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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

Verebélyi János  +36 30 945 0200
TERVRAJZOKÉRT KATTINTSON: www.selyember.hu

Verebééélyi JJJááános +36 30 944445 000020Verebééééllyii JJJáááánnnos +36 30 94444555555 0000020

Nyíregyháza, Szalag u.-Hajdú u. sarkán 36 lakásos társasházban, 4 lépcsőházzal, 
18 garázzsal, zárt tárolókkal, belső udvarral, energiatakarékos 

(3 rétegű üvegezésű nyílászárók), egyedi gázfűtéses lakások eladók. 
Bujtosi városligettől, bölcsődétől, óvodától, iskolától, orvosi rendelőtől gyalog 5 percre.

280.000Ft/m2-tól
CSOK, KEDVEZMÉNYES HITEL

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE

Ne a szolgáltatók

reklámjainak,

a szemének higgyen!

Minden ami számítástechnika
Mátészalka, Hősök tere 15. Tel/Fax: 06-44/300-133

webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.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

Mátészalka, Ipari út 25.
/volt MAX-24 KFT üzlete/

Földszint 
240 négyzetméter, 

emelet 200 
négyzetméter,
üzlet, raktár 

céljára kiadó!

K I A D Ó !

Telefon: 
0630/9455-550

Bátor Divatáruház
Nyírbátor, Szentvér u. 43. 

(benzinkút mellett)

Tel: 06-20 322-1327

BOLTI ELADÓT 
FELVESZÜNK!
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ÚJ!
MUNKAVÉDELMI 
szaküzlet A-Z-ig

Megnyítottunk!
M&W csavarbolt Kft. Nyírbátor Madách u 4.

Tel: 42/283-318  www.mwcsavarshop.hu
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„Gyermekeinkért, egy szebb Világért" 
Alapítvány 

Kedves Szülők, Támogatók!
Szeretettel megköszönjük segítségüket, melyet az elmúlt 
évben iskolánk alapítványának nyújtottak. 
Az Önök hozzájárulásával tanítványaink korszerűbb kö-
rülmények között tanulhatnak, tartalmasabban tölthetik el 
szabadidejüket. 

Kérjük, továbbra is támogassák tanulóinkat. 
A nyilatkozatot a bevallással együtt szíveskedjenek 

2017. február 25-ig az adóhatósághoz eljuttatni. 
Alapítványunk adószáma:

Alapítvány kuratóriuma
1 8791817-1-15

� 4300 Nyírbátor, Fáy A. u. 17. � 42/281-689

BÁTHORY ANNA 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

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.

TÉLI AKCIÓ!

*2 év garancia.  A fenti árak a 27%-os áfát tartalmazzák!

Nyírbogát, Kossuth u. 34. Tel.: 42/286-288
Mátészalka, Szalkai L. u. 13. Tel.: 44/314-135

HQ 236 motorfűrész 38,2 cm3/1,9 LE 69.790 Ft 59.900 Ft
HQ 135* motorfűrész 40,9 cm3/1,9 LE 84.900 Ft 78.900 Ft
HQ 435* motorfűrész 40,9 cm3/2,2 LE 120.600 Ft 114.900 Ft
HQ 445* motorfűrész 45,7 cm3/2,8 LE 154.900 Ft 145.900 Ft
HQ 545* motorfűrész 50,1 cm3/3,4 LE 179.900 Ft 159.900 Ft
HQ 455e* motorfűrész 55,5 cm3/3,6 LE 184.900 Ft 169.900 Ft
HQ 365 motorfűrész 70,7 cm3/4,8 LE 224.900 Ft 204.900 Ft
HQ 372 XP motorfűrész 70,7 cm3/5,5 LE  256.900 Ft 244.900 Ft
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Nyírbátor  területére. Napi 1,5-2 óra kora reggeli tevékenység.
Végezhető nyugdíj, rehabilitációs és rokkantsági    

ellátás mellett is. 
Nyírbátori lakosok jelentkezését várjuk!

Érdeklődni: 06-20/958-9917

Kelet-Magyarország terjesztésére

MEGBÍZHATÓ

HÍRLAPKÉZBESÍTŐT 
KERESÜNK 
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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

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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BAROMFI 
GONDOZÓT

Érd: 06/20 970-37-60.

