
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

Sz-Sz-B megye mátéSzalka éS környéke 2018. február 2., XIV/5.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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A TRANZIT- FOOD Kft.

tehergépkocsi vezetői
munkakörre munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Nyírbátor baromfifeldolgozó 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

Feladatai:
Elvégzi a baromfifeldolgozó üzem által feldolgozandó élőállat beszállítását.
Elvárás:
 minimum 1 év gépjárművezetői tapasztalat
 C+E kategóriás jogosítvány
 GKI kártya
 Digitális sofőrkártya
Amit kínálunk:
 kiemelt keresési lehetőség
 határozatlan idejű munkaszerződés
 nagy múltú, stabil anyagi hátterű cég
 belföldi egy műszakos munkavégzés (nem hetelős)

Új és használt pénztárgépek 
értékesítése, szervizelése!

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

webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.hu

 Információ: 06-44/311-111  
vagy 06-30/995-7146

Figyelem!
Mátészalka, Zöldfa u. 2–4. (Gyöngyszem Optika mellett) 

Nyitva tartás: H-P, 8:00 – 15:00

Megérkezett Mátészalkára is!  
Fülzúgásra – SAFE LASER
Ha fülzúgástól szenved, akkor most jöjjön el 
hozzánk, adjon egy esélyt forradalmian új 
lágylézer kezelésünknek!
Próbálja ki, hogy élete újra elviselhető legyen! 
Kedvezményes árak, Ingyenes hallásvizsgálat. 
Kérjük, jelentkezzen be, hogy ne 
kelljen várnia!
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Szilveszter éjjel elveszett 
KÓKUSZ névre hallgató 

BIJON BOLOGNESE 
kiskutyám Nyírcsaholyból.

A megtalálónak 
rendkívül magas 
- több százezer 

Forintos - jutalmat 
ajánlok fel!

Minden segítséget és 
információt köszönök!

Magyarország  
Tengyel Zoltán  

Telefon: 
+36-30/9681-434

Elvárások:

Alapo szakma ismeretek
egaláb é szakma tapasztalat

Cafeteria

  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

Előny:

  

Erzsébet utalvány,
 Utazási költségtérítés  
10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vag 06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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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.: 20/337-8964
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

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

IntézményIntézmény
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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) *2 év garancia.  Az akció február 5-étől február 28-áig, ill. a készlet erejéig érvényes. 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

Rendkívüli téli akció!
2018 lista ár  Engedményes ár:

HQ 236 motorfűrész 38,2 cm3/1,9 LE 66.790 Ft 63.500 Ft

HQ 135* motorfűrész 40,9 cm3/1,9 LE 79.800 Ft 69.900 Ft

HQ 445* motorfűrész 45,7 cm3/2,8 LE 154.900 Ft 139.900 Ft

HQ 545* motorfűrész 50,1 cm3/3,4 LE 187.100 Ft 159.900 Ft

HQ 365 motorfűrész 70,7 cm3/4,9 LE 233.900 Ft 204.900 Ft

HQ 372 XP motorfűrész 70,7 cm3/5,5 LE 267.200 Ft 234.900 Ft

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
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A Duvenbeck Logisztikai Kft. több éve Európa egyik legmeghatározóbb közúti árufuvarozó 
vállalata. Folyamatos bővülésének köszönhetően tapasztalt és pályakezdő

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
 kollégákat keres, akár azonnali kezdéssel.

AMIÉRT MEGÉRI HOZZÁNK JÖNNI:
 AKÁR 65€-OS NAPIDÍJ
 Minimálbér feletti forintos bejelentett alapbér hűségidő alapján
 Béren felüli bónusz szerzési lehetőség
 Folyamatosan megújuló, korszerű gépjárműpark
 Segítőkész irányítók
 Stabil, hosszútávú munkalehetőség
 Céges rendezvények

AMIT KÍNÁLUNK:
 Munkavégzés két- és négykézben
 Körfuvarok
 Telephelyről szervezett ki- és visszautazás a cég költségén
 Pályakezdők betanítását díjmentesen végezzük
  Sofőrpárok, illetve párral nem rendelkező sofőrök is 
egyaránt jelentkezhetnek
 Szükséges munkaruházat, eszközök biztosítása

