
sz-sz-b megye 2018. január 19., XXIV/3.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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

49620

49
61

3
49

86
2

49
61

7

49
97

3

49
96

9
49

97
4

49
97

5

49
97

8

termelésirányító
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a  

racz.istvan@tranzitker.hu címen. Érd.:06 30/945-66-27.

Tranzit-Ker zRt. 
nyírbátori takarmánykeverő üzemébe 

1 fő műszaki/ gépész végzettségű munkatársat keres 
PLC program ismerettel (keverő technológia)

munkakörbe kiemelt bérezéssel. 

ajtó
ablak
kapu

ajtó
ablak
kapu

ablakok, ajtók tervezése, beépítése
Szabványméretek készletről azonnal!

Egyedi hő- és hangszigetelésű

www.sassz.hu

Budapest VI. kerület, Izabella u. 82. • Tel.: +36 70 3101 153
Mátészalka, Ipari út 2. • Tel.: +36 70 7742 918
Fehérgyarmat,  Móricz Zsigmond u. 11. • Tel.: +36 70 3254 614

Feladatok: Értékesítés telefonon keresztül

Elvárások:

Jelentkezz telefonon: 06703025161
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felvételt hirdet a 2018/2019. tanévre felvételt hi drdett a 2 201018/8/2019. tanévre

A Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium

emelt óraszámú • ének-zene /egész napos iskola/
emelt óraszámú • testnevelés osztályba / egész napos iskola/
emelt szintű angol nyelvi osztály • 
Sakkpalota programmal /egész napos iskola/

A felvétel feltétele lelkészi ajánlólevél, amelyet a jelentkezési lappal 
kérünk beadni.
Az emelt ének és testnevelés osztályba való felvételhez képességvizs-
gálatot tartunk.

Az emelt szintű angol nyelvi osztályban ismerkedő beszélgetésre hívjuk 
a gyermekeket.

A képességvizsgálat és a beszélgetés időpontja: 
2018. március 08. /csütörtök/ 15.00 óra

JELENTKEZÉSI LAPOT a képességvizsgálatra és az ismerkedő beszélgetésre 
személyesen lehet kérni a gimnáziumban 2018. január 13-tól.

Beérkezési határidő: 2018. március 01. (csütörtök)

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA LEENDŐ 
ELSŐ OSZTÁLYOS tanulói számára

Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

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

Internet: www.bign.sulinet.hu

március 01. (csütütörörtötök)k)))

 .

 a biztonságtechnikai osztályára

 a) TELEPÍTŐ MUNKAKÖRBE
elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi 

rendszer szerelő végzettséggel.
Érvényes rendőrségi engedély előnyt jelent.

B) LAKATOS MUNKAKÖRBE
géplakatos szakmai végzettséggel.

C) FESTŐ/GIPSZKARTON-
SZERELŐ MUNKAKÖRBE

szobafestő-gipszkartonszerelő végzettséggel.

A fenti munkakörökben a munkavégzés az 
ország különböző helyiségeiben történik egy 

hetes távolléttel, Gödöllőn biztosított állandó 
szálláslehetőséggel, hétvégi hazautazási 

lehetőséggel.

A munkakörök betöltéséhez erkölcsi 
bizonyítvány, az I/a. munkakörhöz B kategóriás 

gépjárművezetői jogosítvány szükséges, ill.  a 
szakmai gyakorlat előnyt jelent.

Bérezés és egyéb juttatás megállapodás szerint.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és 
bérigény megjelölésével az 

info@hmarzenal.hu e-mail címen.

A HM ARZENÁL Elektromechanikai 
zártkörűen működő 

részvénytársaság 
(4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.) 

azonnali belépéssel felvételt hirdet 
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Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

JANUÁR 25., FEBRUÁR 1. és 8. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

BARNASZÉN 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTVA!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő  lehetőséggel, 
vásároljanak  hazai szenet 
közvetlenül  a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2017. október 2-től  
2018. február 28-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 41.910 Ft/tonna (41,91 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)

Gyártó eszközök beállítása
Munkafolyamatok betanítása
Gyártáshoz kapcsolódó ellenőrzések végrehajtása, 
adatok regisztrálása

Feladatok

Elvárások

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

az allas04@miljob.hu e-mail címre.

Német tulajdonú, dinamikusan fejlődő multinacionális  
autóipari beszállító vállalat hosszú távú munkalehetőséget  

kínál az alábbi munkakör betöltésére:

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

GÉPBEÁLLÍTÓ

További információ: 06-30/412-7265; 06-1/550-0103

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Év eleji akció 
Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka 
13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
21 000 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés:
a 06-22/574-318  vagy a 

06-20/310-69-44 telefonszámon

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja? 

Nem tud tisztességesen megélni? 
A rokonok nem támogatják? 