Tranzit-Ker zRt. 
nyírbátori állattartó telepére

keres kiemelt bérezéssel Nyírbátorból és térségéből.
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán multinacionális vállalat, mely 

2004-ben Dunavarsányban alakult. Autóipari beszállítóként 

dízel motorok kipufogórendszeréhez gyárt kerámia alapú 

szűrőket. A vállalat folyamatos működéséhez az alábbi munka-

körbe keresünk kollégát:

OPERÁTOR és
KARBANTARTÓ

TECHNIKUS
Olyan jelentkezők érdeklődését várjuk, akik számára nem jelent problé

mát a dunavarsányi munkahely, vállalják a megszakítás nélküli munka

rendben történő foglalkoztatást, határozott idejű munkaszerződés 

megkötésével. Az  Ibiden minden munkavállalója részére versenyképes 

fizetést és természetbeni juttatást biztosít. Vállalatunk teljes munkaidő

ben foglakoztatja munkavállalóit megszakítás nélküli munkarendben. 

A  munkaidőbeosztás az alábbiak szerint alakul: 3  nap munkavégzést 

(napi 12 óra) 3 nap pihenőnap követ. Az egyes pihenőnapok után a 

műszak beosztás váltakozik nappali (6:00 – 18:00), illetve éjszakai (18:00 

– 6:00) műszakra. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdek lő dé sét, és 

úgy érzi, hogy megfelelő csapattag válna Önből cégünknél, kérjük jöjjön 

el hozzánk, hogy személyesen is bemutathassuk Önnek vállalatunkat.

Szállás: Azok részére, akik 120 kmnél távolabb laknak, ingyenes 

munkás szállót biztosítunk Dunavarsánytól 20 kmre, ahonnan céges autó

busz szállítja munkavállalóinkat a vállalathoz.

Megkérjük a jelentkezőket, hogy a felvételi tesztírásra személyes  

iratokat és fényképes önéletrajzot hozzanak magukkal. (A teszt-

íráshoz előzetes bejelentkezés, regisztráció nem szükséges.)

Állásinterjú és tesztírás:

2017. február 10., 10.00 – Mátészalka, 
Művelődési Ház, 2-es terem – Kölcsey utca 2.  

Személyzeti ügyekben illetékes személy elérhetőségei 

hétköznap 8-16 óra között:

Bányai-Józsa Orsolya – HR munkatárs

Telefon: 0670/3710975

Pécsi-Kincses Regina – HR adminisztrátor

Telefon: 0670/3700954

Kaldenecker Anita – HR munkatárs

Telefon: 0670/4588505

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

HANUSCSÁK  MIHÁLY: 
+36-20/516-8555

mihaly.hanuscsak@russmedia.hu

NAGYNÉ  PAPP EDIT: 
+36-20/973-9764

edit.nagyne@russmedia.hu

TARNÉ  MAGDI: 
36-20/804-8191 

magdolna.tarne@russmedia.hu

KOVÁCS  JUDIT: 
+36-20/417-2373

judit.kovacs@russmedia.hu

LUKÁCS  BARNABÁS: 
+36-20/417-2565

barna.lukacs@russmedia.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN 
36-70/198-1193; 

katalin.tothne@russmedia.hu

ÚJÍTSA fel régi, használt 
toll dunnáját, párnáját, 

paplanját.
Választható színû, minõségû 

tollbiztos 
anginban, TOLLTISZTÍTÁSSAL.

Késztermékek:
Félpehely, gyapjú, műszál, antiallergén,

gyermek garniturák, nyáritakarók, ágynemű 
garnitúrák, nagy választékban.

Tollfelvásárlás! Díszpárnák készítése!
Borika-Vitka Bt.

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

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

Műszál, gyapjú akciós áron!
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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 !

Nyíregyháza 
belváros 

központjában 
frekventált helyen 
utcafronti 50 m2-es 

üzlethelyiség.

K I A D Ó 
vagy 

E L A D Ó

Érdeklődni: 
06 30/319-6153

REDÕNY•RELUXA•
SZALAGFÜGGÖNY

 HARMÓNIKAAJTÓ • 
KÜSZÖB BORÍTÁS

 MÛANYAG PÁRKÁNYOK•
SZÚNYOGHÁLÓ

Ináncsi József 4700 Mátészalka, Ady u. 14.
Tel.: 06-20/918-4845, 06-20/926-3440

Tel./fax: 06-44/314-290

Újdonság!
SÁVROLÓ

Mátészalka 
Zöldfa u. 2-4 

(Adidas bolt 
mellett)

Mátészalkán a legjobb árakon!

termékek!

GYEREKRUHA ÉS KIEGÉSZÍTŐK

20% 
ENGEDMÉNY A 

TAVASZI ÁRUBÓL IS!

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

Nyírbátor, Zrínyi út 6. 
(kereskedelmi bank mellett)

SANTUNG MÉTERÁRU 
LAKÁSTEXTIL ÜZLET!