ELVÁRÁSAINK:
  Érvényes gépjárművezetői okmányok – „C+E” kategóriás 
jogosítvány, GKI igazolvány, digitális gépkocsivezetői 
kártya, PÁV
 Megbízhatóság, felelősségteljes munkavégzés

Jelentkezéseket a duv.munka@gmail.com email címre várjuk.
Érdeklődni a 06-30/950- 0924 telefonszámon lehet.
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BÚTORDISZKONT APAGY
Apagy, Meleghegy  +3670/375-7902

Keressen minket a Facebookon is!            /butordiszkontapagy

41-es főút

Oros

benzin-
kút

NapkorNyíregyháza Bútordiszkont,
Apagy

www.butordiszkontapagy.hu

SAROKÜLŐK és KANAPÉK 
nagy választékban!

20 km-es körzetben 
INGYENES 
házhoz szállítás !

A KÉNYELMES ALVÁSÉRT
U-FORM RUGÓS KANAPÉ

MÉRETE:3,6 X2,2 X 1,7 
FEKVŐFELÜLETE: 3,15 X 1,5 M-ES, 

MINDEN NAPI ALVÁSRA IS. 

MINŐSÉGI

248.600 Ft -tól

REVIZOR, VÁGÓ, RAKTÁROS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNK:

06 80 200 232
H.-P.: 08.00 – 16.00

mateszalka@getwork.hu

Munkavégzés helye:
Mátészalka

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Kiemelt bérezés

Bónuszok
Cafeteria

UTAZÁSI 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS!

HANUSCSÁK  MIHÁLY:  

+36-20/516-8555 

mihaly.hanuscsak@szuperinfo.hu

NAGYNÉ  PAPP EDIT:  

+36-20/973-9764 

edit.nagyne@szuperinfo.hu

TARNÉ  MAGDI:  

36-20/804-8191  

magdolna.tarne@szuperinfo.hu

KOVÁCS  JUDIT:  

+36-20/417-2373 

judit.kovacs@szuperinfo.hu

LUKÁCS  BARNABÁS:  

+36-20/417-2565 

barna.lukacs@szuperinfo.hu

TÓTHNÉ KUN KATALIN  

36-70/198-1193;  

katalin.tothne@szuperinfo.hu Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész 
országban összesen
2 millió példányban,  
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár 
országos kampányt 
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.

 .
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Mátészalka
Megjelenik: Mátészalka, Nyírbátor,  

Kisvárda, Fehérgyarmat, Vásárosnamény,  
Nagyecsed, és vonzáskörzeteiben  

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

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

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Mátészalka, Kálvin tér 1.  

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

www.szuperinfo.hu
Nyírbátor, Szabadság tér 6.   

Tel.: 20/417-2373
Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/5.
Eng. szám: 163/1357/2/2011

A Szuperinfó fizetett 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

Ügyeletes telefon: 06-30/458-2721 éjjel-nappal hívható

FARSANGI NAGYBEVÁSÁRLÁS!20%
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Minden ami 
a táskába 
belefér, 

A bevásárlótáskát 

ingyen adjuk minden 

kedves vásárlónknak!

20 % kedvezménnyel elvihető !

A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.
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ÁFÁ-s árak, 2018  
02. 02.-től 28-ig,  
illetve a készlet 

erejéig tart!

TÉLI AKCIÓS AJÁNLATAINK!

Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
Id Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13

www.danka-sirko.hu
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Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!

Ifj Danka István Mátészalka Ipari út 53  Tel:20 372 09 78
Id Danka István Nagyecsed Vasút út 18 Tel: 20 590 53 13

Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!

Ifj Danka István 
Id Danka István 

EEEKKKKKKKKKKKKKKK
Vásároljon közvetlenül a gyártótól.Vásároljon közvetlenül a gyártótól.Vásároljon közvetlenül a gyártótól.

www.danka-sirko.hu

Több fajta színben és 
méret választékban.

mészkő kerítés- és falburkolatok 

KEDVEZŐ ÁRON!

Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!Egész évben kedvezményekkel várjuk megrendelőinket!

Több fajta színben és 
méret választékban.
Több fajta színben és 
méret választékban.
Több fajta színben és 
méret választékban.

mészkő kerítés- és falburkolatok mészkő kerítés- és falburkolatok mészkő kerítés- és falburkolatok mészkő kerítés- és falburkolatok mészkő kerítés- és falburkolatok mészkő kerítés- és falburkolatok 

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

Az árak
az áfát 

tartalmazzák!