Itt a lehetőség! Havi életjáradék. 
Részletekért keressen bizalommal! 
06-20/345-6780
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Feladatai:
Elvégzi a baromfi feldolgozó üzem által feldolgozandó élőállat beszállítását.
Elvárás:
� minimum 1 év gépjárművezetői tapasztalat
� C+E kategóriás jogosítvány
� GKI kártya
� Digitális sofőrkártya
Amit kínálunk:
� jó kereseti és hosszú távú munkalehetőség
� határozatlan idejű munkaszerződés
� nagy múltú, stabil anyagi hátterű cég

A TRANZIT- FOOD Kft.

tehergépkocsi vezetői
munkakörre munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Nyírbátor baromfi feldolgozó üzem

A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést követő 10. napon belül.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Kérjük, hogy fényképes, részletes szakmai 

önéletrajzát (bérigény megjelölésével), szíveskedjék eljuttatni az alábbi e-mail címre: 

kertesz.sandor@tranzitker.hu

Szivattyú, 
fűnyíró, 
porszívó 
javítása.

Dobos Villgép

Nyíregyháza, Szalag u. 9-el szemben 
a garázssoron.

30/9 435 832 | dobosvill@freemail.hu

FORGALMAZÁSAF

Nyíregyháza, Búza tér 3. � 30/345-2380 – E-mail: info@lensit.hu
Engedélyszám:  E-000528/2014

Érdeklődjön további induló tanfolyamainkról az elérhetőségeinken.

>> Targoncavezetői (E-000528/2014/A003, OKJ: 32 582 02) 

>> Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő 
(E-000528/2014/A005, OKJ: 32 582 02)

>> Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) 
(E-000528/2014/A004, OKJ: 32 582 02)

Induló gépkezelői OKJ-s 
tanfolyamok a Lensit Bt.-nél:
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Rossz a memóriád?

Minden memória habos matrac

25% kedvezménnyel!

Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Nem 
gond!

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok. (A MOL kúttal szemben.) Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914

Ugye ön is unja már, hogy 
csak pörög-pörög!?

Ja, nem az üzlet! A kurzor...

Ne ruházzon be újra!
Béreljen tőlünk! És kap hozzá legális 

szoftvert, távoli eléréssel történő gyors 
„PC-orvosi ellátást” és egy szuper gépet!

Mindezt csupán havi bérleti díjért!

BÉRELJEN TŐLÜNK 
pl. multifunkciós berendezést!

Már 2,6 Ft + Áfa / oldaltól

4400 Nyíregyháza, 
Debreceni út 5.

Tel.: +36 42 312 825, 
+36 30 515 1039

E-mail: tipouzlet@t-online.hu

Acélszerkezeti cég keres magyarországi 
szerelési munkákra szerelőcsoportjaihoz, 

jó kereseti lehetőséggel

SZERELŐLAKATOSOKAT
HEGESZTŐKET.

Szállítás, szállás biztosított.
Amit kínálunk: versenyképes �zetés 

és cafetéria, jó kollektíva,  hosszú távú 
munkahely.

e-mail: darusin@darusin.hu, 
tel.: 06-25/ 503-930

A Prímaenergia Zrt.
alkalmazottat keres 
teljes munkaidőben

(heti 40 óra),
határozatlan időre 

Mátészalka és környékére
meglévő és új

partnerei részére
pb-gáz palackok
kiszállítására.

Feltételek:
• középfokú végzettség

• B kategóriás jogosítvány
• értékesítésben szerzett 

tapasztalat
• otthoni internet kapcsolat

Pb-gáz értékesítési 
tapasztalat előnyt jelent.

Fényképes 
önéletrajzokat az alábbi 

email címre várunk: 
hr@primaenergia.hu
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HUNGAROPRINT 
PAPÍR-ÍRÓSZER

Nyíregyháza, Kilátó út 25/E, 
Tel./fax: 42/400-550, 

42/500-027
 www.hprint.hu  

 hprint1992@gmail.com 

A figyelem most 
az irodaszerekre 

irányul ! 
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Szuperinfó
Megjelenik: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egész területén.
Lapzárta: szerda 16.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Ügyvezető igazgató: Fodor István
Felelős vezető: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6. I. emelet.

Tel.: 06-20/804-8191, 06-20/417-2373
E-mail: 

szabolcsinfo@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor

Terjeszti: Lapposta Kft.
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/3.
Eng. szám: 163/1358/2/2011

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 
tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen 
felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget 
semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat 
kiesésből származó olyan károkért, ame-
lyek a sajtótermékben megjelent hirde-
tésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, 
függetlenül attól, hogy az ilyen károk 
szerződéssel, hanyagsággal, polgári 
peres eljárással, jogszabályokkal vagy 
egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
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és kárpitjavítás!
Nyíregyháza, 
Korong u. 2/a
42/596-717, 
30/9450-228

www.bagameri-uleshuzat.hu

üléshuzat-
készítés

Minőségi és méretpontos

közvetlenül
a gyártótól

nyílászárók,
beltéri ajtók

engedménnyel!

