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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

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
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Zálogból 
visszamaradt 

aranyékszerek
nagy választékban

500 féle karikagyűrűből  választhat, 

amiből 100 féle  azonnal elvihető.
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.

Karikagyűrű Szalon

Ne a szolgáltatók

reklámjainak,

a szemének higgyen!

ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

www.bomstal.hu

*11 színből választhat. 
Az akció érvényes 2017. május 31-ig. 

Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

MM

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

130.000 Ft-tól 220.000 Ft-tól

160.000 Ft-tól
*

 Termékeinket megtekinthetik: www.batortuzep.hu

Nyírbátor, Pócsi út    Telefon:  06-70/368-20-59

TÜZIFA ÁRAINK

Akác vékony guriga  • 2900 Ft/mázsa  29 Ft/kg

Akác vastag guriga  • 3000 Ft/mázsa  30 Ft/kg

Akác hasított   • 3200 Ft/mázsa  32 Ft/kg

Meggy guriga  • 2400 Ft/mázsa  24 Ft/kg

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

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

Orosz fekete szén • (5600 kcal)  6500 Ft/mázsa  65 Ft/kg
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Nyíregyháza, Huszár tér 3. 
Tel.: 42/506-266,  www.kotex.hu

Az akció időtartama: 2017.03.16-03.31-ig tart, részletek az üzleben.

IBIZA SAROKÜLŐ

117.900 Ft
129.900 Ft helyett

ágyazható• 
ágyneműtartós• 
rugós ülő- és fekvőfelület

• 
több színben• 
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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.

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

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!

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 24,00 Ft/kg  2.400 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
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nagyecseden 2 szobás, összkomfortos 
családi ház nagy kerttel eladó! Irányár: 
1,8 millió Ft. Érd. 06-70/457-5082 vagy 
06-70/457-9422
Nyírbátor, Kölcsey úton 2,5 szobás családi 
ház eladó! Tel. 06-30/612-8282
sóstóhegyen minden igényt kielégí-
tő 140 m2-es családi ház eladó. Tel. 
30/207-2934

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszló központjában, fürdőhöz 
közel, Szilfákalja utcán, teljesen felújított 
72 nm-es, I. emeleti társasházi lakás eladó! 
Tel. 06-30/573-9250

é p í t é s i  t e l e k

építési ingatlan eladó, 5200 m2 Máté-
szalka, Zöldfa u. 49. 06-70/679-7579

F ö l d ,  k e r t

Nyírbátor Csűröskertben 1 hold almás 
eladó 700 ezer Ft. Tel. 30/488-0944
telkemet eladnám vagy kiadnám! Fólia 
sátrasok előnyben!  Tel. 06-20/451-3373

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Nyíregyháza-Császárszállás üdülőtele-
pen szintes, összkomfortos üdülő bútoroz-
va. 5,5 M Ft. 06-20/806-9678

g é p ,  s z e r s z á m

Borona 5 és 4 leveles, középnehéz, kéz-
zel összecsukható, keveset használt, eladó. 
120 E Ft. 06-30/655-1051

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, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. 06-30/342-1855

á l l a t

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

N ö v é N y

gyökeres szőlő Othelló, Zala gyöngye, 
Saszla, termelőtől eladó Nyíregyháza-
Sóstóhegyen 400 Ft/db. 42/448-155, 
30/578-7799
Jó minőségű idared alma száraz tárolás-
ból eladó. 06-30/579-2186

málnatő, folyton termő eladó Mátészal-
kán. 250 Ft/tő. Tel. 30/978-8275
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

