKAI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA ÖSSZESZERELŐKET KERESÜNK  

JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.
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Feladatok:
• Gyártó eszközök beállítása
• Munkafolyamatok betanítása
• Gyártáshoz kapcsolódó ellenőrzések végrehajtása, adatok regisztrálása

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Gépbeállító” jeligével juttassa el az 

allas04@miljob.hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális autóipari beszállító vállalat 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Gépbeállító

Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség
• Kiváló műszaki és méréstechnikai ismeretek (műszaki rajzok értelmezése, jelölések,

különböző mérőeszközök ismerete és gyakorlatban való alkalmazásuk)
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor

Az Ön Husqvarna szakkereskedője:

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 135 
Könnyű és hatékony hobbifűrész, mindazok számára,  
akik rendkívül könnyen indítható és kezelhető fűrészt keresnek.

40,9 cm³; 1,5 kW; 14"; 4,4 kg

78 900 Ft

HUSQVARNA LÁCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazán professzionális fűrész a magasabb  
közép-kategóriában. Igényes munkákhoz készült,  
csekély súllyal, nagy teljesítménnyel és gyors felpörgéssel.

70,7 cm³; 4,1 kW; 20"; 6,5 kg

244 900 Ft

TÉLI LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ

Az akció 2017. január 16-ától február 6-áig a készlet erejéig érvényes.

Nyírbogát, Kossuth u. 34. Tel.: 42/286-288
Mátészalka, Szalkai L. u. 13. Tel.: 44/314-135
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Intézményeink Elérhetőség Szakképesítés
Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni Szakképzési Centrum Tel.: (52) 437 311, www.dszc.hu* Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01 1
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2
Hegesztő 34 521 06 2
Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.
beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,
www.brassai.hu

Autóbuszvezető 35 841 01 0,5
Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5
Elektronikai technikus 54 523 02 2
Mechatronikai technikus 54 523 04 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2
Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1
Diétás szakács 35 811 03 0,5
Eladó 34 341 01 1
Pincér 34 811 03 1
Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC Könnyűipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,
www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2
Cipőkészítő 34 542 02 2
Kézi és gépi hímző 34 215 01 2
Férfiszabó 34 542 04 2
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma Tel.: (52) 413 499, www.mechwart.hu Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 531 892,
www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1
Épületgépész technikus 54 582 01 2
Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC Povolny Ferenc
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 2
Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu
Vegyész technikus 54 524 03 2
Drog és toxikológiai technikus 55 524 01 1
Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12. Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu  
OM azonosító: 203033 • adószám: 15831914-2-09 • Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015
A második szakma is ingyenes, felső korhatár nélkül a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján, vagy a mellékelt telefonszámokon. A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
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FARSANGOLÓK, FIGYELEM!
• Monster High 
• Verdák 
• Star Wars 
• Szuperhősök 
• Kalózok 
• Királylányok 
• Tündérek 

és még sok 
mesehős

• Angry Birds

Több mint 500-féle jelmez  
kölcsönözhető, eladó!

Nyírbátor, Kossuth út 11.(Rossman mellett)
Vonzáné Kata 06-30/495-5987 39
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Csatlakozz egy 
dinamikusan 
fejlődő céghez!

Kíváncsi, proaktív, bátor és ambiciózus kollégákat keresünk. Vonzónak találod a termékeket és a szol-
gáltatásokat amivel foglalkozunk? Vagy szeretnél támogatni olyan embereket, akiknek intim egészségügyi 
problémáik vannak? Szeretnél képzett és motivált kollégákkal együtt dolgozni?
Ha a válasz IGEN, akkor jelentkezz most!

Nyírbátori gyárunkba keresünk:
� Technikus,
� Raktáros,
� Termelésirányító,
� Minőségbiztosítási mérnök,
� SQA Csoportvezető,
� Validációs mérnök,
� Termeléstámogató technikus.