MMŰŰAANNYYAAGG éss FAA

www.nyirkomplett.hu

Nyíregyháza, Lujza u. 22.
42/450-865, 30/349-4880

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.: 20/337-8964
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

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

IntézményIntézmény

Bő
é

Felnő

480

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen

 indítunk képzést!
� ARANYKALÁSZOS GAZDA
� MÉHÉSZ
� ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU 

ELADÓ 
� BOLTVEZETŐ
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ
� ÓVODAI DAJKA
� SZAKÁCS, CUKRÁSZ, 

PINCÉR
� DIÉTÁS SZAKÁCS

� SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
� SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS 

ÁPOLÓ
� SZOCIÁLIS ASSZISZTENS
� INGATLANKÖZVETÍTŐ
� TÁRSASHÁZKEZELŐ
� INFORMATIKAI 

RENDSZERÜZEMELTETŐ
INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM 

(65 ÉVES KORIG)

TŰZIFA

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

Akác vastag guriga  31,00 Ft/kg 3100 FT/q
Akác hasított  33,00 Ft/kg 3300 FT/q
Akác vékony guriga  29,00 Ft/kg 2900 FT/q 
Akác hulladék 26,00 Ft/kg  2.600 FT/q
Nyár hosszú hulladék 
1 kocsival  legkisebb mennyiség 3 m3 40.000 FT
Nyár, fenyő guriga  20,00 Ft/kg 2000 FT/q
Tölgy guriga  29,00 Ft/kg 2900 FT/q 
Tűzifa brikett  10kg/ zsák 790 Ft/zsák

keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.

A Prímaenergia Zrt.
alkalmazottat keres 
teljes munkaidőben

(heti 40 óra),
határozatlan időre 

Nyíregyháza és környékére
meglévő és új

partnerei részére
pb-gáz palackok
kiszállítására.

Feltételek:
• középfokú végzettség

• B kategóriás jogosítvány
• értékesítésben szerzett 

tapasztalat
• otthoni internet kapcsolat

Pb-gáz értékesítési 
tapasztalat előnyt jelent.

Fényképes 
önéletrajzokat az alábbi 

email címre várunk: 
hr@primaenergia.hu
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Nyíregyháza, 

Huszár tér 3. 

Tel.: 42/506-266
NNyír
Hus
Tel :

www.kotex.hu

: 4Tel.:
SZEKRÉNYSOROK ÉS 
VITRINKOMBINÁCIÓK 
15-25% 
KEDVEZMÉNNYEL.
*Részletek az üzletben, akció időtartama: 2018.01.19-31-ig.

Allure Residence Budapest

                                                    

Allure Residence Budapest

  a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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+36/42 462-063   +36/20 520-5286
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 352.

Közvetlenül a gyártótól,

Trapézlemez Szendvicspanel

KerítéselemekZ-C-U szelemen

Cserepeslemez

A japán tulajdonú HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt. a HOYA Vision Care 
Company leányvállalataként központi szerepet játszik az európai szemüveglencse piac ellátá-
sában. Az iparágban csúcstechnológiát képviselő termékeit Európa csaknem minden országá-
ba exportáló vállalat éves forgalma több, mint 14 milliárd Ft. A Társaság a mátészalkai Ipari 
Parkban több, mint 1 000 főt foglalkoztat.

A Kontrolling csapatba munkavállalók jelentkezését 
várjuk az alábbi munkakörbe:

KONTROLLER
Elvárások:

Pénzügyi-számviteli vagy gazdasági felsőfokú végzettség• 
Önálló, kommunikációs szintű angol nyelvismeret, írásban és szóban• 
Általános irodai programok (MS Offi  ce) felhasználói szintű ismerete, excel maga-• 
biztos használata
Elhivatottság a kontroller munka iránt• 
Önálló, precíz munkavégzés• 

Feladatok:
Részvétel a havi zárás folyamatában• 
Jelentések, beszámolók összeállítása • 
Elemzések elkészítése• 
Részvétel a tervezési folyamatokban• 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

A Vevőszolgálati részlegre munkavállalók jelentkezését 
várjuk az alábbi munkakörbe:

VEVŐSZOLGÁLATI ASSZISZTENS
Elvárások: 

Minimum középfokú angol nyelvtudás írásban és szóban• 
Kiváló excel tudás• 
Jó kommunikációs és problémamegoldó készség• 
Megbízható, önálló munkavégzési képesség• 
Ügyfélorientált hozzáállás• 
Dinamikus és nyílt személyiség, aki képes és tud csapatban dolgozni• 
Előny a műszaki vagy optikai végzettség, illetve német/olasz/spanyol nyelvtudás • 

Feladatok:
Napi receptúra rendelések nyomon követése• 
Rendelések felvétele, igény esetén törlése• 
Problémás rendelések esetén beavatkozás, vevői tájékoztatás• 
Termelés irányába történő napi kommunikáció• 
Napi kapcsolattartás a belföldi/külföldi kollégákkal• 

Amit ajánlunk: 
Multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezet• 
Hosszú távú munkalehetőség• 
Folyamatos szakmai fejlődést biztosító munkahely• 
Nemzetközi kapcsolati rendszer• 
Fiatal, motivált csapat, pozitív munkahelyi légkör• 
Karrierépítési lehetőség Mátészalkán, illetve a HOYA multinacionális vállalati • 
környezetében
Teljesítményt honoráló versenyképes bérezési rendszer• 
Széles körű kiegészítő juttatások• 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük juttassa el pályá-
zati anyagát (magyar és angol nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét, vala-
mint a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát) e-mailben vagy postai 
úton a megadott elérhetőségeinken keresztül:

Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt.
4700 Mátészalka, Ipari út 18.