Új év-Új áru!!!
Tel.: 06-30/2191-251

ÚJDONSÁG! GYÖNYÖRÜ SZŐNYEGEK BOMBA ÁRON!
Kész és méteres függönyök, dekorok 

karnis-franciaágy takarok,fürdőszobai szőnyegek
20% kedvezménnyel a készlet erejéig!

Szaktanácsadással várom kedves vásárlóimat. 

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: 2017/5.
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

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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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

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

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

tanfolyamai:

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

� ARANYKALÁSZOS GAZDA
� MÉHÉSZ 
� FALUSI VENDÉGLÁTÓ
� SZAKÁCS
� DIÉTÁS SZAKÁCS
� ÉLELMISZER-,   VEGYI ÁRU ELADÓ
� BOLTVEZETŐ
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ
� SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

15 fő jelentkezése 
esetén bármely 

településen
 indítunk képzést!

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

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!

 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.

A Valentin Kft. munkatársat keres Mátészalka 
vonzáskörzetéből az alábbi munkakörökbe:

IRODAVEZETŐ

KERTÉSZ-NÖVÉNYVÉDŐ

Elvárásaink:
Számviteli-pénzügyi területen szerzett tapasztalat• 
Közép illetve felsőfokú végzettség• 
Jó logikai képesség, határozottság• 
Számítástechnikai ismeret• 

Elvárásaink:
Gyümölcstermesztésben szerzett tapasztalat• 
Közép illetve felsőfokú végzettség• 
„B” kategóriás jogosítvány• 
Rugalmas munkaidő beosztás• 

Munkavégzés helye: Fülesd, Nyírmeggyes, Kocsord
Jelentkezéseket és rövid szakmai 

önéletrajzokat az alábbi címre várunk: 
gabor.balint1@gmail.com.

Érdeklődni: 06-70/318-5241.

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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Nyírmadai 
Polgármesteri Hivatal 

PÉNZÜGYI 
CSOPORTVEZETŐT 

keres.
Felsőfokú végzettség 

és legalább 2 év 
önkormányzati gyakorlat.

Érd.: Dr. Horváth Andrea 
jegyző 

�: 0630/925-0967

Nyírmadai
Polgármesteri Hivatal 

PÉNZÜGYI
CCSOPORTVEZETŐTT

keres.
Felsőfokú végzettség 

és legalább 2 év 
önkormányzati gyakorlat.

Érd.: Dr. Horváth Andrea 
jegyző 

��: 0: 0630630/92/925-05 0967967

39
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Mátészalkán a 
XINHAO Áruházban 

(DM MELLETT) 
kereskedelmi végzettséggel  

rendelkező 
ALKALMAZOTTAT 

FELVESZÜNK!
Fényképes önéletrajzokat várunk  
személyesen az üzletben, vagy az 

alábbi email címre:
zhao_song60@hotmail.com

39
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L a k á s e L a d á s

Mátészalkán Kossuth utcai, 73 m2-es, 

2 szoba+nappalis, összkomfortos tetőtéri 

lakás, bútorokkal együtt eladó. A bútorok 

kifejezetten a lakáshoz készültek. A közös 

költség: 5000 Ft. Irányár: 9 000 000 Ft. 

Érd.: 06-20/997-7532

Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 17. alatti 120 

m2-es lakás májusi költözéssel ELADÓ 

nagy melléképület. 30/313-6917

Nyírbátorban, Ifjuság úton 62m2-es, 

1+2 szobás 1 em. lakás eldó+garázs. I 

Ár: 11millió, 06-30/308-7468

L a k á s k e r e s é s

Budapesti kisebb lakást vásárolnék 

készpénzért. Lehet felújítandó is. Tel: 

+36-70/949-0944

G a r á z s

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-

ZES VÁSÁRLÁSA 0 Ft-tól 5 millió-ig. HÍV-

JON MOST! 06-30/8812377

J á r M ű k e r e s é s

autóBONtóBa VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-
2182

r é G i s é G

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

Fali tányérokat, porcelánokat, régi köny-
veket, festményeket, rézmozsarat, egyéb 
régiséget veszek. Tel. 06-70/608-9353.

1945 előtt megjelent könyveket, folyóira-
tokat, könyvhagyatékot, festményeket és 
régiségeket vásárolok. Tel. 06-20/485-
9251.