Jelentkezz a világ 23. leginnovatívabb vállalatához! A Coloplast olyan segédeszközöket és szolgáltatásokat fejleszt, 
amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi problémákkal élők hétköznapjait. Világszerte jelen vagyunk, és több 
mint 10000 alkalmazottunk van, jelenleg a nyírbátori gyárban több mint 1700 kollégánk dolgozik. Létszámunk folya-
matosan növekszik, és itt a lehetőség, hogy Te is a tagja légy!
Ha érdekel technikus, raktáros, vagy operátor munkakör, akkor jelentkezz a www.fi nefi t.hu/coloplast oldalon!
Ha felsőfokú végzettséged van, és beszélsz angolul a www.coloplast.hu oldalon látogass el a Karrierportálunkra!
Bővebb információért keresd fel www.coloplast.com weboldalunkat, vagy kövess minket a Facebookon és a 
LinkedInen!
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Mátészalka
Megjelenik: Mátészalka, Nyírbátor, 

Kisvárda, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, 
Nagyecsed, és vonzáskörzeteiben 

Lapzárta: szerda 16.00 óra
Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.

Ügyvezető igazgató: Fodor István
Felelős vezető: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Mátészalka, Kálvin tér 1. 

Tel./fax: 44/500-085
E-mail: szabolcsinfo@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Nyírbátor, Szabadság tér 6.  

Tel.: 20/417-2373
www.russmedia.hu

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Sokszorosítás ideje: csütörtök
Terjeszti: Krekk Infó Nonprofi t Kft.

Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/3.
Eng. szám: 163/1357/2/2011

A Szuperinfó fi zetett 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 tartal-
máért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsé-
relemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, 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, já-
rulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem 
elmaradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtóter-
mékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy 
az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, 
polgári peres eljárással, jogszabályokkal 
vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ

Nyíregyháza 
belváros 

központjában 
frekventált helyen 
utcafronti 50 m2-es 

üzlethelyiség.

K I A D Ó 
vagy 

E L A D Ó

Érdeklődni: 
06 30/319-615

NYÍREGYHÁZA, KILÁTÓ ÚT 25/E, 
   Tel./fax: 42/400-550, 42/500-027  � www.hprint.hu �  hprint1992@gmail.com �

NYÍREGYHÁZA, KILÁTÓ ÚT 25/E, 
 Tel./fax: 42/400-550, 42/500-027  � www.hprint.hu �  hprint1992@gmail.com �

Ünnepeljünk együtt!

ezért most január 25-étőlé áezért most januáezért most januá

éves a 
Hungaroprint Kft

25 napon át 
25 termékre 25% kedvezményt 

adunk !
Részletekért tájékozódjon az elérhetőségeinken.j j g

Kereskedők fi gyelem! Itt a farsang áll a bál!
Farsangi kellékek 

nagy választékával 
állunk rendelkezésükre !

Tokosztott, váltószárnyas, egyszárnyú, átmenő kilincses erkélyajtó, 
bukó -nyíló ablak stb.

MMűaanyyagg 
nnyííláásszááróók

Tokok sztott váltó á

yy

KEDVEZŐ ÁRON!
Széles választékban!

Redőnyök javítása és gurtni csere, 

párkányok, rovarháló, 

reluxa, szalagfüggöny, 

harmónikaajtó, króm 

küszöbborítás, szerelés , parkettázás.

Ajándék automata minden redőnyhöz!

Básti Károly 0620/331 -9474 
HÍVJON BIZALOMMAL!
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Feladatok:
• A csoportban dolgozó kollégák munkájának megszervezése, felügyelete (kb. 20 – 30 fő)
• Dolgozói oktatások és képzések megszervezése, végrehajtása
• Folyamatos anyagellátás biztosítása
• Csoportszintű adminisztrációk elkészítése

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
önéletrajzát „Csoportvezető” jeligével juttassa el az 

allas04@miljob.hu e-mail címre.
További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális autóipari beszállító vállalat 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakör betöltésére:

Gyártósori csoportvezető

Elvárások:
• Gyártás/termelés területen, hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat
• Jó kommunikációs készség, határozott fellépés
• Önálló munkavégzés, nagy teherbíró képesség
• 3 műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:
• Nyírbátor

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

Has és kismedence • 
uh vizsgálat      
Pajzsmirigy uh vizsgálat• 
Lágyrész uh vizsgálat• 
Here uh és doppler vizsgálat• 
Izületi uh vizsgálatok• 
Áramlásvizsgálatok• 
Alsó és felső végtag vénás • 
és arteriás color doppler 
uh vizsgálat
Nyaki erek(carotis) color • 
doppler  uh vizsgálata

Medical- Aqua Kft.
Ultrahang Magánrendelés
Mátészalka, Eötvös út. 1.
Ügyvezető igazgató:
Juhász Norbert MSc.
Tel.:06-30-791-9016
www.medical-aqua.hu
Hétfő: 16:00-19:00, 
Csütörtök: 16:00-19.00
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lapzárta: 
szerda 17 óra
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A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

munkatársakat keres az alábbi 
pozíciókba és feltételekkel:

RAKTÁROS
Feladatok:

Termékek fogadása európai raktárakba Geplog • 
rendszer segítségével
Szállítói számlák szállításokkal történő egyezte-• 
tése, raktárkészlet kezelése

• 
Elvárások:

Jó számolási készség, pontosság, gyors betanu-• 
lást követően önálló munkavégzés képessége
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas • 
hozzáállás

SZEMÜVEGLENCSE GYÁRTÓ 
OPERÁTOR

 Feladatok:
Aktív részvétel a szemüveglencse, illetve a • 
polírszerszám gyártásban

 Elvárások:
Csapatszellem, lelkes, segítőkész és rugalmas • 
hozzáállás

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:

Aktív részvétel a szemüveglencsékhez kapcsoló-• 
dó minőségellenőrzési feladatokban
Vizsgáló berendezések kezelése, vizsgálati jelen-• 
tések, jegyzőkönyvek készítése

Elvárások:
Felhasználói szintű MS O�  ce ismeret (Excel, • 
Word) előnyt jelent
Önálló munkavégzésre alkalmas személyiség, • 
precizitás, megbízhatóság

Amit ajánlunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés, hosszú távú, • 
stabil munkahely
Egyes munkakörökben a munkavégzés közép- és • 
három műszakos munkarendekben, a hét öt 
munkanapján
Versenyképes jövedelem, széleskörű béren kívüli • 
juttatások (Cafeteria, bejárás támogatása, 
nyugdíjcélú gondoskodás, komplex dolgozói 
biztosítás)
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multi-• 
nacionális környezetben
Motivált, támogató csapat és jó vállalati légkör. • 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció 
iránt, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikére 

küldje be Önéletrajzát és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
Fodor Szimonetta

HR asszisztens, tréning koordinátor
E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

Hogy erősítsünk termeléstámogató csa-
patunkat a Vision Care Business Group te-
rületén belül, Magyarországon, mátészal-
kai telephelyünkre keresünk kollégákat, az 
alábbi munkakörre:

TECHNOLÓGUS

Feladatok:    
Gyártástechnológiai tervezés, • 
irányítás
Részvétel gyártási projectekben• 
Technológiai fegyelem betartás • 
ellenőrzése
Technológiai dokumentáció kezelése• 
Folyamatfejlesztés, optimalizálás• 
LEAN munkafolyamatok kialakítása • 
a gyártásban.

Elvárások 
Felsőfokú mérnöki tanulmányok• 
Angol nyelv tárgyalási szintű isme-• 
rete
Számítógépes ismeretek (Word, Ex-• 
cel, PowerPoint, Minitab, Autocad)
Rendszerszemlélet, együttgon-• 
dolkodási készség, hatékony team 
munka
Nagyfokú önállóság, precizitás, • 
megbízhatóság
Gyártástechnológiai tapasztalat • 
előnyt jelent.

                       
Amit ajánlunk: 

Versenyképes fi zetés• 
Útiköltség támogatása• 
Személyes és szakmai fejlődési lehe-• 
tőség multinacionális környezetben
Dinamikus, fi atalos, támogató • 
csapat 
Továbbfejlődési lehetőségek• 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghir-
detett pozíció iránt, kérjük, hogy jelent-

kezzen online. Töltse fel Önéletrajzát 
és Motivációs levelét magyar és angol 

nyelven!

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

www.zeiss.com

A CARL ZEISS VISION 
HUNGARY KFT

In order to strengthen our SCM Team in ZEISS 
Vision Care Business Group, in Hungary   

we are seeking a

EUDC JUNIOR MANAGER (F/M)
for our Mátészalka warehouse 

Expectations:
Our new colleague will be ready to take • 
over a leading function within the EUDC in 
a  year time.
Willing to work for Zeiss on at least mid-• 
term.
Able to continue the development • 
process, implement the necessary future 
improvements.