Érdeklődés, jelentkezés: 
e-mail: monika.keresztesi@hoya.hu vagy tamas.toronicza@hoya.hu
Telefon: +36-44-502-831   Keresztesi Mónika és Toronicza Tamás

Kényelmesen, kellemesen,
szívesen szállítom Önt,

Tel.: +36-20/9437-995, 
Fax: 42/232-108

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
e-mail: 

info@csababusz.hu
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Dr. Borcsik László
�  stroke – agyérkatasztrófa-megelőzés
�  fejfájás �  szédülés �  gerincpanaszok

NEUROLÓGIAI
M A G Á N R E N D E L É S
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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

Bajcsy Zs. u-ban tetõteres felül 2szoba, nappali, für-
dõszoba, alul 3szoba, dolgozószoba, nappali, kony-
ha-étkezõs, nagy fürdõszobás, felújított, rendezett 
központi fûtéses, új nyílászárós, kertes családi ház, 
zárt és nyitott garázsokkal, automata kapuval.
Martinovics u-ban új építésû, eltolt szintû 3szoba, 
nappali, étkezõ, konyha, fürdõszobás, központi 
fûtéses, hõszigetelt nyílászárós, parkosított kertes 
családi ház, terasszal, garázzsal, beépített konyhá-
val, lakótelepi cserével is.
Sport u-ban 4-es társasházból I. emeleti 3szoba, ét-
kezõ, fõzõfülke, fürdõszobás, gázfûtéses rendezett 
lakás, garázzsal, + 1 szoba, konyha, fürdõszobás, 
mûanyag nyílászárós, gázfûtéses kis házzal, parko-
sított kerttel.
Földvár u-ban tetõteres 3+ 1 szoba, nappali, két 
fürdõszoba, konyha, étkezõs, hõszigetelt nyílás-
zárós, központi fûtéses, rendezett kertes családi 
ház, terasszal, kinti sütõ résszel, dupla garázzsal, 
pincével.
Ifjúság u-ban. II. emeleti 3 szoba, konyha, fürdõ-
szobás, mûanyag nyílászárós, gázfûtéses, rendezett 
lakás, teljes berendezéssel is. Iá:11.300.000.-Ft.
Vágóhíd u. elején sátortetõs 3szoba, nappali, ét-
kezõ, fõzõfülke új fürdõszobás, új wc-s, új központi 
fûtéses kertes családi ház, zárt terasszal, tárolóval, 
pincével, ’ + 2állásos garázzsal. Iá:14.000.000.-Ft.
Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba, konyha, fürdõszo-
bás, gázfûtéses, erkélyes lakásingatlan, sürgõsen!.

NYÍRBOGÁT:
Batthyányi u-ban Teljesen alápincézett 3szoba, 
nappali, konyha-étkezõs, központi fûtéses, rende-
zett kertes családi ház, parkosított udvarral, terasz-
szal, garázzsal.
Hunyadi u-ban Több generációnak, vagy akár vállal-
kozásra is alkalmas szintes családi ház. Lenti szin-
ten 2szoba, konyha, nappali, fürdõszobás lakás, + 
két helyiséggel, kazánházzal. Fenti részen 3 szoba, 
nappali, konyha-étkezõs, fürdõszobás, központi 
fûtéses lakás. Az ingatlanok teljesen felújításra 
kerültek.

TEREM-NAGYFENÉKEN:
1szoba-konyhás, épület, vállalkozásra alkalmas 
telekkel. Iá:750.000.-Ft.

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

Bajcsy Zs. u-ban tetõteres felül 2szoba, nappali, für-
dõszoba, alul 3szoba, dolgozószoba, nappali, kony-
ha-étkezõs, nagy fürdõszobás, felújított, rendezett 
központi fûtéses, új nyílászárós, kertes családi ház, 
zárt és nyitott garázsokkal, automata kapuval.
Martinovics u-ban új építésû, eltolt szintû 3szoba, 
nappali, étkezõ, konyha, fürdõszobás, központi 
fûtéses, hõszigetelt nyílászárós, parkosított kertes 
családi ház, terasszal, garázzsal, beépített konyhá-
val, lakótelepi cserével is.
Sport u-ban 4-es társasházból I. emeleti 3szoba, ét-
kezõ, fõzõfülke, fürdõszobás, gázfûtéses rendezett 
lakás, garázzsal, + 1 szoba, konyha, fürdõszobás, 
mûanyag nyílászárós, gázfûtéses kis házzal, parko-
sított kerttel.
Földvár u-ban tetõteres 3+ 1 szoba, nappali, két 
fürdõszoba, konyha, étkezõs, hõszigetelt nyílás-
zárós, központi fûtéses, rendezett kertes családi 
ház, terasszal, kinti sütõ résszel, dupla garázzsal, 
pincével.
Ifjúság u-ban. II. emeleti 3 szoba, konyha, fürdõ-
szobás, mûanyag nyílászárós, gázfûtéses, rendezett 
lakás, teljes berendezéssel is. Iá:11.300.000.-Ft.
Vágóhíd u. elején sátortetõs 3szoba, nappali, ét-
kezõ, fõzõfülke új fürdõszobás, új wc-s, új központi 
fûtéses kertes családi ház, zárt terasszal, tárolóval, 
pincével, ’ + 2állásos garázzsal. Iá:14.000.000.-Ft.
Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba, konyha, fürdõszo-
bás, gázfûtéses, erkélyes lakásingatlan, sürgõsen!.

