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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

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

webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.hu

Ne a szolgáltatók

reklámjainak,

a szemének higgyen!

FINOM FALATOK BÜFÉNyírbátor, Császári u.77. (Cupák Autóbontó mellett.) 08-16-ig

Előrendelést felveszünk: 70/426-1061
Ha enni, inni szeretne Cupákot keresse!

Nálunk elfogyaszthatja 

REGGELI jét, EBÉD jét,

KEDVEZŐ ÁRON
Továbbá kávék, teák,  üdítők, sörök,

 rövid italok széles választékban.

DRÓTFONAT
A GYÁRTÓTÓL! Tel: 06-20/911-6260;

06-42/283-061

Nyírbátor,
Földvár u. 14.betonoszlop

Ferro-Ecsed 
ÜZLETHÁZ

Nagyecsed Árpád út 38. 
Nagydobos Fő út 112. ,

Tel:0644/345-003
Nyitva: hétfőtől -péntekig 
8- 16-ig; szombat 8 - 12- ig 

Hőszigetelő • 
rendszerek, díszlécek
Kül és beltéri festékek• 
Ingyenes színkeverés!• 
Hiradástechnika, • 
hűtők , mosógépek 
Szerszámgépek, • 
szerszámok
Víz- Gáz- • 
tüzeléstechnika 
Vasáru, csavar, • 
gépfonal, huzalok

Cserepes és • 
trapézlemezek
Ereszcsatornák • 
különböző színekben
Munkavédelmi • 
felszerelések 
rotációs kapák 
Csempék, ragasztók, • 
fugázók
Gumijavítás és • 
centrírozás
Házhozszállítás!• 

NÁLUNK NEM GOND, HA NINCS PÉNZE 
VÁSÁROLJON ÁRUVÁSÁRLÁSI HITELRE!

Új üzlet nyílt 

STÍLUSHÁZBÁTOR STÍLUSHÁZ

Nyírbátorban a Penny mellett!

Női , Férfi , Gyerek 

ruházat, cipő

Március 1-10-ig 
az üzletben lévő 

minden termékre 10%
KEDVEZMÉNY

Mátészalkán a Meggyesi úton 
88 négyzetméteres 

ÜZLETHELYISÉG, 
PARKOLÓVAL KIADÓ!

Érd:+380/678-524-920
Email: kenezlo2000@gmail.com

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

KOVAS Kft
2800 Tatabánya, 
PF: 1368
+36-34/426-250
+36-70/636-5101
www.kovasgep.hu

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

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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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.

ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:
HORGONYZOTT CSATORNÁK

MOBIL GARÁZSOK • 
RENDELHETŐK!

BÁDOGOS
SZAKÜZLET

Tel.:06-30/395-6772

ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:
HORGONYZOTT CSATORNÁKHORGONYZOTT CSATORNÁK

MOBIL GARÁZSOK MOBIL GARÁZSOK ••
RENDELHETŐK!RENDELHETŐK!

BÁDOGOSBÁDOGOS
SZAKÜZLETSZAKÜZLET

Tel.:06-30/395-6772

www.csataribadog.hu

„RAL” 30 féle színből!Egyedi méretre 
szabva kapja meg lemezét

HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSSAL. 

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. 
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Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó,
garázsipari berendezések és azok részegységeinek  

gyártásával foglalkozó
SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.

soproni gyárába, a termelés növelése érdekében  
az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket 
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, illetve levélben  

a 9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük elküldeni.

Feladat:  
•  CNC-esztergagépek 

beállítása és üzemeltetése.

Előny:  
•  CNC-esztergagépek beállí-

tásában szerzett gyakorlat.

GÉPBEÁLLÍTÓ

Feladat:  
•  esztergagépek kezelése.

Elvárások:  
•  általános iskolai végzettség.

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐ

Előny: gépkezelői gyakorlat. 

06-70/883-7339

irodadeb@opuswork.eu

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
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HITELEK
Adósságrendező személyi hitel jövedelem jóváírással akár 
5 millió forintig INGATLANFEDEZET NÉLKÜL

  60 hó 84 hó
 500.000 Ft 10.760 Ft THM: 15,96% –
 1.000.000 Ft 21.522 Ft THM: 13,29% 16.736 Ft THM : 13,15%

 3.000.000 Ft 64.560 Ft THM:  11,51% 50.203 Ft THM: 11,46%

Szabadfelhasználás, Hitelkiváltás, Lakásvásárlás, 
Felújítás, Korszerűsítés, Személyi kölcsön.