kalodás tűzifa sorba rakva, bükk, tölgy, 
gyertyán 1mx1mx1m, ár: 11500 Ft/m3. 
Ingyenes házhoz szállítással! Tel: 30/752-
0961
Női, lengyel, originál, rövid ujjú blúzok 6 
színben, 38-44 méretig, készítői ár alatt 
eladók! Tel. 06-30/616-3828
zanussi felültöltős 2014. év, tengely hibás 
olcsón eladó! Tel. 06-30/616-3828
egyéb keresés
dunnát, párnát, hagyatékot vásárolunk 
megbízható korrekt fizetés. Hívásra ház-
hoz megyek. Érd. 06-70/281-2159
ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, for-
rasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa 
felvásárlás minden formában, ezek ötvö-
zeteit. Tel. 06-20/923-4251
Használt szerszámot vásárolok. Eszter-
gagépeket, lapkákat, mérőeszközöket, 
és egyéb szerszámokat. Tel. 06-70/517-
5503
régi kázsmér kendőt, vásznakat, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, dunnát vásá-
rolok. 06-20/428-3455
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! Gurt-
ni csere akár még ma! Péter úr! 06-20/ 
233-8211!”
a cserepes lemeztetők készítése akár bon-
tás nélkül a palára is. Palatetők átfedése 
bitumenes zsindellyel. Lapos tetők hő- és 
vízszigetelése. Csatornázás, kéményrakás. 
Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.
lackoteto,5mp.eu 06-70/591-9739
Fürdőkád felújítását, szobafestést, 
laminált parketta lerakását vállalom. 
06-20/421-4530
palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlat készítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

v á l l a l k o z á s

terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! 
30/3454-724

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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ECHO PLASZTIKAI SEBÉSZET

ESZTÉTIKAI - PLASZTIKAI SEBÉSZETI MŰTÉTEK:
MELLPLASZTIKA• 
HASPLASZTIKA• 
ORR-, FÜL-, • 
ARCPLASZTIKA
ZSÍRLESZÍVÁS• 
HÓNALJI IZZAD-• 
SÁGMIRIGYEK 
ELTÁVOLÍTÁSA

ANYAJEGYEK, • 
BŐRDAGANATOK 
KIMETSZÉSE
VISSZEREK • 
ELTÁVOLÍTÁSA 
RÁNC ÉS • 
AJAKFELTÖLTÉS
BOTOX• 

4024 Debrecen Kossuth u.56; 4032 Debrecen Nagyerdei krt.98. 

DR. PÉTER ZOLTÁN
�:+36 20 976 35 74
peterz@med.unideb.hu
www.echoplast.hu

KŐMŰVES 
ÉS FESTŐ 

munkavállalókat keresünk 
MÁTÉSZALKÁRA,

Teljes munkaidős 
foglalkoztatásra!

Önállóan dolgozni tudó, megbízható, 
leinformálható ,munkájára igényes

munkavállalók jelentkezését várjuk!

Bérezés megegyezés szerint!

Érd.:0670/417-1922

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.

VILLANYSZERELŐ, 
GÉPKEZELŐ, OPERÁTOR

 MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

VILLANYSZERELŐ FELADATKÖR:
papíripari termelőgépek rendelkezésre állásának biztosítása• 
megelőző és tervezett karbantartási feladatok elvégzése• 
hibaelhárító karbantartási feladatok elvégzése• 
fejlesztési, módosítási javaslatok tétele• 

GÉPKEZELŐ FELADATKÖR:
gépsor folyamatos üzemeltetése, beállítások, átállások végrehajtása,• 
gyártásközi műszaki hibák elhárítása• 
operátor FELADATKÖR:• 
könnyű betanított fi zikai munka• 

ELVÁRÁSOK:
gépkezelő/ gépbeállítói / gépmesteri • 
pozícióban szerzett szakmai tapasztalat
 mechanikus szerelésben szerzett jártasság• 
 műszaki érzék / végzettség• 
villanyszerelő esetében szakmunkás végzettség, • 
operátor esetében min. 8 általános iskolai végzettség
hasonló területen szerzett tapasztalat• 
önállóság és csapatmunkára való képesség• 
több műszakban történő munkavégzés vállalása• 
Lábatlan és Leányvár telephelyeken történő munkavégzés vállalása• 

AMIT KÍNÁLUNK:
felelősségteljes pozíció, határozatlan idejű szerződés• 
versenyképes jövedelemcsomag, éves Cafeteria keret• 
szakmai fejlődés egy dinamikus nemzetközi vállalatnál• 
oda-vissza utazás és lakhatás teljes körű támogatása• 

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezését várjuk 
a Hr.Sofi delhungary@sofi del.com címre. 