Tasks:   
Understand storage, goods in & goods out • 
strategies
Learn basic team and individual • 
management techniques
Learn basic process management • 
techniques
Understand organizational behavior, learn • 
how to manage it
Manage projects with gradually increasing • 
size & complexity
Support continuous improvement of KPIs • 
and improved productivity year on year.
Learn administration process fl ows• 
Learn warehouse physical processes• 

Requirements:
College degree (in any subject)• 
At least 3 years work experience • 
(traineeship, internship counts)
Project experience• 
Logistics & leadership experience are assets• 
Fluency in English (verbal & written)• 
Advanced level Microsoft O�  ce knowledge • 
(Excel, Word, Outlook, Power Point, Visio)
Accuracy, ability to work independently• 

We o� er: 
Competitive salary system• 
Fringe benefi ts (Cafeteria)• 
Personal and professional development• 
Dynamic and youthful team in • 
multinational environment

If you are interested in this position, 
please send us your application, 

indicating your salary request 
and the earliest possible entry date.

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
www.zeiss.com .
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Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
Id Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13
www.dankasirko.hu    www.szatmarko.hu

Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
d Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13
I
I
wwwww.w.dadanknkasasirirkoko.h.huu   w wwwww.s.szazatmtmararkoko.h.huuww

Több fajta színben és 
méret választékban.

mészkő kerítés- és falburkolatok 

KEDVEZŐ ÁRON!
Több fajta színben és 
méret választékban.

en és

é kő k íté é f lb k l t kmészkő kerítés- és falburkolatokmészkő kerítés- és falburkolatok 

VEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!KEDVEZŐ ÁRON!!
Jó áron kiváló  minőséget garantálunk • 
Brazil, Afrikai, Olasz alapanyagból, 
30 év mesteri múlttal és gyártói 
garanciával.

Az árak
az áfát 

tartalmazzák!

2 szem. Gránit síremlék 310.000 Ft-tól• 
1 szem. Gránit síremlék 210.000 Ft-tól• 
Gránit padló és falburkolók 5000 Ft/m• 2-tõl
Épületmunkák, hidegburkolás 3D látványtervezéssel• 

Egyéb mészkő termékek, 
egyedi elképzelések 

kivitelezése, kültérre, beltérre!

SZENTVÉR 
INGATLANKÖZVETÍTŐ 

IRODA KÍNÁLATA
NYÍRBÁTORBAN:

Érd: Komaság Jánosné Gavallér Edit, 
Dr. Danka János

Nyírbátor, Szentvér u. 11. sz.
Tel: 42/283-770, 06/30-910-60-49

Zrínyi u-ban 4 szoba, sarkok kádas, és zuhanyzós, 
nagy fürdõszobás, alagsorban nappali, konyha, ét-
kezõ, (beépített konyhabútorral) erkélyes, hõszigetelt 
nyílászárós, teljesen alápincézett, rendezett, közpon-
ti fûtéses ikerház fele, téliesített terasszal, garázzsal, 
kis kerttel. Iá:16.000.000.-Ft.

Iskola u-ban 3 szoba, étkezõs, konyha, új fürdõszo-
bás, mûanyag nyílászárós, felújított kertes családi 
ház, két garázzsal. Iá:14.500.000.-Ft.

Wesselényi u-ban 2,5 szoba, konyha-étkezõs, 
fürdõszobás, mûanyag nyílászárós, járólapos, ren-
dezett, gáz + cserépkályha fûtéses, kis kertes csa-
ládi ház, terasszal, garázzsal, lakótelepi cserével is. 
Iá:12.8.00.000.-Ft.

Esze T. u-ban sátortetõs 3szoba, konyha (beépített 
konyhabútorral), étkezõ, gardrob helyiséges, új für-
dõszobás, gáz+ vegyes központi fûtéses, rendezett 
kiskertes családi ház, terasszal, garázzsal, új tetõvel. 
Iá:13.000.000.-Ft.

Tavasz u-ban 3szoba, nappali, étkezõs, beépített 
konyhás, központi fûtéses, felújított kertes családi 
ház, garázzsal, sürgõsen!

Debreceni u-ban 2szoba, nappali, étkezõ, konyha, 
közlekedõs, központi fûtéses, szigetelt, új nyílás-
zárós, rendezett kiskertes családi ház, kétállásos 
garázzsal, tárolóval. Iá:13.500.000.-Ft.

Pócsi u-ban sátortetõs, 3szoba, konyha, folyosó, új 
fürdõszobás, központi fûtéses, rendezett, mûanyag 
nyílászárós, kertes családi ház, beépített terasszal, 
garázzsal, melléképületekkel. 