Több, mint 60.000 ügyfélnek segíttünk hitelhez jutni 
hol értékelik jól az ingatlanát,melyik 
bank ad több hitelt az Ön jövedelméreMI TUDJUK

  15 évre 20 évre 
 3 millió 24.670 Ft THM: 5,20% 20.810 Ft THM 4,30%

 5.millió 41.120 Ft THM: 5,10% 34.670 Ft THM : 4,90%

Támogatott 
lakáshitel

5 évig Fix kamatozású, Támogatott Forintalapú Lakáshitel
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a  ajánlattételnek. 

Kérje precíz és gyors segítségünket! www.credithill.hu
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4 . fsz.10 ( Krúdy udvar)

Telefonszámunk : 06-42 / 386-334, Mobil:70/ 602- 55-41

Barkács és Tapétabolt 
Mátészalka, Alkotmány út 44  • Tel:06/44-311-672, 06/44 - 300-061

PVC padlóburkolókBarkács szerszámok

PVC ÉS TAPÉTA 

AKCIÓ!!Az akció 2017. március 1–31-ig tar!

Sok szeretettel köszöntöm a 
Hölgyeket Nőnap alkalmából!

Dr. Hanusi Péter
Mátészalka Város Polgármestere

*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

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ!
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

2017 
lista ár

Engedményes 
ár:

Sportérmék, 
kupák, serlegek.

Órák és ezüst ékszerek 

nagy választékban. 

Karikagyűrűk  a gyártótól!

ARANYMEDÁL
Óra-Ékszer-Zálogház 

és Karikagyűrű Szalon
Nyírbátor, Szabadság tér 10.  

(Kulturális központ mellett) 
Tel.: 20/9318-428 42/283276

exerixgold@gmail.com

www.exerix.hu

AAAAARRRRAAANNNYYYMEDDDDÁÁÁLL

NNNyyyírbbbbáttoorr, SSzzzabadsááág ttérr 110..

Zálogból 
visszamaradt 

aranyékszerek
nagy választékban

500 féle karikagyűrűből  választhat, 

amiből 100 féle  azonnal elvihető.

k

ékban.ann.. 

.

Karikagyűrű Szalon
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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)  2900 Ft /mázsa 29 Ft/kg

Akác kuglizva • (vastag)  3000 Ft /mázsa 30 Ft/kg

Akác hasogatva  • 3200 Ft /mázsa 32 Ft/kg 

Tölgy, bükk guriga  • 2700 Ft /mázsa 27 Ft/kg

Tölgy, bükk hasogatva  • 2900 Ft /mázsa 29 Ft/kg

Nyárfa guriga: • 1800 Ft /mázsa 18 Ft/kg

P I S T I

MÁTÉSZALKA 
(áruház mögötti parkoló )

Tel:0670/5292901
Menü: 770FT

Változatos, házias, FINOM! 
Hideg-melegtálak készítése!

Esküvők, rendezvények 
lebonyolítását vállaljuk!

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

F1-Gumi Kft.
 SZEMÉLY és TEHERGÉPKOCSI
GUMIABRONCSOK
ALU és ACÉLFELNI
ÚJ és HASZNÁLT

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓAK!
HASZNÁLT és ÚJ MOTORGUMI!

NYÍRBÁTOR,ÁRPÁD U. 176.
TEL: 06-20/320-5385

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: 2017/9.
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
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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. március 10., 10.00 – Mátészalka, 
Művelődési Ház – Kölcsey u.2.

2017. március 10., 13.30 – Nyíregyháza, 
Váci Mihály Kulturális Központ – Szabadság tér 9.

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

lapzárta: 
szerda 17 óra
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Szatmár Optikai Kft. a nemzetközileg elismert, angol tulajdonban lévő Specsavers 
vállalatcsoport tagja. A Specsavers fő tevékenysége szemüvegek, szemüveg lencsék 
gyártása. Ezen a területen több helyen piacvezető pozícióba került az elmúlt 30 évben. 
Magyarországi üzemünkben – Szatmár Optikai Kft. - immár 5 éve folyik termelés és lo-
gisztika, amely az elkövetkezendő egy évben folyamatosan növekedni fog. Örömmel 
nézünk elé ezen növekedésnek, amely új munkahelyek teremtését és új munkatársak al-
kalmazását teszi lehetővé térségünkben. Átlagon felüli munkakörülményekkel rendel-
kezünk és hiszünk abban, hogy kiváló munkatársaink adják üzletünk mozgatórugóját.  