TAVASZVÁRÓ 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

2017 
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á l l á s

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

állandó rövid ukrán körfuvarokra kere-
sünk nyerges szerelvényre gépkocsive-
zetőket. Jelentkezés a 06-30/488-4444 
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.

ausztriai szőlőmunkára keresünk fér-
fi munkaerőt. Fényképes önéletrajzokat 
várjuk: munkapeterffy@gmail.com +36-
30/369-9201

autóipari szolgáltató vállalat orszá-
gosan hosszú távú munkára minőség-
ellenőröket, betanított munkásokat, var-
rónőket keres. Juttatások. 150-200 E Ft 
nettó/hó+szállás, munkaruha, negyed-
éves bónusz, fizetési előleg. Érd: hr@
fentisg.eu 06/20-277-1070.

azonnali belépéssel tanyára, ott lakással, 
egyedülálló juhászt felveszek. Fizetés meg-
egyezés szerint. 06-20/391-1552

Balaton melletti lovas tanyára kere-
sünk lovászt egész évre, szállással. Érd. 
30/225-3174

ortopédiai cipészt keresünk mosonma-
gyaróvári telephelyre. Érd: 06/30/9377-
335

siófoki étterem keres szakács, felszolgá-
ló és pultos munkatársakat a nyári szezon-
ra májustól szeptemberig. Szállást biztosí-
tunk. Fényképes önéletrajzot a recepcio@
enternet.hu címre várunk.

zamárdiban, egész éven át nyitva tartó 
étterem hosszútávra szakácsot keres. Szál-
lást, ellátást tudunk biztosítani. Érdeklődni: 
06-30/9460-512

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

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)

t á r s k e r e s é s

vonzó, molett hölgy kapcsolatot keres 
Nyíregyházán. 06703524212 40

91
8
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RREEDDŐŐNYYÖÖKK

 kedvező áron!
Redőnyök javítása és gurtni 

csere, párkányok, rovarháló, 

reluxa, szalagfüggöny, 

harmónikaajtó, króm 

küszöbborítás, szerelés , 

parkettázás.

Ajándék automata minden redőnyhöz!

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

Páskuly Zsigmond
06-30/937-2471

Bútor szállítást, 
költöztetést 
vállalok 
ponyvás teherautóval.

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!

DIESEL SZERVIZ
INJEKTOR BEVIZSGÁLÁS – JAVÍTÁS

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű, haszongépjármű, 

mezőgazdasági és építőipari 
munkagép adagolók, befecskendezők, 

elektromos vezérlésű injektorok javítása

Vállaljuk diesel motorok javítását, felújítását, 
ki-be szereléssel, anyagellátással, komplett 

gépi munkával, teljeskörű garancia vállalással.

Bővebb információ: www.nehezgep.hu
Nyírség Nehézgép 93’ Bt.

Nyíregyháza, Bokréta u. 23. Tel.: 06-42/462-388, 06-42/314-916, 
30/9251-564, 30/236-5758, E-mail: szerviz@nehezgep.hu, www.nehezgep.hu

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK 
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!
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keresek komoly kapcsolatra 65-70 

éves nyíregyházi egyedül élő férfit. Tel. 

06-70/226-9185

megbízható, diszkrét társközvetítés min-

den korosztálynak. Fotós adatbázis, azon-

nali választás. 20/444-2249

k i e g é s z í t ő  m u N k á t  k e r e s

24 éves, dekoratív, igényes, kedves, Nyír-

egyházi lány kiegészítő munkát vállal. Tel. 