Árpád u-ban 2,5 szoba, konyha, fürdõszobás, rész-
ben felújított kertes családi ház, új tetõvel, gázfûtés-
sel, pincével, melléképületekkel. Iá:8.000.000.-Ft.

Károlyi u-ban földszinti 2szoba, konyha, folyosó, új 
fürdõszobás, felújított, gáz + villanykályha fûtéses, 
mûanyag nyílászárós, szigetelt, kis rezsijû, erkélyes 
lakásingatlan, garázzsal, pincével. Iá:9.200.000.-Ft.

Szentvér u-ban II. emeleti 2szoba, konyha, fürdõ-
szobás, gázfûtéses, panelprogramon túli, rendezett 
lakásingatlan. Iá:6.800.000.-Ft.

Fay A. u-ban I. emeleti 2szoba (parkettás), átalakított 
konyhás, járólapos, mûanyag nyílászárós, gázfûté-
ses, rendezett lakásingatlan. 

SZENTVÉR 
INGATLANKÖZVETÍTŐ

IRODA KÍNÁLATA
NYÍRBÁTORBAN:

Érd: Komaság Jánosné Gavallér Edit,
Dr. Danka János

Nyírbátor, Szentvér u. 11. sz.
Tel: 42/283-770, 06/30-910-60-49

Zrínyi u-ban 4 szoba, sarkok kádas, és zuhanyzós,
nagy fürdõszobás, alagsorban nappali, konyha, ét-
kezõ, (beépített konyhabútorral) erkélyes, hõszigetelt 
nyílászárós, teljesen alápincézett, rendezett, közpon-
ti fûtéses ikerház fele, téliesített terasszal, garázzsal,
kis kerttel. Iá:16.000.000.-Ft.

Iskola u-ban 3 szoba, étkezõs, konyha, új fürdõszo-
bás, mûanyag nyílászárós, felújított kertes családi
ház, két garázzsal. Iá:14.500.000.-Ft.

Wesselényi u-ban 2,5 szoba, konyha-étkezõs,
fürdõszobás, mûanyag nyílászárós, járólapos, ren-
dezett, gáz + cserépkályha fûtéses, kis kertes csa-
ládi ház, terasszal, garázzsal, lakótelepi cserével is.
Iá:12.8.00.000.-Ft.

Esze T. u-ban sátortetõs 3szoba, konyha (beépített 
konyhabútorral), étkezõ, gardrob helyiséges, új für-
dõszobás, gáz+ vegyes központi fûtéses, rendezett 
kiskertes családi ház, terasszal, garázzsal, új tetõvel. 
Iá:13.000.000.-Ft.

Tavasz u-ban 3szoba, nappali, étkezõs, beépített 
konyhás, központi fûtéses, felújított kertes családi 
ház, garázzsal, sürgõsen!

Debreceni u-ban 2szoba, nappali, étkezõ, konyha, 
közlekedõs, központi fûtéses, szigetelt, új nyílás-
zárós, rendezett kiskertes családi ház, kétállásos
garázzsal, tárolóval. Iá:13.500.000.-Ft.

Pócsi u-ban sátortetõs, 3szoba, konyha, folyosó, új
fürdõszobás, központi fûtéses, rendezett, mûanyag 
nyílászárós, kertes családi ház, beépített terasszal,
garázzsal, melléképületekkel. 

Árpád u-ban 2,5 szoba, konyha, fürdõszobás, rész-
ben felújított kertes családi ház, új tetõvel, gázfûtés-
sel, pincével, melléképületekkel. Iá:8.000.000.-Ft.

Károlyi u-ban földszinti 2szoba, konyha, folyosó, új 
fürdõszobás, felújított, gáz + villanykályha fûtéses,
mûanyag nyílászárós, szigetelt, kis rezsijû, erkélyes
lakásingatlan, garázzsal, pincével. Iá:9.200.000.-Ft.

Szentvér u-ban II. emeleti 2szoba, konyha, fürdõ-
szobás, gázfûtéses, panelprogramon túli, rendezett 
lakásingatlan. Iá:6.800.000.-Ft.

Fay A. u-ban I. emeleti 2szoba (parkettás), átalakított 
konyhás, járólapos, mûanyag nyílászárós, gázfûté-
ses, rendezett lakásingatlan.