NYÍRBOGÁT:
Batthyányi u-ban Teljesen alápincézett 3szoba, 
nappali, konyha-étkezõs, központi fûtéses, rende-
zett kertes családi ház, parkosított udvarral, terasz-
szal, garázzsal.
Hunyadi u-ban Több generációnak, vagy akár vállal-
kozásra is alkalmas szintes családi ház. Lenti szin-
ten 2szoba, konyha, nappali, fürdõszobás lakás, + 
két helyiséggel, kazánházzal. Fenti részen 3 szoba, 
nappali, konyha-étkezõs, fürdõszobás, központi 
fûtéses lakás. Az ingatlanok teljesen felújításra 
kerültek.

TEREM-NAGYFENÉKEN:
1szoba-konyhás, épület, vállalkozásra alkalmas 
telekkel. Iá:750.000.-Ft.

– Mi a tapasztalata, 
mennyire figyelnek az em-
berek a hallásukra?

– Az elmúlt években azt 
tapasztaltam, hogy a ten-
dencia javul, de hallásuk 
állapotára még mindig az 
átlagostól kevesebben kí-
váncsiak, pedig életminősé-
günknek fontos része.

– Mire kell odafigyelni?
– A halláscsökkenés nem 

egyik pillanatról a másikra 
alakul ki. Érdemes már az 
első tüneteknél szakember-
hez fordulni, melyek  jel-
lemzően a következőek:

Különösen zajos környe-• 
zetben problémát okoz a 
társalgás követése
Többszöri visszakérde-• 
zés 
Az elhangzott informáci-• 
ók félreértése
Felhangosított televízió, • 
rádió
Hallja, de nem érti a be-• 
szédet
– Miért érdemes időben 

felkeresni Önöket?

– Akik halláscsökkenés-
sel rendelkeznek, tudniuk 
kell, hogy ellátatlanul hal-
lásuk, ezáltal életminősé-
gük fokozatos romlásával 
kell szembe nézniük. 

A mai modern techni-
ka, a magas színvonalú 
szakértelem és empátia 
segíti őket abban, hogy 
ne kelljen lemondaniuk 
egyetlen hangról sem! 
Akkor kezdjük el értékelni 
igazán a jó hallást, amikor 
már problémát jelent halla-
ni, érteni. Szánjon hallására 
évente néhány percet!

– Mit nyújt a Tünde Hal-
lás Szalon a megoldásra 
váró érdeklődőknek?

– A Tünde Hallás Szalon-
ban világszínvonalú techni-
kai háttérrel, az 5 világpiaci 
vezető hallókészülék-gyár-
tó termékeivel (SIEMENS, 
WIDEX, OTICON, UNITRON, 
HANSATON), barátságos 
környezetben és a legked-
vezőbb fizetési feltételek-
kel várjuk az érdeklődőket.

A megfelelő hallóké-
szülék kiválasztása fontos 
döntés, hiszen minimum 
hat évre szól. Érdemes több 
gyártó termékét kipróbálni, 
hiszen azok hangzásukban 
különbözhetnek. 

Az ingyenes, teljes 
körű hallásvizsgálat után 
a többnapos, úgynevezett 
próbahordási időszak alatt 
pedig lehetőség nyílik arra, 
hogy otthonukban, saját 
élethelyzeteikben is kipró-
bálhassák, tesztelhessék a 
kiválasztott készülékeket 
ügyfeleink.

Akár hallásszűrésre, akár 
szakellátásra van szüksége, 
forduljon hozzánk bizalom-
mal!

Dr. Szikszai János 
adjunktus, fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos válaszol 

KÉRJEN IDŐPONTOT AKÁR MOST!
Nyíregyháza, Szent István u. 6. (Kis SZTK oldalában) 06-42/23-83-23, 30/629-8161

(Bejelentkezés szombaton és vasárnap is 10 és 19 óra között!) vagy  
a www.tundehallasszalon.hu oldalon www.facebook.com/tundehallasszalon
Rendel: Dr. Szikszai János adjunktus, fül-orr-gégész, 

audiológus szakorvos   Audiológus: Csontó Tünde

Nyíregyháza, Szent István utca 6.  
(A kis SZTK oldalában)

Nyitvatartás: H.–Cs.: 8.30–17.00, Péntek: 8.30–14.00

2018. január 8. és január 26. között.
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Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000714/2014

4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. Tel.: 42/504-642, 
Fax: 42/504-644    E-mail: tuzmegelozes@tuzmegelozes.hu

TŰZMEGELŐZÉS KFT.
w w w . t u z m e g e l o z e s . h u

Tűzvédelmi szakvizsga aktuális időpontja: január 30.
Munkavédelmi képviselő képzés: február 1–2.