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

Egyéb mészkő termékek, 
egyedi elképzelések 

kivitelezése, kültérre, beltérre!
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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.
Debreceni u-ban 2szoba, nappali, fõzõfülkés, nagy 
elõszobás, mûanyag nyílászáró, központi fûtéses, 
rendezett kiskertes családi ház, kétállásos garázs-
zsal, sürgõsen!
Fay A. u-ban III. emeleti 2szoba, konyha, fürdõszo-
bás, gázfûtéses, erkélyes lakásingatlan, sürgõsen!.
Zrínyi u-ban III. emeleti 1,5 szobás, teljesen felújí-
tott, mûanyag nyílászárós, egyedi központi fûtéses, 
beépített konyhás, nagy erkélyes lakásingatlan.

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.
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TARKÁCS ÉS BAPÉTA BOLT
Hol a hiba? Hogy még nem 

nézett be hozzánk!

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

Akciós PVC-PADLÓK 
ÉS TAPÉTÁK VÁSÁRA!

„Gyermekeinkért, egy szebb Világért" 
Alapítvány 

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

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

2018.február 26-ig az adóhatósághoz eljuttatni. 
Alapítványunk adószáma:

Az alapítvány kuratóriuma
1 8791817-1-15

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

BÁTHORY ANNA 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő szerszámüzemi csapatunk erősítése érdekében 

CNC GÉPKEZELŐ
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
CNC gépek önálló programozása, működtetése, kezelése, felügyelete
Rajzok egyéni olvasása
Alkatrészek gyártása a megfelelő technológia önálló kiválasztásával
Szükség szerint gépbeállítás
Hibák felismerése és megoldása
Munkafolyamatok dokumentálása
Konstruktív együttműködés az üzemben található egyéb forgácsoló szakmákkal.

Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
CNC vezérlési szakmai tapasztalat
Gyakorlat az esztergályos feladatok ellátásához szükséges eszközök használatában.
Rajzolvasási készség
Szakmához kapcsolódó szabványok, biztonságtechnikai előírások ismerete
Önálló, felelősségteljes, fegyelmezett, precíz, munkavégzés 
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős, többműszakos munkarend
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
E-mail: tunde.jakab@zeiss.com, angelika.juhasz@zeiss.com

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő HR csapatunk erősítése érdekében 

HR KOORDINÁTOR
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Részvétel a toborzás-kiválasztásban, belső rotációkban:

Előszűrés, személyes interjúk szervezése, aktív részvétel a megfelelő jelöltek kiválasztásában
Ügyintézés, kapcsolattartás, adminisztráció
Kapcsolattartás munkaerő közvetítőkkel, fejvadászokkal

Aktív részvétel a belépési- és kilépési folyamat operatív és adminisztratív feladataiban:
Személyzeti dokumentumok készítése, kezelése személyes adatok nyilvántartása
Új munkavállalók szervezetbe illesztésének támogatása

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. képviselése állásbörzéken
Képzések tervezése, szervezése, megvalósítása, auditképes dokumentálása
HR riportok, kimutatások (heti, havi, adhoc) készítése
Együttműködés és kapcsolattartás külső- és belső szervezetekkel, társosztályokkal

Elvárások:
Felsőfokú gazdasági végzettség (HR diploma előnyt jelent)
min. 3 éves HR területen szerzett tapasztalat (gyártó környezetben előnyt jelent)
Munka Törvénykönyv előírásainak ismerete
Microsoft Office programok (Word, Excel, Outlook, PPT) felhasználói szintű ismerete
Aktív, kommunikációs szintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban
Önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs képesség, támogató attitűd, rugalmasság
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  
Humánpolitikai Osztály; 4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Web: www.zeiss.com; E-mail: tunde.jakab@zeiss.com

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
keres mátészalkai telephelyére.