Kvalifi kált csapatunkba olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki szakmai és em-
beri kompetenciájával hozzá tud járulni a mátészalkai leányvállalat hatékony és 
dinamikus fejlődéséhez. Amennyiben szeretne egy fejlődő, szakmailag magas szín-
vonalon álló csapat tagja lenni, kérjük, küldje el önéletrajzát, az alábbi munkakörre vo-
natkozóan: 

A munkakörökben a juttatásokat, fejlődési lehetőségeket, egyéni megállapodás alapján nyújtjuk, amely 
a munkakörre kiválasztott munkavállalóval egyeztetésre kerül. 

Kérjük, hogy amennyiben hirdetésünk felkeltette az Ön érdeklődését és érez elkötelezettséget a hirdetett
 munkakörrel kapcsolatosan önéletrajzát személyesen vagy e-mailben juttassa el hozzánk 

2017. március 10. napjáig az alábbi elérhetőségre:
Márton Attila részére (HR osztály)

e-mail cím: attila.marton@szatmaroptika.hu
Szatmár Optikai Kft. 4700 Mátészalka, Curtis u. 1.

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok:
Termelő gépek információtechnológiai felügyelete, termelés támogatása, műszakos munkarend-• 
ben
Külföldi informatikus csapattal való napi kapcsolattartás és együttműködés projektekben• 
A fi zikai és virtualizált szerverek működésének biztosítása (Windows, Linux on VMware)• 
Speciális informatikai alkalmazások általános üzemeltetése – telepítés, konfi gurálás, hibaelhárítás • 
és adminisztráció
Irodai programok működtetésének támogatása• 
Hálózat üzemeltetési teendők ellátása • 

A munkakörhöz szükséges készségek, képesítések:
Informatikai felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok• 
Kommunikáció képes angol nyelvtudás• 

Előnyt jelent:
RedHat Linux rendszer ismeretek• 
MySQL, PHP, Oracle ismeretek• 
Windows Server 2012 ismeretek• 
Cisco, ITIL, VMware ismeretek• 
Hasonló területen szerzett tapasztalat• 

Amit kínálunk:
Stabil, folyamatosan fejlődő háttér• 
versenyképes jövedelem• 
cafetéria juttatási rendszer• 
kulturált munkavégzési körülmények• 

IT Specialista
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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

Wesselényi u-ban sátortetõs 2,5 szoba, kony-
ha, fürdõszobás, mûanyag nyílászárós, gázfû-
téses kertes családi ház, terasszal, lakótelepi 
cserével is.

Kölcsey u-ban sátortetõs 2,5 szoba, konyha, 
fürdõszobás, gázfûtéses, felújítást igénylõ 
kertes családi ház, lakótelepi cserével is. 
Iá:9.5.00.000.-FT.

Esze T. u-ban 3szoba, konyha-étkezõ, új 
fürdõszobás, központi fûtéses kiskertes csa-
ládi ház új tetõvel, lakótelepi cserével is. 
Iá:13.000.000.-Ft.

Árpád utca elején  2,5 szoba, konyha, új fürdõ-
szobás, gázfûtéses kertes családi ház, új tetõ-
vel, melléképülettel. Iá:8.000.000.-Ft. 

Császári u-ban sátortetõs 2,5 szoba, kony-
ha, fürdõszobás, gáz + cserépkályha fûté-
ses kertes családi ház, pincével, garázzsal. 
Iá:11.000.000.-Ft.

Debreceni u-ban 2szoba, nappali, étkezõ, 
konyha, közlekedõs, központi fûtéses, szigetelt, 
új nyílászárós, rendezett kiskertes családi ház, 
kétállásos garázzsal, tárolóval. 

Pócsi u-ban sátortetõs, 3szoba, konyha, folyo-
só, új fürdõszobás, központi fûtéses, rendezett, 
mûanyag nyílászárós, kertes családi ház, be-
épített terasszal, garázzsal, melléképületekkel. 

Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba (lamináltpad-
lós), nappali, étkezõ, konyha (beépített kony-
habútorral) új fürdõszobás, felújított, központi 
fûtéses, erkélyes lakásingatlan, mûanyag nyí-
lászárókkal, kerámia járólapokkal. 

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

NYÍRBOGÁT:

Széchenyi u-ban 2szoba, konyha, fürdõszoba, 
elõszobás, gázfûtéses kertes családi ház, ga-
rázzsal, alatta pincével. Iá:4.600.000.-Ft.
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nagy elõszobás, fürdõszobás, kertes családi
ház, központi fûtéssel, részben mûanyag nyílás-
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NYÍRBOGÁT:

Széchenyi u-ban 2szoba, konyha, fürdõszoba,
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rázzsal, alatta pincével. Iá:4.600.000.-Ft.

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

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Mátészalka frekventált utcájában 150 m2 csalá-
di ház parkosított udvarral, kerti halastóval, mellék-
épületekkel eladó. Érd: 30-527-6244

l a k á s e l a d á s

eladó Mátészalka, Hősök terén 3 szobás, étkezős, 96 
m2-es, I. emeleti lakás bútorozva. Érd. 20/922-6366

Mátészalka központjában 57 m2-es, II. emeleti, nagy 
erkélyes lakás eladó. Érdeklődni: 30/680-8158.

Mátészalka, Hajdú utcán 43 m2-es, panelprogramban 
felújított 43 m2-es lakás eladó. 06-30/830-6304

Nyírbátorban, Ifjúság úton 62 m2-es, 1+2 szo-
bás, 2. emeleti lakás eladó+garázs. Iár: 11 millió. 
06-30/308-7468

szilvavölgy lakóparkban 2010-es építésű 67-m2 3 
szobás nagy teraszos, igényes, szigetelt, olcsó fenn-
tartható lakás jó helyen akár albérlővel együtt eladó. 
06-70/6757-511.

a l b é r l e t e t

építőipari cég keres 6-8 főnek alkalmas szál-
láshelyet kb. 5-6 hónapra. Nyíregyházán. Telefon: 
(0630)383-6411.

Nyírbátor városközpontban 2 szobás, összkom-
fortos lakás bútorozva kiadó. Érd. 06-70/314-2789, 
06-42/610-243

F ö l d ,  k e r t

Nyírbátor Csűröskertben 1 hold almás eladó 700 ezer 
Ft. Tel. 30/488-0944

Ü z l e t ,  M ű H e l y

Nyíregyházi lakótelepen jó megélhetést biztosító 
üzlethelyiség eladó vagy kiadó! Tel. 06-30/403-8149

G é p ,  s z e r s z á M

rotációs kapák, Robi 52-55-ös fűnyíró adapterrel 
eladók. Iár: 40 ezer Ft/db 06-70/243-6109.

500-as HARÁNT gyalugép, vasipari eladó. Iár:100.000 
Ft 06-70/2972-928

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁ-
SA 0 Ft-tól 5 millió-ig. HÍVJON MOST! 0630/8812377

suzukI Alto 2014.1 2. 55000 km megkímélten 
2018. 11-ig műszakival megbízható állapotban 
eladó. 06-70/6757-511
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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.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

AUTÓ ZENTAI KFT  (Mátészalka Meggyesi út)

Megbízható   TAKARÍTÓNŐT   keres!
Érdeklődni személyesen vagy a 0630/9436-818 számon.

Mátészalka, Erkel Ferenc utca 70. 
7. sz. Coop ABC

Kőbányai Sör 
0,5l dob

159
Ft
dob

318 Ft/liter

Az akció: 03.08-14-ig, ill. a készlet erjéig érvényes.