OKJ-s képzéseink:

Egyéb képzéseink:
� Tűzvédelmi szakvizsga
� Munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

� Kisgépkezelő képzés
� Teherkötöző képzés

Részletfi zetési lehetőség!

Folyamatosan lehet jelentkezni!

� Tűzvédelmi előadó 
(E-000714/2014/A003) (Január 20-án indul, 
még lehet jelentkezni!)

� Munkavédelmi technikus 
(E-000714/2014/A004) 

� Targoncavezető 
(E-000714/2014/A002) � Emelőgép-kezelő 

(E-000714/2014/A001)

� Tűzvédelmi főelőadó 
(E-000714/2014/A006) 

� Földmunka-, rakodó- 
és szállítógép-kezelő 
(E-000714/2014/A005)

Egy jobb MUNKA kedvéért hajlandó lenne elköltözni, ha INGYENES SZÁLLÁST 
BIZTOSÍTUNK? Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó céghez keresünk 

ÖSSZESZERELŐ munkatársakat.
Amit kínálunk: 

 Ingyenes szállás (elhelyezés 2–3 fős szobákban) 
 Ingyenes céges buszjárat a munkába járáshoz 

 Kereseti lehetőség átlagosan nettó 170.000–200.000 Ft/hó
Munkavégzés helye: Győr környéke

Tájékoztató és jelentkezés: 2018. JAN. 24. SZERDA 14:30 
NYÍREGYHÁZA, TOLDI U. 23. VASUTAS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Bővebb információ: 70/6655-731

SKF MAPRO 
AKCIÓ 2017Használják ki az alkalmat!

Már csak 10 napig tart az  
SKF karbantartási termékeinek akciója.

A RUMED alapkedvezményén (25%) 
felül valamennyi  MaPro termékre, mint 

a csapágyszerelő szerszámokra,  
diagnosztikai eszközökre, csapágyzsírokra 

és kenéstechnikai eszközökre további 
kedvezményt biztosítunk.

Nyíregyháza, László u. 17.  42/400-747
Kisvárda, Árpád u. 99.  45/406-382

A MaPro akció 2017. 10. 24-étől 2018. 01. 31-éig 
érvényes! Az akció nem vonatkozik a TLMR egypontos 

kenőanyag-adagoló rendszerre és a hozzá tartozó 
utántöltő tartályokra.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyírbogáton 2,5 szobás ház eladó. 
Irányár: 8,5 M Ft. 06-70/324-2336

l a k á s e l a d á s

Igényesen felújított Siófok belvárosi lakás 
eladó vagy kiadó tulajdonostól. 06/30/9367-
730, http://hoz-ep.hu/siofokihaz/

l a k á s k e r e s é s

1 vagy 1,5 szobás távhős lakást sürgősen 
vennék. Érd. +36-30/286-9005

a l b é r l e t e t  k í N á l

debrecen Egyetrem közelben 2 fő diák-
lány részére 2 szobás lakás olcsón kiadó. 
Érd.:06-70/289-7156

Nyíregyháza központban, főbérlő nélkü-
li, bútorozott, jól felszerelt lakás kiadó. Tel: 
06-30/411 8007

Nyíregyháza központban, főbérlő nélkü-
li, bútorozott, jól felszerelt lakás kiadó. Tel: 
06-30/411-8007

F ö l d ,  k e r t

Föld, erdő, telek, nyárfaerdős, akác-
erdős telkek Nyírpazonyban eladók! Tel. 
06-20/919-1458

Ü z l e t ,  m ű H e l y

mátészalka állomásnál Tanyasi barom-
fibolt kiadó. Tel. 44/300-751

Mátészalka központjában, 
Spar parkolóval szemben, 
Nemzeti dohánybolt mellett 
60 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
30/236-4525

J á r m ű k e r e s é s

AUTÓBONTÓBA VÁSÁRO-
LOK KELETI-NYUGATI AUTÓT 
5-30 Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. +36-30/219-2182

IFákat keresek bontásra, megsemmisí-

tésre, tipustól, kortól, állapottól függetlenül. 

0620/250-8061, 0670/626-7266

régi motorkerékpárokat vásárolok, hiá-

nyos, romos állapotban is. 30/9509-170

r é g I s é g

dísztárgyakat, festményt, porcelánt, 

órát, könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgy-

becsüs vásárol. 06-30/342-1855

á l l a t

100 db anyajuh eladó. Érd. 06-30/635-

9548

e g y é b  e l a d á s

eladó tűzifa 13500 Ft-tól! Garantált meny-

nyiség, és minőség! Tel. 70/232-3421

Jó minőségű házi bor eladó. Tel: 06-42/341-

409

Tűzifa közvetlen az erdészettöl 
tülgy, bükk, cser, akác  méter-
szálban 1x1x1m70 20000 Ft-tól 
és kalodás 1x1x1m 12000 Ft-
tól  kapható helyszínen ellen-
őrizhető. Érd 06308726200, 
06706777945

tűzIFa TAVALYI ÁRON! AKCIÓBAN 
EREDEI M3-BEN ÉS KALODÁS FÁINK 1,5-
2ÉVES KITERMELÉSŰEK. kALODÁS 8500-
14500FT/M3, ERDEI M3 15 500-23500fT/
M3. TÖLGY, BÜKK, AKÁC. FUVARJAINKAT 24 
ÓRÁN BELÜL TELJESÍTJÜK. HÍVJON BIZA-
LOMMAL. 30/680-1790