Jelentkezés:
CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
E-mail: angelika.juhasz@zeiss.com

Amit kínálunk: 
Kellemes munkahelyi légkör, stabil munkáltató
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre, cafeteria 
(készpénzjuttatás, SZÉP kártya, lakáshitel tá-
mogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása 
stb.)
Egészségmegőrző centrum a telephelyen, saját 
futó- és futball csapat
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás

Amit elvárunk: 
Három műszak vállalása
Jó problémamegoldó készség
Együttműködő, lelkes, segítőkész és 
rugalmas hozzáállás
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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.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyirbátor város központjában 2 
szobás, 59 m2-es ház eladó! Tel: 
30-438-5130

H á z - ,  H á z r é s z k e r e s é s

Nyíregyházán a Himesben 
eladó lakást és házat keresek. 
30/3189245

l a k á s e l a d á s

Nyíregyháza, Árpád úton 1+2 fel-
újított lakás tulajdonostól eladó. 
Kamerázott lépcsőház. Irányár: 
12,3 M 30/9436829

l a k á s k e r e s é s

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

a l b é r l e t e t  k í N á l

Nyíregyháza központban, főbér-
lő nélküli bútorozott, jól felszerelt 
lakás kiadó Tel.:06-30/411-8007

é p í t é s i  t e l e k

közművesített építési telek 1230 
négyszögöl autópályához közel 
nyíregyházi kertövezetben, kör-
bekerítve tujajdonostól sűrgősen 
eladó! 06-30/983-9033
Nyíregyháza-Oros, Kamra út Szív 
út folytatása 750 m2 közművesí-
tett építési telek eladó. Érdeklőd-
ni: 30/649-3983

F ö l d ,  k e r t

Föld, erdő, telek, nyárfaerdős, 
akácerdős telkek Nyírpazonyban 
eladók! Tel. 06-20/919-1458
tiszadadán üdülő övezetben a Holt 
Tisza ágnál telek eladó. 06-20/563-
9911

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Császárszálláson tóközelben 
kert faházzal gondozásért kiadó.   
06-31/7812-799

Ü z l e t ,  m ű H e l y

Mátészalka központ-
jában, Spar parkoló-
val szemben, a Nem-
zeti dohánybolt mellett 
60 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. Tel. 30/236-4525

a u t ó

autó, TEREPJÁRÓ AZONNA-
LI KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSA 0 
Ft-tól 5 millió-ig. HÍVJON MOST! 
06-30/8812377

J á r m ű k e r e s é s

Autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 
5-30 Ft/kg áron, elszállí-
tással. 06-30/219-2182

IFÁKAt keresek bontás-
ra, megsemmisítésre, 
tipustól, kortól, állapottól 
függetnenül. 0630/4365-
189, 0670/5754-112

r é g i s é g

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 06-30/342-1855

á l l a t

tyúkvásár! Barna, fiatal tojótyúk 
360 Ft/db. Február 7-én 8-10 óráig 
Mátészalka, Újfalusi tag (Ipari útból 
nyílik), 11-12 óráig Fehérgyarmat, 
Matolcsi úti ÁFÉSZ telep.

e g y é b  e l a d á s

elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó. Házhoz viszem. 
Vásárolnék bármilyen MTZ-t, Sim-
sont, pótkocsit saját részre. Érd. 
06-70/302-4409.

Jó minőségű házi bor eladó. Tel: 
06-42/341-409

kalodás tűzifa, hasgatott, szá-
raz bükk 1,8x1x1 38.000 Ft eladó. 
30/690-7772

költözés miatt használt búto-
rok Mátészalkán eladók. Tel. 
06-30/532-8128

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

redőnygurtni ajtóra, térelválasztó-
függöny, bútorgombok, ruhafesték, 
Nyíregyháza Szent Miklós tér 10. 
06-31/7812-799

Ülőgarnitúra: 3 részes, mogyoró 
szinű szövethuzattal, ágyazható, 
ágyneműtartóval, újszerű állapot-
ban eladó 98 ezer Ft 06-30/228-
4679

vastag, minőségi tűzifa eladó. Tel. 
06-70/620-5183

2 db relaxfotel eladó érdeklődni: 
06-30/292-5871

e g y é b  k e r e s é s

ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, pasz-
ta, palládium, forassztópálca, 
tekercs, amalgám stb. vásárolok. 
Tel. 06-20/923-4251

kd-160 terménydarálót megvásá-
rolnék, jó állapotban lévőt, reális 
áron. 30/9389-035

s z O l g á l t a t á s

Fűrdőkád felújítást, búrkolást, szo-
bafestést vállalok 06-20/4214530

Jelmezkölcsönzés felnőtteknek, 
gyerekeknek, moletteknek Nyíregy-
háza Bocskai u. 9.  06-31/7812-
799

á l l á s

C s O p O r t v e z e t ő t , 
CO-hegesztőket, lakatosokat, vil-
lanyszerelőket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érd: 06/70-
942-8927.