á L L a t

Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, 
selyembaromfit és postagalambot vásá-
rolok. Érd. 06-30/843-3322.

tyúkvásár! Barna, jó tollazatú tojó-
tyúk 360 Ft/db, február 8-án 8-10 óráig 
Mátészalka, Újfalusi tag (Ipari útból nyí-
lik), 11-12 óráig Fehérgyarmat, Matolcsi 
úti ÁFÉSZ telep.

e G y é B  e L a d á s

körbála szalma Nyírcsászáriban eladó. 
30/463-8440

s z O L G á L t a t á s t  k í N á L

Hitelügyintézés, személyi kölcsönök 
nyugdíjasoknak, CSOK ügyintézése, 
ingatlanok adásvétele, összevont hite-
lek kiváltása. Tel. 06-30/289-6111

á L L á s

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

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

autószerelőt és autóvillamossági-sze-
relőt keresünk kiemelt bérezéssel. Szál-
lás megoldható. 06-70-9844-630, h-p: 
8-15 óráig.

CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mel-
lé) ott lakással. 06-30/937-4157

Fényezőket keresünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ott lakás-
sal. 06-30/937-4157

Gyenesdiási étterem keres éves állásra 
szakácsokat, felszolgálókat, konyhalányo-
kat kiemelt bérezéssel. Szállás megoldha-
tó! Jelentkezni: +36-30/9360-907

Nagyecsed Szatmári út 4/a
Tel.:0670/279-3228,  0644/345-684

www.facebook.com/kerekesuzletkozpont

Gumiabroncs és kerékpár 

kereskedés, szervíz, 

kerékpár alkatrészek és 

kiegészítő felszerelések.

Nagyecsedd Szatmári út 4/aedd Sz tNagyec

kikieg

Horgászcikkek, 
napijegy és éves 

területi engedély.

Állateledel,kulcsmásolás, zárak, 

lakatok, papír, írószer, 

és nyomtatványok.

Motoralkatrészek, 
akkumulátorok, 
kenőanyagok, 

autóápolási cikkek, 
felnijavítás.

ÚJDONSÁG! 
LED 

FÉNYFORRÁSOK, 

SPOT IZZÓK!
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ipari hűtéssel foglalkozó szakember 

keres fiatal, maximum 40 éves, B kat. 

jogosítvánnyal rendelkező, megbízható, 

férfi munkatársat Mátészalka és körzeté-

ből. Elektromos szakmai ismeretek előny, 

de nem feltétel. Várom a jelentkezése-

ket fényképes önéletrajzzal a _szerviz@

klimaszereles.us e-mail címre.

könnyen, ülve végezhető csomago-

ló munkára keresünk kollégákat Buda-

pestre. Szállás megoldható. Érdeklődni: 

06(70)466-1647.

Nyerges, ponyvás szerelvényre kere-
sünk, legalább 1-2 éves nemzetkö-
zi tapasztalattal rendelkező sofőrt. 
Nem uniózás. 5-7 napig tartó fuvar-
feladatok. Korrekt bérezés. Fő irányok: 
Németország, Belgium, Hollandia. 
Jelentkezés: +36-30-275-47-49

szóló 12 tonnás teherautóra kere-
sünk 1-2 éves tapasztalattal ren-
delkező sofőrt, olaszországi fő irány-
nyal. Budapesti telephelytől telep-
helyig. 5-7 napig tartó fuvarfelada-
tok. Nem uniózás. Jelentkezés: +36-
30/275-47-49

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-

lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-

tott munkásokat keresünk több műsza-

kos munkarendbe. Érd. 06-20/224-0242, 

06-30/791-0950

3,5 tonnás Mercedes Sprinterre 
B kategóriás jogosítvánnyal kere-
sünk legalább 1-2 éves nemzetkö-
zi tapasztalattal rendelkező sofőrt. 
Fő irányunk: Németország, Bel-
gium, Hollandia. Nem uniózás! 
Jelentkezés:+36-30/275-47-49

k i e G é s z í t ő  M u N k á t  k e r e s

Megbízható hölgy gyermekfelügye-
letet és takarítást vállal Nyíregyházán. 
06-30/843-1664

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, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

MéHész MESTER képzés indul a 
megyében március 10-én több hely-
színen. Érdeklődni, jelentkezni feb-
ruár 28-ig a Méhészegyesület elnö-
kénél és Szabó Endrénél a 70/667-
5592 telefonon.

s z a B a d i d ő ,  ü d ü L é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 
20.500 Ft/fő/7 éj, 13.900 Ft/fő/3 éj www.
frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398
Hajdúszoboszlói üdülési jog ingyenesen 
átadó. Tel. 06-30/663-1749

v e G y e s

Jelmezkölcsönzés egyéni és felnőtt 
méretekben is 500 Ft-tól. Nyíregyháza, 
Bocskai út 9. 70/56-66-916.
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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 3 szoba, nappali, konyha, étkezõ, hõszi-
getelt nyílászárós, teljesen alápincézett, rendezett, 
központi fûtéses családi ház, garázzsal, kis kerttel. 
Iá:16.000.000.-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. 