Csirkemell fi lé

1099Ft
kg

Sertéscomb 

999 Ft
kg

Tolle 
Trappista

1399Ft
db

Kifl i, 
zsemle

15
Ft
db

Milka 100g 269 Ft
db
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6
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J á r M ű k e r e s é s

autóbONtóba VÁSÁROLOK KELETI-NYUGATI 
AUTÓT 5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-
30/219-2182

r é G I s é G

dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, köny-
vet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 
06-30/342-1855

á l l a t

tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron jegyezhető: Ajak 
06-45/455-270, Nyírmeggyes 06-70/315-84-86, 
Nyírvasvári 06-70/323-41-63, Ópályi 06-44/407-
202, Ököritófülpös 06-70/216-92-38, Tyukod 
06-44/356-093, Fábiánháza 06-20/535-70-33

tojótyúk egyéves, 599 Ft/db áron jegyez-
hető: Demecser 06-20/489-11-50, Pócspetri 
06-30/249-98-87

tOJótyÚk 499 Ft-ért! Barna, szép tollas tojó-
tyúkok előjegyezhetők, ingyenes házhoz szállítás-
sal. 06-70/941-4151

tojótyúk 599 Ft/db. Szép, barna tollas, kiválóan tojó, 
ingyen házhoz szállítva. 06/70-240-13-31

3 hetes előnevelt csirke rendelhető ingyenes házhoz 
szállítással!! 06-30/363-8074

N ö v é N y

Csillagfürt eladó Mátészalkán. Tel. 30/452-9429

Héjas dió és dióbél eladó. 70/213-2528

Jó minőségű idared alma száraz tárolásból eladó. 
06-30/579-2186

Málnatő, folyton termő eladó Mátészalkán. 250 Ft/
tő. Tel. 30/978-8275

szőlőoltványok csemegék és borfajták termelői áron 
eladók. Tel. 06-30/273-2351

1 évig faiskolában nevelt, 650 db újfehértói fürtös 
meggy eladó. 650 Ft/db 06-30/8484-613

e G y é b  e l a d á s

Februári tûzifa akció tavalyi áron! Kaloda 80x80x130m 
ár: 10000Ft-13000Ft-14500Ft-ig Termékeink kb. 
10hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk Fuvar meny-
nyiségtől, függően ingyenes házhoz szállítás! Akár 24 
órán belül fuvarunkat teljesítjük.80x80x130-as kaloda 
Ár: 14500 Ft. Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Tel. 30/752-1650

eladó egy dohányzóasztal és egy íróasztal. 06-20/399-
6686

tűzifa eladó kalodában (0,8mX1,2mX1m) tölgy, 
bükk, akác konyhakészen 14 E Ft/m3-től. Tel. 
06-20/975-0148

e G y é b  k e r e s é s

dunnát, párnát, komplett hagyatékot veszek, hívásra 
házhoz megyek. Érd. 06-30/233-2199

vásárolnék, bármilyen pótkocsit, MTZ-t és Simson-t 
saját részre. 06-70/500-3023

s z O l G á l t a t á s

„redőnyjavítás, redőnykészítés! Gurtni csere akár 
még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211!”

Fürdőkád felújítását, szobafestést, laminált parketta 
lerakását vállalom. 06-20/421-4530

palatető bontásnélküli felújítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingyenes árajánlat készítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.palatetofelujitasjavitas.
hu

á l l á s

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

a Tranzit-Dió Kft főkönyvelőt keres. Munkavég-
zés helye: Jánkmajtis. Elvárás: minimum regiszt-
rált mérlegképes könyvelői végzettség, legalább 
3-5 éves szakmai tapasztalat. Jelentkezni lehet: 
30/827-3149

állatgondozó juhászt keresek teljes ellátással, ott 
lakással, fizetéssel. T: 06(30)712-4369.

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.

dániába keresünk tapasztalattal rendelkező mező-
gazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenésze-
ket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 
06(70)949-0400, adrienn.paloczy@andreasagro.com 
www.andreasagro.com 

Győri munkahelyre targoncásokat és CNC-seket 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel. 
06-20/494-1044

Hajdúnánási munkahelyre keresünk gyakorlott laka-
tosokat és CO hegesztőket versenyképes bérrel. Tel: 
20/500-6276

Nyíregyházi székhelyű építőipari cég nehéz-
gépkezelő munkatársat keres teljes munkaidő-
ben. Gumikerekes kombinált kotrógépekre jogo-
sítvánnyal és gyakorlattal rendelkező leendő 
munkatársak jelentkezését várjuk a 70/6277486 
telefonszámon.

szórólapterjesztéshez munkatársakat kere-
sünk. Kisteleki, Örökösföld, Nyíregyháza, Vitka, 
Gergelyiugornya területére. Tel. 06-30/372-0904

toborzó munkatársat keresünk ukrán magyar ajkú 
és magyarországi munkavállalók toborzására Nyugat-
Dunántúli gyárakba ingyenes szállással, magas fize-
téssel! Tel. +36-20/3933-446, engedélyszám: 49765-
1/2008-5100595

