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www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650

Sz-Sz-B megye fehérgyarmat-nyírBátor 2018. február 9., XIV/6.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt csomagokban. 
Garantált letöltési sebesség technológiától függően 50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Nyírbátor, Báthori u. 1., minden hétfőn. Tel.: +36 30 965 0886

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

BESZÁLLSZ?
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Munkalehetőség Veszprémben!

Részletes tájékoztatás: Mátészalka: 02.19 14 óra Művelődési Ház
Vásárosnamény: 02.19 10 óra Művelődési Háza

Fehérgyarmat: 02.19 12 óra Művelődési Ház
Nyírbátor: 02.26. 11 óra Művelődési Ház

Autóelektronikai üzembe keresünk

GYÁRTÓSORI OPERÁTOROKAT
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL.

Ingyen szállást biztosítunk a Balaton partján,
valamint ingyen hazautazást és étkezési hozzájárulást.

Japán technológia, innovatív munkakörnyezet
Szeretne egy multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezetben dol-
gozni, ahol lehetősége van a szakmai fejlődésre? Szívesen lenne részese egy moti-
vált csapatnak? Munkába állna már most azonnal? Versenyképes fi zetésre vágyik? 
Fontos önnek, hogy szakmai tapasztalatát kiemelt bérezéssel jutalmazzák? 
Amennyiben igen, csatlakozzon hozzánk, mint:

Szemüveglencse gyártó operátor
Az önre váró feladat:

szemüveglencse gyártása• 
termelési folyamatok támogatása• 

Ön az ideális jelölt, amennyiben
vállalja a többműszakos munkarendet (6+2)• 
gyártási környezetben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik • 
(de pályakezdők jelentkezését is várjuk)
képes a precíz és felelősségteljes munkavégzésre • 
szívesen dolgozik csapatban• 
tud önállóan dolgozni és pozitív hozzáállással rendelkezik az újdonságok gyors • 
befogadása 

Amit kínálunk:
hosszútávú munkalehetőség• 
teljesítményt és hűséget honoráló bérezési rendszer• 
munkarendhez tartozó kiemelt pótlékok• 
vidékiek részére a műszakrendhez igazodó kényelmes vállalati autóbuszok• 
biztosítása térítésmentesen 
pozitív munkahelyi légkör• 

A fentieken kívül tervezhető munkabeosztást, valamint egészségmegőrző lehetőségeket és 
vállalati programokat kínálunk a munkavállalóinknak.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük juttassa el pályá-
zati anyagát (önéletrajzát, valamint a végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát) e-mailben vagy postai úton, esetleg személyesen a megadott el-
érhetőségeinken 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: +36-44-418-200 / 227-es mellék: Keresztesi Mónika és Toronicza Tamás

PONTOS HATÁRIDŐ  KIVÁLÓ MINŐSÉG
GYÁRTÓI GARANCIA  25 ÉV TAPASZTALAT  

30 FÉLE SZÍNVÁLASZTÉK

INGYENES  K ISZÁLL Í TÁS  A  MEGYE  EGÉSZ  TERÜLETÉN
MINDEN ELKÉPZELÉS T  MEGVALÓS ÍTUNK!

GRÁNIT  
SÍREMLÉKEKSÍRKŐ!

Készíttesse  
a gyártónál, GARANCIÁVAL!

Ablakpárkányok, kerités fedlap, mosogató-mosdópultók, asztali 
lapok, egyéb belső építészeti gránit munkák készítését vállalok!

MÁR 300.000 Ft-tól!

Bűrszem Gábor – sírkő-, műkőkészítő
Telephely: Nyírbátor, Sóhordó út 145. (a temető hátsó bejáratánál)

Tel.: 42/283-440, 30/2-751-969

TAVALYI ÁRAKON  
TAVASZI ÁLLÍTÁSSAL!

MUNKAERŐT FELVESZEK!

ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:

SZÍNES ACÉL CSATORNÁK

B������
S��������

Tel.:06-30/395-6772B������B������
S��������S��������

Tel.:06-30/395-6772

www.csataribadog.hu

ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:ÉRTÉKESÍTÜNK TOVÁBBÁ:

SZÍNES ACÉL CSATORNÁKSZÍNES ACÉL CSATORNÁK

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

HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁSSAL. 