3 részes ülőgarnitúra világosbarna szövet-
huzattal, ágyfunkcióval, ágynemütartóval, 
újszerű állapotban eladó 110 ezer Ft 
06-30/228 4679

s z o l g á l t a t á s

Fűrdőkád felújítást, búrkolást, szobafes-
tést vállalok. 06-20/42104530

Jóslás magyar és cigány kártyából, sze-
relmi kötés, átok, rontás levétele, telefonon 
is. 46/353-518, 20/247-4058

lakása teljesjörű takarításához hív-
jon bizalommal! Referenciával rendelke-
zem. Rozgonyi Katalin 06-20/405-2848  
06-20/985-2041

szabásminta készítést saját méretedre 
2000 Ft-tól Nyíregyháza 06-70/630-24-11

á l l á s

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

ausztriai, linzi panzióba főszaká-
csot keresek. Szállás biztosítva. Érd. 
004669911015847

aUtÓszerelŐt, valamint 1fő 
műszaki vizsgabiztost keresünk modern 
márkafüggetlen autó és gumiszervizbe. Jó 
fizetési lehetőséggel, igény szerint ingye-
nes szállást biztosítunk. 30/9679-526, 
20/489-87 59.

baromfi telepre gondozót keresek 
ottlakással. 30/634-6950

Ha nem kapja az újságot, hívja a
06-44/500-085-es telefonszámot!
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 Bővebb információ: 
www.baromfi udvar.hu/allashirdetes

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a 
toborzas@baromfi udvar.hu e-mail címre. 

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető 
C típusú jogosítvánnyal

 •Kamionsofőr •Rakodó

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
+3630/2095307

Fuvarozó cég 

SZERELŐT vagy 

SZERELŐ SEGÉDET 
keres. 

KÖLTÖZTETÉS, 
TEHERFUVAROZÁS

30/2489802

2,5 tonnáig, országosan, rakodókkal is. 
Szakszerűen, kedvező áron: 100 Ft/km

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.

MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAESZKÖZÖK ÉS ALKATRÉSZEK

KIS ÉS NAGYKERESKEDELME!

Tárcsák, ekék, talajmarók, vegyszerezők, fűkaszák, rendsodrók, 
váltvaforgatós ekék, sorközművelő kultivátorok, vetőgépek, 
bálacsomagolók, bálázók, homlokrakodók és egyéb mezőgazdaságban  
használatos munkaeszközök, és alkatrészek kedvező áron! HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS  
AZ ORSZÁG 

EGÉSZ 
TERÜLETÉRE!

Keressen bennünket elérhetőségeinken!
Wirax-Hungária Kft.
4751 Kocsord, Szabadság út 1/A  Tel.: 06 /70/328-4114,  
06/44-950-242,  06/44/950-090, 06/70/615-9029 
E-mail: wirax.hungaria@gmail.com  web: www.wirax.hu

Szeretettel várjuk az AGROmashEXPO-n,  
január 24.-27. között a C pavilon 8/A standjánál.

alapanyag  
bemérő- keverő

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk autóipari beszállító 
parnerünkhöz Dunántúlra, a 
régióban a legmagasabb bért 
biztosítják. Szállás, utazás biz-
tosított. Érd: 06/30-511-4219.

bevezetett belvárosi szépségszalonba 

fodrász és manikűrös részére helyet bizto-

sítok 30/9036602

Co hegesztőket, szerkezetlakatosokat 

keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 

ottlakással 06-30/937-4157

Elektronikai technikust 
keresünk Tatabányai munka-
végzéssel, ingyen szállással 
kiemelkedő bérezéssel. Tel: 
06/70884-3038 email: info@
zcsolutioiniroda.hu

Családi gazdaságba állatgondozót kere-

sek teljes ellátással. T: (20)257-3033.

gyakorlattal rendelkező gépkezelőket 

keresünk homlokrakodóra és lánctalpas 

kotróra. Munkavégzés helye: Heves megye. 

Bérezés: 1000-1500 Ft/óra. Szállást biztosí-

tunk. Jelentkezni lehet a: 06-70/505-6806

Hajdúdorogi Húsüzembe 
keresünk húsiparban jártas 
kollégákat azonnali kezdéssel. 
Átjárás megoldható. Önélet-
rajzát küldje a dorogfelveteli@
index.hue-mail címre. Érdek-
lődés telefonon a +36 30 562 
7680-as számon.