06-20/254-5048

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval, 

20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 Ft/fő/3éj www.

frankvendeghaz.hu 06-30/944-9398

v e g y e s

Jelentkezőket keresünk 100-200 
m2-es saját fóliában történő mag-
termesztésre, május eleji ültetés-
sel. Jelentkezni lehet telefonon: Turza 
Pál +36-30-567-8545, e-mailben 
dunamagkft@freemail.hu

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
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Magyarországon először a 
Limaker Kft-nél rendelhet SPACE 8

Üzem és bemutatóterem: 
 Mátészalka, Jármi u. 31.

Tel.: 44/500-057, 500-058, 30/6376752LIMAKER KFT.
Üzem ésÜzemÜÜÜzzzzeee és bemutaatóterremm: em és bemmmm utaatóteató erem: ésééé tó

MátMátéés alka  Já mi u. 31.Já iMátészalka  Jármi u. tészalk  u. 31.u. 31.szzaaaalllllkkkkkaaaaa,,, Jssszzzzzaaazalkzalka,za áárrrrrrrrrrrrmmmmmmmmrrrrrrrrrmmmmmááááááááááááárrmmmmmmmmmmmmmmmááááááármmmmmmmmmmááááármmmmmmmmá mmá mmárm
.: 44/l.: 4: 44/500-057  500-058, 30/63767520058 30//63767l.: 44/50  30/630/6376752: 4444/550000--0557  -0  30/6376752057  555000000-005555557777777,,, 555500500057, 5TTTTTTTTTeeeeeeelll.Tel.Tel

w w w . l i m a k e r . h u

A SPACE 8 profilrendszerből 
passzivházakhoz is alkalmas 

nyilászárókat gyártunk.

em és beÜÜÜÜzzzeee é mutatóterremm:em és bemÜÜ eemmmm tatótetóterem:ÜÜÜ

8 légkamra• 
3 gumitömités• 
90 mm széles tok,szárny• 
52 mm-es, 3 rétegű üvegezés dupla Argon gáz töltéssel• 
"A" kategóriás,  ólommentes profi l, vízvetős szárnykialakítás• 

Ne feledje: 

CSOK MA
GA

ZIN

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
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AZ ÖVÖN ALULI 
TISZTASÁG ÉRZÉSE

AZ ÖVÖN ALULI 
TISZTASÁG ÉRZÉSE

BIDÉ ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL

Termékeinket keresse a fürdőszoba szaküzletekben 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: 2017/11.
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

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!

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

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

Zrinyi u-ban tetõteres 4 szoba, nappali, étke-
zõ, konyha, fürdõszoba + zuhanyzós, központi 
fûtéses, rendezett kertes családi ház, terasz-
szal, garázzsal.

Szende P. u-ban 3szoba, konyha, fürdõszo-
bás, mûanyag nyílászárós, központi fûtéses, 
rendezett kertes családi ház, garázzsal, pin-
cével, terasszal. 

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

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

Damjanich u-ban 3szoba, konyha, fürdõ-
szobás, mûanyag nyílászárós, pihenõ kertes 
családi ház, új tetõvel, központi fûtéssel, te-
rasszal. Iá:10.500.000.-Ft.

Tavasz u-ban 3szoba, nappali, beépített kony-
ha-étkezõs, felújított, központi fûtéses, kertes 
családi ház, garázzsal.

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

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

Szentvér u-ban II. emeleti 2szoba, konyha, 
fürdõszobás, rendezett, gázfûtéses lakásin-
gatlan. Iá:6.800.000.-Ft.

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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HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK 

NEMES VAKOLATOK 

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS!

BODÓÉK FESTÉKBOLTJA

Ha festéket, vegyi árut a legolcsóbban szeretne, Mátészalkán 
csak Bodóékat keresse.