éves állásra, versenyképes fizetés-

sel keresünk OKJ-s vizsgával ren-

delkező gépkezelőt hetelős munká-

ra. Érdeklődni: 06-20/974-9358

Hajdúdorogi Húsüzem-
be keresünk húsiparban 
jártas kollégákat azon-
nali kezdéssel. Átjárás 
megoldható. Önéletrajzát 
küldje a dorogfelveteli@
index.hu e-mail cím-
re. Érdeklődés telefo-
non a +36 30 562 7680-
as számon.

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

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

állást keresek. Idősgondozás, ház-
vezetés, akár a párommal együtt. 
Tel. 06-30/419-6818

O k t a t á s t  v á l l a l

aranykalászos gazda, méhész, 
vagyonőr, targonca-, földmun-
ka-, emelőgép-kezelő tanfolya-
mokat indítunk Tel: 30/2283281. 
E001083/2015/A008, A004, A022, 
A012, A011

A KITE Zrt. Nagykállóban található alközpontja 
pályázatot hirdet

KISZÁLLÍTÓ 
munkakör betöltésére

Feladata:
mezőgazdasági input anyagok, alkatrészek kiszállítása.• 

Követelmények:
középfokú végzettség,• 
„B, C” kategóriás jogosítvány,• 
precíz, szorgalmas munkavégzés,• 
megbízhatóság, pontosság,• 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
ADR vizsga,• 
méregraktár kezelői képesítés,• 
mezőgazdasági áruismeret.• 

Amit nyújtunk:
versenyképes havi alapjövedelem,• 
cafeteria-rendszer,• 
mobiltelefon,• 
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség,• 
hosszútávú munkalehetőség.• 

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes 
szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier internetes felületen az 
– Északkelet-magyarországi Régiót kiválasztva – a megpályázott 
munkakör kiválasztásával - töltheti fel 2018.02.18-ig.

bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

t á r s k e r e s é s

69/90/178-as független férfi 
58-68-éves független hölgy társát 
keresi Nyíregyháza és környékéről. 
Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 
megtalálni” jeligére
56-154-55 kg elvált, gyermekte-
len független férfi hölggyel, házas-
párral barátkozna kor, alkat nem 
számít,Tisztaság diszkréció elvárt 
és biztosítva, tisztaság áplotság 
elvárt hely van utazás nem gond. 
30-44-99-142, 06-20/467-3558

v e g y e s

idős, egyedülálló személyről gon-
doskodnék, betegellátás esetében 
is. 20/408-6805 
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Mátészalka• , Zöldfa u. 2–4. 44/502-596
Fehérgyarmat• , Damjanich u.1. 44/511-183
Baktalórántháza• , Zöldfa utca 10. (Egészségház épületében)
Nyíregyháza• , Zrínyi Ilona u. 8-10 Tel: 06-42-504-588

Részletekért keresse üzleteinket, készséggel állunk rendelkezésükre!

Szemünk különleges bánásmódot igényel és 
a digitális világ látásunkat új kihívások elé 

állítja.

A         lencsék technológiájának felhasználásával a 
legjobb megoldást kínáljuk Önnek!

Lásson jobban a munkahelyén is,  
mivel életünk meghatározó részét ott töltjük!

Ha most progresszív szemüveget készíttet, 
akkor ajándékba megkapja  

az irodában,  
ill. a munkahelyén használható  

személyre szabott multifokális lencsét, 
melynek értéke 120.000 Ft.

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
ÓRIÁSI

Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
+3630/2095307

Fuvarozó cég 

SZERELŐT vagy 

SZERELŐ SEGÉDET 
keres. 

Nyírbátor és környékéről 

LAKATOS vagy  

BÁDOGOS 
végzettségű 

szakembert felveszek 
azonnali kezdéssel.

Fizetés megegyezés szerint. 

Tel: 06-20/262-0067

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

Redőnyök 
javítása és 

gurtni 
csere, 

párkányok, 
rovarháló.

Tel.: +36-20/9437-995

UTAZZON VELEM 
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN!

www.csababusz.hu, 
info@csababusz.hu

Kényelmesen, kellemesen, szívesen szállítom Önt,