 A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Hogy erősítsünk támogató csapatunkat a Vision Care Business Group területén, 

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
Feladatok:    

gyártóberendezések elektromos / vezérléstechnikai rendszereinek • 
karbantartása, 
önálló hibakeresés és elhárítás diagnosztikai rendszerek, mérőeszközök • 
alkalmazásával, szerelési részegységek és pótalkatrészek cseréjével, 
terv szerinti ellenőrző és karbantartó tevékenységek elvégzése, adott • 
esetben javítással egybekötve.

Elvárások:
 középfokú szakirányú végzettség                          • 
 számítógépes ismeretek • 
 rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség • 
 nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 

Amit ajánlunk:   
Versenyképes fi zetés• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Dinamikus, fi atalos, támogató csapat • 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

A jelentkezéshez szükséges:    
iskolai végzettségről kiállított okiratok fénymásolata• 
szakmai pályafutást tartalmazó önéletrajz• 
motivációs levél.• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, 
kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikére küldje be Önéletrajzát 

és Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Fodor Szimonetta
HR asszisztens, tréning koordinátor

E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com

 A CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Hogy erősítsünk támogató csapatunkat a Vision Care Business Group területén, 

mátészalkai telephelyünkre keresünk kollégákat, az alábbi munkakörre:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ MÉRNÖK
Feladatok:    

gyártóberendezések elektromos/vezérléstechnikai rendszereinek • 
karbantartása
önálló hibakeresés és elhárítás diagnosztikai rendszerek, mérőeszközök • 
alkalmazásával, szerelési részegységek és pótalkatrészek cseréjével, 
terv szerinti ellenőrző és karbantartó tevékenységek elvégzése, adott • 
esetben javítással egybekötve.

Elvárások:
 felsőfokú szakirányú végzettség                          • 
 számítógépes ismeretek • 
 rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség • 
 nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
angol nyelvismeret• 

Amit ajánlunk:   
Versenyképes fi zetés• 
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben• 
Dinamikus, fi atalos, támogató csapat • 
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok• 

A jelentkezéshez szükséges:    
iskolai végzettségről kiállított okiratok fénymásolata• 
szakmai pályafutást tartalmazó önéletrajz• 
motivációs levél.• 

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, 
hogy az alábbi elérhetőségek egyikére küldje be Önéletrajzát és 

Motivációs levelét:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Fodor Szimonetta
HR asszisztens, tréning koordinátor

E-mail: szimonetta.fodor@zeiss.com
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KÉSZPÉNZÉRT 

megvásárolom autóját!!

Tel: 06-30/228-9944
Műszaki nélkül is! Kérésre házhoz megyünk.

Akár hitellel terhelt gépjárművet is. 

Stb
...

FIGYELEM!

2000-es évjárattól 
állapottól függetlenül.

CSALÁDANYÁK SZÁMÁRA  
számára ideális 

TELEFONOS 
ÉRTÉKESÍTŐI 

munkát kínálunk 
ZÁHONYI 

irodánkba! 
4,6, vagy 8 órás munkaidő, 

irodai munkavégzés, 
vidékieknek 

utazási támogatás! 
Gondoskodj családodról, 

kényelmes munkával!  
HÍVJ MOST!

Tel: 06 20/268 16 83
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AWI-HEGESZTŐT,
CSŐSZERELŐT

keresek	magyarországi,
németországi	munkára.
Érd.:	06-20/9282-073.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

eladó Zajta községben egy 2 szobás 
lakás teljes berendezéssel. 06-30/215-
2063

l a k á s e l a d á s

Nyíregyháza, Fazekas téren 6. emele-
ti, 2 szobás üres, felújítandó panellakás 
eladó.  Irányár: 7,8 millió Ft. Érdeklőd-
ni: 06-20-9139-316.

Mátészalkán Kossuth utcai, 73 m2-es, 
2 szoba+nappalis, összkomfortos tetőté-
ri lakás, bútorokkal együtt eladó. A búto-
rok kifejezetten a lakáshoz készültek. A 
közös költség: 5000 Ft. Irányár: 9 000 
000 Ft. Érd.: 06-20/997-7532

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-ig. HÍV-
JON MOST! 0630/8812377

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet, 
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgy-
becsüs vásárol. 06-30/342-1855

Vásárolok 1940 előtti festményeket, 
ezüstöket, könyveket, képeslapokat, 
hagyatékot. 06-30/8722-179