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, előleg meg-
oldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. Érd. 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

O k t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, ven-
déglátásszervező-vendéglős, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-A011)

t á r s k e r e s é s

társközvetítés minden korosztálynak, azonna-
li választással, fotóval, intelligens ügyfeleinknek. 
20/444-2249

vénusz Társközvetítő. Alapítva: 1986. Érd. 
06703143897

46 éves, dohányzó, Nyíregyházi férfi ismerkedne 40-50 
közötti vékony, Nyíregyházi vagy max. 20-km-re élő 
hölggyel! SMS 70/207-6712

63 éves férfi társat keres, Nyíregyháza környéki höl-
gyet. Tel. 20/593-3484

71 éves özvegyasszony korban hozzáillő férfit keres. 
06-20/399-6686

k ö z l e M é N y

táncmulatság a Nyíregyházi ZH éttermében már-
cius 11-én, várunk mindenkit szeretettel. Asztal-
foglalás: 42/312-936, 30/561-5513

v e G y e s

etI-25-ös gázkazán, sparhelt, és gáztűzhely, bontott 
pala 40x40-es eladó. 70/213-2528

Jelentkezőket keresünk 100-200 m2-es saját 
fóliában történő magtermesztésre, május ele-
ji ültetéssel. Jelentkezni lehet telefonon: Turza 
Pál +36-30-567-8545, e-mailben dunamagkft@
freemail.hu 



8 2017. március 3.

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

Kövesd figyelemmel Z&L Divatház Facebook oldalát!

Női top•  500 Ft-tól
Női divatos ing • 3.500 Ft-tól
Férfi  póló • 890 Ft-tól

MINŐSÉGI MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK

bontás, beépítés, 

igény szerint kőműves 

munkával is.

Árnyékolástechnika, 

� x, nyitható, és mobil 
szúnyoghálókszszszszszszzzszszszsszszssszzzszszszszzszzszszszzzsszszszszszzssszszsszzsszssszzsszssszzssszssssss núnúnúúnúnúnúnúúnúúúnúnnnnú yyyyyoyoyyoyoyoyoyoyoyoyyoyooyyyyyoyyyyyyoyyoyoyyyyyyyyyyyyyyyyy gghghgggghghghghhghhghhhghggghghggggggggggggghhggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Hívható minden nap 8-18-ig. 

�: 30/915-4873 06-30/820-8720
06-30/526-2513

MOLOS BÁDOG!
Tetőfedés, tetőjavítás,

minden nemű bádogos 
munka, lapostető javítás 

GARANCIÁVAL!

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

Kígyó Gyógyszertár
(Egyirányú utca, Alfi ker után)

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

Salvare Gyógyszertár
(Kórház mellett)

Mátészalka, Eötvös u. 1.
H-P: 7:30 - 20 : 00, Szo.: 08.00-13.00

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
kedveskedünk Betegeinknek.
 Felfrissült hűségprogramunk, melynek • 
keretében 20% adókedvezményre válik 
jogosulttá  a 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!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
kedveskedünk Betegeinknek.kedveskedünk Betegeinknek.
Felfrissült hűségprogramunk, melynek• 
keretében 20% adókedvezmény20% adókedvezményre válik r
jogosulttá  a Kulcs Patika PrémiumPrémium
törzsvásárlói kártyávaltörzsvásárlói kártyával minden 
vényköteles és vény nélküli gyógyszerre.
(részletek a gyógyszertárban).
Emellett • 13% azonnali kedvezmény13% azonnali kedvezmény
a vény nélküli termékek árából.

• 5% kedvezmény5% kedvezmény a nem köz- yy
fi nanszírozott gyógyszerek árából.
Vichy, Bioderma, Eucerin, LaRoche termékek•
13% kedvezménnyel  mindennap!13% kedvezménnyel  mindennap! Keresse Kulcs Patika szórólapunkat 

a postaládájában minden hónapban!
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Az akció érvényessége: 
márc 6-19.
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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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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
� ÓVODAI DAJKA

15 fő jelentkezése 
esetén bármely 

településen
 indítunk képzést!