Nyitva: hétfő-péntek: 7.30-17.00, szombat: 7.30-12.00 

CSAK A FŐTÉRI BUSZMEGÁLLÓNÁL

Festék-Vegyi Háztartási üzlet
Mátészalka, Szalkai L. u. 28. Tel: 44/418-660, 44/502-556

HŐSZIGETELŐ
RENDSZEREK

NEMES VAKOLATOK

SZÁMÍTÓGÉPES SSZZÍÍNNKKEEVVEERRÉÉSS!
Ha festéket, vegyi árut a legolcsóbban szeretne, Mátészalkán

csak Bodóékat keresse.
Nyitva: hétfő-péntek: 7.30-17.00, szombat: 7.30-12.00 

CSAK A FŐTÉRI BUSZMEGÁLLÓNÁL

Festék-Vegyi Háztartási üzlet
MMátészalka, Szalkai L. u. 28. Tel: 44/418-660, 44/502-5566

FESTÉKEK, 
FESTÉSI SEGÉDANYAGOK

Tapéták 
katalógusból rendelhetők:
Vlies, selyemtapéták, papírtapéták, 

poszterek.

kedvező áron, nagy választékban!

cSok magazIn

Varázsoljuk  
újjá bútorainkat!

Ha új köntösben szeret-
né látni bútorait, nem kell 
vagyonokat költenie a be-
rendezés lecserélésére. 
Néhány praktikával ka-
talógusba illő bútorokat 
varázsolhat a régiekből. 
A fából készült bútorok 
megkopott felületét egy-
szerű mosószappannal 
csillogóvá tudjuk vará-
zsolni. Egy egyszerű ház-
tartási szappant és két 
nagy fehér gyertyát re-
szeljünk bele használaton 
kívüli lábosba. A gyertya- 
és szappandarabokat ol-
vasszuk fel. Az így kapott 
masszát öntsük formá-
ba (szilikonos süti, vagy 
jégkockatartó kiváló er-
re a célra) és tegyük hű-
tőszekrénybe, amíg meg 
nem köt a folyadék. Ezt 
követően fogjunk egy 
vastagabb, nedves ecse-
tet, és az általunk készí-
tett keveréket vigyük fel a 
felületre. Amikor megszá-
rad, a fa felület csillogóvá 
válik, a parafinréteg pedig 
kiválóan taszítja a port.

FEHÉR-SZAMOS KFT. AJTÓ�ABLAK�REDŐNY�ROVARHÁLÓ
�:0644-510-308    0620-474-53-17; Fax:0644-510309

Email: feher-szamos@freemail.hu Facebook:facebook.com/ feherszamosFehérgyarmat, Tömöttvár Út 9.

AJTÓ ABLAK 
REDŐNY
ROVARHÁLÓ 

NÁLUNK MINŐSÉGET KAP!
ALKUDJA KI ÁRÁT!

Egyedi méretű nyílászárok forgalmazása • 
Beltéri ajtók utólag szerelhető tokkal,és • 
Craftmaster típusú belső ajtók 
forgalmazása 
Ingyes helyszíni felmérés • 

Utólagos kávajavítás munkák • 
elvégzése 
Homlokzati szigetelési munkák • 
Nyílászárok és redőnyök javítása, • 
valamint alkatrészeik forgalmazása
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Érdeklődjön kedvezményprogramunkról és hűségszolgáltatásunkról  
az OTP Bank fiókjaiban! 

THM: 7,7% – 9,9%1

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 299 2999 • 06 1 366 6037
 
Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el.  
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges. 

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik 
bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből!  
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

1A THM értéke a 2017. március 5-én érvényes kondíciók alapján a Fix20 Lakáshitel termékre, valamennyi  
aktuális díjkedvezménnyel, 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra  
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén  
a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

Válassza Fix20 Lakáshitelünket,  
állandó kamattal!

„ Kiszámítható ajánlat lakáscéljaihoz.” 
Molnár Angelika, OTP Bank, pásztói fiók

40
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CSOK M
A
G
A
ZI
N

ingatlanok kitűzése, megosztása,• 
épületfeltüntetési-bontási vázrajzok,• 
területmérés támogatásokhoz, pályá-• 
zatokhoz,
művelési ág változás, szolgalmi • 
jog vázrajzainak készítése,
kisajátítás, tervezési alaptérképek • 
készítése.