á l l a t

Barna, szép tollas tojótyúk 649 Ft/db 
áron előjegyezhető, ingyenes házhoz 
szállítással. 70/941-4151

e g y é B  e l a d á s

eladó: kihúzhatós konyhaasztal, létrák, 
gyógyító matrac, káposztagyalu, asztali 
fűrészgép. Tel. 06-20/542-2410

kalodás tűzifa akció! Házhoz szállít-
va 3 kaloda esetén fuvarmentes! Akác, 
tölgy, bükk kb. 10 hónapos kitermelés! 
80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft kony-
hakészen! Tel. 30/395-6103

e g y é B  k e r e s é s

ipari ezüst, platina, palládium, amal-
gám felvásárlása, helyszínen kp. fize-
téssel. Tel. 06-70/292-1004

Vásárolnék, bármilyen MTZ pótko-
csit Simson-t saját részre. 06-70/500-
3023

á l l á s

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262.

állandó rövid ukrán körfuvarokra kere-
sünk gyakorlattal, C+E kategóriás jogo-
sítvánnyal, GKI kártyával és leinformál-
hatósággal rendelkező gépkocsiveze-
tőket nyerges szerelvényre. Jelentkezni 
lehet munkaidőben a 06-57/415-221-
es telefonszámon.

ausztriai Night club hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel. 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

Húsipari munkára BETANÍ-
TOTT MUNKÁSOKAT keresünk 
Németországba. Nyelvtudás 
nem feltétel. Önéletrajz küldése: 
szalagmunkas@gmail.com További 
információ:06-30/736-0961.

Nyíregyházára vagyonőröket keresünk 
kamerás munkára. Érvényes vagyonőri 
igazolvány, tanúsítvány szükséges. Érd. 
06-30/406-2302

sárospataki, fémszerkezetgyártás-
sal foglalkozó cég keres 2 műszakos 
munkarendbe gyakorlattal rendelke-
ző CO hegesztőket, szerkezet lakato-
sokat. Hosszú távú, hivatalos mun-
kaviszony. Kereseti lehetőség net-
tó 220-280.000 Ft. Bejárást bizto-
sítjuk, térítjük. Jelentkezni szakmai 
önéletrajzzal: munka135@gmail.com 
és telefonon:06-20/257-8993

  

Meghívó 

Nyílt tanítási napra 

Báthory Anna 
Református Általános Iskolába 

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-

lás, előleg megoldott. Sárvárra betanított 

munkásokat keresünk több műszakos 

munkarendbe. Érd. 06-20/224-0242, 

06-30/791-0950

t á r s k e r e s é s

Vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. 

Érd. 06703143897

O k t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, vendéglátásszervező-ven-

déglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166. www.oktatohazkelet.hu 

(E-000937/2014/A001-A011)

dekra Akademie Kft. (E-000683/2014.) 
februárban Építő és anyagmozgatógép 
kezelője (Targoncavezető, Emelőgép 
kezelő, Földmunka-, rakodó- és szál-
lítógép kezelő) OKJ-32-582-02 tan-
folyamot szervez. Telefonszám: +36-
52/541-408.

g a r á z s

Minden, ami 
Disney!

Az általunk forgalmazott termékek 

garantáltan eredetiek.
Minden vásárlónkat 

ajándékkal lepjük meg!

www.onlinewebshop.hu

Vásároljon webshopunkban!

Gyerekruhák, ágyneműk, 
iskolaszerek, kiegészítők, 

játékok, ajándékötletek stb.
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A Városmajor és 
Újszőlő utca közötti 

garázssoron 
15 m2-es garázs eladó. 
Érd: 30/9252-960
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Nyírbátor, Pócsi út Tel.: 06-70/368-20-59
 Termékeinket megtekinthetik: www.batortuzep.hu

Az extrém időjárás miatt szombaton is 
16 óráig van nyitva tartás és kiszállítás!
Az extrém időjárás miatt szombaton is

TÜZIFA ÁRAINK
Akác vékony guriga  • 2700 Ft/mázsa  27 Ft/kg

Akác vastag guriga  • 2800 Ft/mázsa  28 Ft/kg

Akác hasított   • 3000 Ft/mázsa  30 Ft/kg

Meggy guriga  • 2200 Ft/mázsa  22 Ft/kg

Nyár-fenyő guriga  • 1800 Ft/mázsa  18 Ft/kg

Osztályozott lignit • (2000kcal)  2300 Ft/mázsa  23 Ft/kg

Orosz barna szén • (4500 kcal)  5400 Ft/mázsa  54 Ft/kg

Orosz fekete szén • (5600 kcal)  6500 Ft/mázsa  65 Ft/kg

MI AZÉRT DOLGOZUNK A HIDEGBEN, 
HOGY ÖN BENT LEGYEN A MELEGBEN!