Hetente 
több mint 
2.534.000 

olvasó.

Vegye számításba!
2,5 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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Nyírbátor és környékéről 

LAKATOS vagy  

BÁDOGOS 
végzettségű 

szakembert felveszek 
azonnali kezdéssel.

Fizetés megegyezés szerint. 

Tel: 06-20/262-0067

 Bővebb információ:  
www.baromfiudvar.hu/allashirdetes

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

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

NYÍREGYHÁZI ÉS DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető  
C típusú jogosítvánnyal

•Kamionsofőr

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres

Dr. Bajkó Sándor 
belgyógyász, kardiológus főorvos

Telefon: 70/940-3643

Nyíregyháza, Pazonyi út 5.

Mátészalka, Kórház utca 2–4. 

www.selyemlezer.hu

Kardiológiai 

kivizsgálás: 
� alapvizsgálat,
� terheléses EKG, 
� szívultrahang,
� Holter EKG, ABPM

5.
2–4. KEREKES 

ÜZLETKÖZPONT 
NAGYECSED

Nagyecsed, Szatmári út 4/a. 
Tel.: +36 70 279 32 28; 

+36 44 345 684
facebook.com/ kerekesüzletkozpont

www.kerekesdepo.hu
egyes termékekreegyes termékekreegy t ék k

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader

Élelmiszeripari üzembe
éjszaszai anyagmozgatót

keresünk. Ingyenes
szállás megoldható.

 
capriovus@capriovus.hu

+36 24 418 296

Munkalehetőség
Pest megyében
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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: 2018/6.
Eng. szám: 163/1357/2/2011

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a 
szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A 
kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket 
felhasználni tilos!

A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartal-
máért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsé-
relemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy 
körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket 
és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető 
felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, já-
rulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem 
elmaradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a sajtóter-
mékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy 
az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, 
polgári peres eljárással, jogszabályokkal 
vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. MTI

HÍRFELHASZNÁLÓ
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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

EUTR szám: AA5836125

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
� SZOCIÁLIS GONDOZÓ
� SZAKÁCS, CUKRÁSZ, PINCÉR
� ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ
� BOLTVEZETŐ
� ÓVODAI DAJKA
� ÉLELMEZÉSVEZETŐ
� SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
� ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ

� INFORMATIKAI 
RENDSZERÜZEMELTETŐ

� INGATLANKÖZVETÍTŐ
� TÁRSASHÁZKEZELŐ
� ADÓTANÁCSADÓ
� IRODAI TITKÁR
� KOZMETIKUS
� VENDÉGLÁTÓ ELADÓ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM 
(65 ÉVES KORIG)

IBC tartályok • 
1000 L-es
Műanyag hordók • 
120 L-es, 200 L-es
20 L-es  • mosott 
kannák
Big-Bag zsák• 

IBC tartáályok ••
1000 L-es
Műanyag hordók •• 
120 L-es, 200 L-ess
20 L-es  •• mosott 
kannák
Big-Bag zsák•• g

MA-KO FAMILY KFT.  Vaja
Tel.: 0630/5465073

SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!

MA-KO FAAMILY KFILY KF
GOLDSZÁLLÍTÁÁS MEG

INGYENES 
Tel.:0670/611-7133 • 0644/950-344
Szondi Tűzifa Kft.  Nyírmeggyes 

Vasútállomás mögött

kiszállítással, mérlegelve,  
25 km-en  belül !

Akác•  vastag guriga 3200 Ft /mázsa 35 Ft / kg

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

Akác•  hasított  3400 Ft / mázsa 34 Ft / kg

Tölgy•  guriga 3000 Ft / mázsa 30 Ft / kg 
Tölgy•  hasítva 3200 Ft / mázsa 32 Ft / kg

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nyírbátor , Benczúr út  kertvá-
rosi részében igényes családi ház 
eladó. Tel: 06-20/9591-360

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 Nyíregyházi út 
közelében eladó házat keresek. 
30/3189245

l a k á s e l a d á s

debrecen egyetem közeli 55 
m2-es erkélyes 2 szobás lakás 
eladó. 18,3M  06-20/347-4243

Fehérgyarmat központjában 

földszinti lakás eladó, garázzsal 

együtt, vagy külön. 5 percen belül 

gyalog elérhető: orvosi ügyelet, 

kórház, iskola, óvoda, bevásárló-

központ. Érdeklődni: 06-30/628-

8421 telefonszámon.