Damjanich u-ban 3szoba,konyha, étkezõs, új 
fürdõszobás, felújított kiskertes családi ház új mû-
anyag nyílászárókkal, új tetõvel, központi fûtéssel. 
Iá:10.500.000.-Ft.

Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba (lamináltpadlós), 
nappali, étkezõ, konyha (beépített konyhabútorral) 
új fürdõszobás, felújított, központi fûtéses, erkélyes 
lakásingatlan, mûanyag nyílászárókkal, kerámia 
járólapokkal. 

Gyulaji u-ban 2,5 szoba, fõzõfülke, étkezõs, nagy 
elõszobás, fürdõszobás, kertes családi ház, központi 
fûtéssel, részben mûanyag nyílászárókkal, garázzsal, 
melléképülettel.

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

Gyulaji u-ban 2szoba, nappali, konyha-étkezõs, für-
dõszobás, gázkonvektor + kandalló fûtéses nagy ker-
tes családi ház, terasszal, garázzsal, melléképülettel, 
fúrott kúttal. Iá:7.2.00.000.-Ft.
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A Városmajor és 
Újszőlő utca közötti 

garázssoron 
15 m2-es garázs eladó. 
Érd: 30/9252-960
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A dán tulajdonú Coloplast piacvezető nagyvállalat az egészségügyi 
termékek területén.Nyírbátorban 2007 óta jelen vagyunk és vállalatunk 
jelenleg is újabb gyárral bővül. Csatlakozzon Ön is a térség egyik legvon-
zóbb és legstabilabb munkáltatójához! A pályázók jelentkezéseket a 
www.fi nefi t.hu/coloplast oldalon tölthetik fel.

Raktáros
Feladatok:

beérkező alapanyagok (vegyi és nem vegyi jellegű) átvétele, kezelése,• 
kamionok fel – és lerakodása,• 
anyagok, termékek belső mozgatása raktáron (raktárakon) belül • 
valamint a raktár és a termelés között,
a készlet, és anyagmozgások tranzakciókkal történő leképezése a • 
vállalat informatikai rendszereiben,
göngyölegek, és a keletkező hulladékok kezelése,• 
komissiózás, valamint a kapcsolódó tevékenységek elvégzése,• 
a raktár tisztán tartása,• 
leltározás, észlelt készleteltérések kiderítése, azok megelőzése,• 
emelőgépek szakszerű, munkabiztonsági irányelveknek megfelelő • 
kezelése, üzemeltetése.

Amit elvárunk:
középfokú végzettség,• 
hasonló területen szerzett tapasztalat,• 
targoncavezetői engedély a következő gépcsoportokra: vezetőüléses • 
targonca (3324), vezetőállásos targonca (3313), gyalogkíséretű 
targonca (3312),
felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség.• 

Amit adunk:
széleskörű juttatási rendszeres (étkezési támogatás, cafeteria, • 
bónusz, vállalati buszjáratok),
versenyképes jövedelem,• 
modern, tiszta, barátságos munkakörnyezet,• 
kíváló csapat.• 

Mátészalka, Alkotmány utca 2/b  (Uszoda mellett!)

Kövesd figyelemmel Z&L Divatház Facebook oldalát!

Női   „VICTORIA” felsők, ruhák • 3.500 Ft-tól

Női farmernadrág • 2.500 Ft-tól

Férfi  póló • 890 Ft-tól
Férfi  divatos nadrág • 2.500 Ft-tól

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!

MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPKEZELŐ 
(traktoros munkakör) 

Mátészalka 
vonzáskörzetéből 

jogosítvánnyal rendelkező 
TRAKTORVEZETŐK 

jelentkezését várjuk, 
nyírmeggyesi gyümölcsösbe. 
Érd: 06-70/318-5241

B ÁT O R I 
I R O D A T E C H N I K A

Nyírbátor, Szabadság tér 25. • Tel:42-459 552
Nyitva: H–P 9.00–17.00

PÓLÓRA NYOMTATUNK
SZAKDOLGOZAT KÖTÉS

BÖGRENYOMTATÁS,
LAMINÁLÁS

BÉLYEGZŐJÉT NÁLUNK IS 
MGRENDELHETI
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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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