Akció ideje 
február 1-től  

február 28-ig tart.

Kígyó Gyógyszertár
(Egyirányú utca, Alfi ker után)

Mátészalka, Kölcsey u. 19.
H - P : 7.30 - 17:30

Sz: 8- 13:00

Salvare Gyógyszertár
(Kórház mellett)

Mátészalka, Eötvös u. 1.
H-P: 7:30 - 20 : 00

Sz: 8- 13:00

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
kedveskedünk Betegeinknek.

 Felfrissült hűségprogramunk, melynek keretében • 
20% adókedvezmény
Kulcs Patika Prémium törzsvásárlói kártyával 
minden vényköteles és vény nélküli gyógyszerre.
(részletek a gyógyszertárban).
 Emellett • 13% azonnali kedvezmény a vény 
nélküli termékek árából.
 • 5% kedvezmény a nem köz fi nanszírozott 
gyógyszerek árából.
Vichy, Bioderma, Eucerin, LaRoche termékek • 
13% kedvezménnyel  mindennap!
2db • VICHY arcápolási termék vásárlása esetén 
a 2.termék féláron

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKALÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL
kedveskedünk Betegeinknek.kedveskedünk Betegeinknek.kedveskedünk Betegeinknek.kedveskedünk Betegeinknek.

 Felfrissült hűségprogramunk, melynek keretében•
20% adókedvezmény20% adókedvezmény
Kulcs Patika Prémium törzsvásárlói kártyávalPrémium törzsvásárlói kártyávalPrémium törzsvásárlói kártyával
minden vényköteles és vény nélküli gyógyszerre.
(részletek a gyógyszertárban).
 Emellett• 13% azonnali kedvezmény13% azonnali kedvezmény a vény yy
nélküli termékek árából.

• 5% kedvezmény5% kedvezmény a nem köz fi nanszírozott yy
gyógyszerek árából.
Vichy, Bioderma, Eucerin, LaRoche termékek•
13% kedvezménnyel  mindennap!13% kedvezménnyel  mindennap!
2db• VICHY arcápolási termékVICHY arcápolási termék vásárlása esetén kk
aa 22.tetermrmékék féfélálároronnféfélálároronn Keresse Kulcs Patika szórólapunkat a postaládájában minden hónapban!

695 Ft
917 Ft helyett

3890 Ft
4820 Ft helyett

3380 Ft
4170 Ft helyett

349 Ft
489 Ft helyett

399 Ft
500 Ft helyett

Jutavit Kalcium Mg Cink forte 30x

Primus ajakírProstamol Uno 60x

Béres csepp extra 
+C-vitamin 50mg 120x

Neogranormon törlőkendő 55x

Gyógyszertárainkban immár 

saját kézbe veheti 

a termékeket és választhat 

kibővült kozmetikai 

termékeinkből!

AkAkAkAkkkkk ióió idid jjjjAkAkAkAkkkkk ióió idid jjjj

rtárainkba in i áááámámmámmárrrrr 

GGGyógyszertárainkb
GGyógysze

saját kézbe veheti

saját kézbe veheti 
kézbe vehe

és választ
és választhat that
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Forte Mann 
Group Kft.

IDŐBEN VÁLTSON! HOSSZÚTÁVÚ, 
BIZTOS MEGÉLHETÉST KÍNÁLUNK!

Megbízónk számára 
Győr-Moson-Sopron megyei 

munkahelyre 

különféle munkakörökre
 munkavállalókat keresünk.

-Azonnali szállás, azonnali munkába állás
-Kezdő hónapban napi munkabér előleg
- Kereseti lehetőség munkakörtől függően 
bruttó 140.000-250.000,-Ft

-Biztos jövedelem
-Jó munkahelyi légkör
- Kiváló munkavégzés esetén saját 
 állományba vétel plusz juttatásokkal.

- 4 fő feletti jelentkezés esetén a  
felutazást biztosítjuk!

-Egyszerűsített felvételi folyamat!
Sikeres tesztírás esetén

azonnali munkakezdés!
Tel: 06-20/396-3297,  

06-20/931-0446; 06-22/500-397

(Nyilvántartási szám: 9740-1/2013-1203)