F Ö L D M É R É S!Ú J
Lokher
Roberta

földmérő mérnök
Nyírbátor, Császári u. 8.
06-70/459-0949

robertalokher@gmail.com

Az építő megoldás
alaptól a tetőig!

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS 
és OTTHON ÁRUHÁZ

4700 Mátészalka, Dózsa GY. u. 142. (Kocsordi út); 
Tel./fax:+36-44 300 063;  Email: szalkatuzepkft@gmail.com

Tetőfedők• 
Térburkolók• 
Szigetelők• 
Csempék• 
Szaniterek• 
Festékek• 

Az építő megoldás
l tól t tőig!alaptól a tetőig!

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KEDVEZŐ ÁRON!

Pala és cseréptetők mosása, javítása
Lemeztetők készítése, lapos tetők szigetelése

Lakatosmunkák, házak külső szigetelése

ÁCS-BÁDOGOS munkák! Tel: 06/70-654-6308

nyilaszaro@sassz.hu -  w w w.sassz.hu

ajtó
ablak
kapu

KFT

ablakok, ajtók tervezése, beépítése

Szabványméretek készletről azonnal!
Kisvárda, Bessenyei út 14. • 

Tel./fax:  06 45 411 110, +36 70 3329 222
Mátészalka, Ipari út 2. • 

Tel.:+36 70 7742 918
Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. 

Tel.:+36 70 3254 614
1064 Budapest VI.ker. Izabella u.82. • 

Tel/fax:+36-1/302-0451, mobil:+36 70/310-1153

nyyyilaszaro@s@ assz.hu -  w w w.sassz.huhuu

ajtó
ablak
kappu

KFTKFT

ablakok, ajtók tervezése, beépítéseeebl k k jtók tablakok, ajtók tervezése, beépítéseee

Szabványméretek készletről azonnal!
Kisvárda, Bessenyei út 14. •

Tel./fax:  06 45 411 110, +36 70 3329 222
Mátészalka, Ipari út 2.•

Tel.:+36 70 7742 918
Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. 

Tel.:+36 70 3254 614
1064 Budapest VI.ker. Izabella u.82. •

Tel/fax:+36-1/302-0451, mobil:+36 70/310-1153

gyártása és forgalmazása

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!

Z S A L U K Ö V E K 
gyártása és forgalmazása

További szolgáltatásaink: 
épület bontás, alap kiszedés, feltöltés (tereprendezés)

KÓRÓDI BETON
Mátészalka, Jármi út

ct: Kóródi Attila Mátészalka, Bercsényi u. 4.
Tel.: 44/716-065    www.korodibeton.hu

MIXER BETON
KEDVEZŐ ÁRON!

KEDVEZŐ ÁRON 
kiszállítással 

kínáljuk a következő 
termékeket: 

• kavics többféle minőségben • folyamhomok
• bányahomok • tölteni való homok

• termőföld (kotu) • mésziszap • útalap kő
• darált kő • sziklakerti színeskő

Bádogos munkák 
és cserepes lemez, 

tetőátfedés!
Érd:0620/228-9106

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

Mon 
Jardin!

Az én kertem.
Minden ami kert.
0630/426-9755
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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
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MINŐSÉG 
ÉS 

KÉNYELEM

ELÉRHETŐ
ÁRON!

www.danabutorbolt.hu

Nyíregyháza, 
Pazonyi út 17.

Tel.: 20/98-59-209
DANA
BÚTOR

Bújtosi 
Bútorszalon 

helyén

Nézzen � ét, de nálunk olcsóbb!

Helyszíni kiszállással!

A TISZTÍTÓ 
házhoz jön!

Bízza rám a piszkos munkát!

Szőnyeg, ülőgarnitúra, 

szék, ágy, autókárpit 

speciális tisztítása!

Időpont egyeztetés:

06 30 460 51 29