JÓlmeNŐ ÉTTEREM keres NEM szezo-

nális munkára, szakképzett pincéreket, fel-

szolgálókat, szakácsokat. Jó fizetési lehe-

tőséggel, helyben lakással. Jelentkez-

ni: 06-20/211-8820, 06-30/9679-526 ill. 

barnabarbuli@freemail.hu

libatömésre azonnali kezdéssel férfia-

kat, házaspárokat keresek. Magas bérezés, 

szállás biztosítva. 30/630-1659

Németországi csarnok munkára 

keresünk tapasztalt vasbetonszerelőket. 

email.:info.nemetmunka.debrecen@gmail.

com Tel.: 0670/519-5793, Betonstaal-

Bouw Kft.

Nyírbélteki üzletbe női 
eladónőt keresek. Keres-
kedelmi tapasztalat előny. 
Érd.+36308136439

Pótkocsi összeszereléséhez, szigete-

léséhez keresünk munkatársakat, hosz-

szú távra vidéki munkahelyre (Győr mellé) 

06-30/9374-157

téglásra keresünk CO hegesztőket 
kiemelt bérezéssel!Tel: 20/440-8355

m U N k a H e l y e t  k e r e s

állást keresek! Házvezetőnői, idősgondo-
zást, segítek, amiben tudok. Detty: leinfor-
málható, 30/419-6818

o k t a t á s t  v á l l a l

aranykalászos gazda, méhész, vagyon-
őr, targonca-, földmunka-, emelőgép-keze-
lő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/2283281. 
E001083/2015/A008, A004, A022, A012, 
A011

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)

Méhész, aranykalászos gaz-
da, méhészmester, fakiterme-
lő képzéseket indít a MAGISZ-
TER Szabó Endre vezetésével 
a térségben. Érd. 70/667-5592. 
Eszám: E000196/2014

t á r s k e r e s é s

„Hópehely” 160/58 független nő keres 
vidám szeretni tudó független-özvegy urat 
66-évesig. Tel. 20/568-6783

Privát kapcsolatra, kalandra vágyó, csi-
nos, nyíregyházi hölgyet keresek hosszabb 
távra. Tel: 06-70/284-1649

56-154-55kg elvált-gyermektelen füg-
getlen férfi hölggyel-házaspárral barátkoz-
na kor-alkat nem számít,Tisztaság diszkré-
ció elvárt és biztosítva, tisztaság áplotság 
elvárt hely van utazás nem gond.30-44-99-
142, 06-20/467-3558
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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!

168/63 éves özvegy hölgy keresi nemdo-
hányzó 63-69 évesig özvegy úriember társát. 
Leveleket a kiadóba „Barátság” jeligére.

66 éves 180 cm magas rendezett körül-
mények között élő férfi otthonába fogadna 
sovány vagy középtermetű hölgyet élettár-
si kapcsolatra. Fényképet szeretnék. 8868 
Letenye, Szabadság tér 20. Pf. 16. Jelige: 
Megoldás.

e g y é b

lábon álló gyümölcsfák kivágásra eladók 
(körte, meggy, csresznye), ugyanitt, hegesz-
tőtrafó eladó, 30-477 0781, 30/983 4618

www.siamthaimasszazs.hu
Nyírbátor Madách u. 4.

Thai masszázs
Aromaolajos masszázs
Lábmasszázs
Herbál masszázs

Thai masszázs

Thai masszázs
Siam

Thai masszázs
SZAKKÉPZET THAI MASSZŐRREL!

www siamthaimasszazs hu
BEJELENTKEZÉS: 06-20/351-8669
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Nyírbátor, Pócsi út 
Tel.: 06-70/368-20-59

 Termékeinket megtekinthetik: 
www.batortuzep.hu

AKÁC VASTAG GURIGA • 3500 Ft/Q 35 Ft/kg

AKÁC VÉKONY GURIGA • 3300 Ft/Q 33 Ft/kg

AKÁC HASÍTOTT • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC KANDALLÓFA • 3800 Ft/Q 38 Ft/kg

AKÁC APRÍTÉK • 3100 Ft/Q 31 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK GURIGA • 3200 Ft/Q 32 Ft/kg

TÖLGY-BÜKK HASÍTOTT • 3400 Ft/Q 34 Ft/kg

SZIL-ÉGER-MEGGY GURIGA • 3000 Ft/Q 30 Ft/kg

FENYŐ-NYÁR GURIGA • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

LIGNIT • 2200 Ft/Q 22 Ft/kg

OROSZ BARNA SZÉN • 5400 Ft/Q 54 Ft/kg

OROSZ FEKETE SZÉN • 6500 Ft/Q 65 Ft/kg

BELTÉRI 
FALFESTÉK 

AKCIÓ

zománc-
festékek 

Ft/
2,5L1800(minden szín)

Ft/
0,75L1000

ÉBEBEBEBEBBEBELTÉRI
FALFESTÉK 

AKCIÓ
ÓRIÁS

I

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

06-42/283-061

Nyírbátor,
Földvár u. 14.betonoszlop
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Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Nyíregyháza Ipari parkban 
fagymentesítés, hóeltakarítási 

munkákra 
TRAKTOROST KERESÜNK.

Jelentkezni: herrcar@gmail.hu
06-30-699-8035