Nyíregyháza Korányi kertváros-

ban erdő melletti, jó állpotban 

lévő, többszintes sorházi lakás 

eladó. 180 m2+garázs, pince, 

tárolók, mosókonyha, önnáló 

kert. Irányár: 36 millió Ft. Érd. 

20/913-1346

Nyíregyháza Széchenyi utcán 

téglaépítésű társasházban 80 

m2-es II. emeleti lakás eladó. 

Irányár: 17,8 M Ft 06-20/4677-

005

Nyíregyháza, Árpád úton 1+2 fel-

újított lakás tulajdonostól eladó. 

Kamerázott lépcsőház. Irányár: 

12,3 M 30/9436829

a l b é r l e t e t  k í N á l

Nyíregyháza központban, főbér-

lő nélküli bútorozott, jól felsze-

relt lakás kiadó Tel.:06-30/411-

8007

é p í t é s i  t e l e k

Nyíregyháza-Oros, Kamra út Szív 
út folytatása 750 m2 közművesí-
tett építési telek eladó. Érdeklőd-
ni: 30/649-3983
soprontól 3 km-re Harkán, kert-
városi övezetben 380 nm kimért, 
teljesen közművesített, 30 %-ban 
beépíthető sarok telek eladó. Ár: 9 
M Ft/300.000 Euró. +36-30/411-
2943.

F ö l d ,  k e r t

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

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 bontásra, meg-
semmisítésre, tipustól, kortól, álla-
pottól függetnenül. 06205065224 
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

tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar olda-
lunkon. Most 50 Ft/db kedvez-
ményt adunk! Kupon: baromfi50

*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
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A Szatmár Optikai Kft. a nemzetközileg elismert, angol tulajdonban lévő Specsavers 
vállalatcsoport tagja. A Specsavers fő tevékenysége szemüvegek, szemüveg lencsék 
gyártása. 

Kvalifi kált csapatunkba olyan munkatárs jelentkezését várjuk, aki szakmai és emberi 
kompetenciájával hozzá tud járulni a mátészalkai leányvállalat hatékony és dinamikus 
fejlődéséhez. 

Amennyiben szeretne egy fejlődő, szakmailag magas színvonalon álló csapat tagja len-
ni, kérjük, küldje el önéletrajzát, az alábbi munkakörök valamelyikére vonatkozóan: 

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

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

2018. február 28. napjáig az alábbi elérhetőségre:
Márton Attila részére (HR osztály) e-mail cím: attila.marton@szatmaroptika.hu  

Szatmár Optikai Kft. 4700 Mátészalka, Curtis u. 1.

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
A szemüveg összeszerelési folyamat során az adott műszakban a személyi állomány, a gyártási folyamatok irányítása, ellenőrzése, • 
szem előtt tartva a vevői és a minőségi elvárásokat, mutatószámokat
A műszakvezetéshez kapcsolódó dokumentáció, kimutatások napi szintű kezelése• 
Termeléstervezés napi, heti és havi szinten• 
Termelési és minőségi mutatószámok elemzése annak érdekében, hogy hatékony és korai beavatkozás történjen • 
nem megfelelőség esetén
Folyamatfejlesztésben való aktív részvétel és együttműködés a társterületekkel• 

A munkakör betöltőjével kapcsolatos elvárásaink
Minimum 3 éves gyártási területen szerzett gyakorlat• 
Minimum érettségi• 
Angol nyelv alap szintű ismerete• 
Számítógépes ismertek (Word, Excel, PowerPoint)• 
Rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség, hatékony team munka• 
Nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
Jó kommunikációs és konfl iktuskezelő képesség• 
Műszakos munkarend vállalása• 

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
A szemüveglencse gyártás során a műszak menedzser munkájának támogatása, az adott műszakban• 
Az adott műszakhoz tartozó munkaerő tervezése segítése - a műszakmenedzser távolléte esetén- irányítása, ellenőrzése• 
A műszakvezetéshez kapcsolódó dokumentáció, kimutatások napi szintű kezelésében támogatás a műszak menedzser részére• 
Termeléstervezés napi, heti és havi szinten a műszak menedzser távolléte esetén• 

A munkakör betöltőjével kapcsolatos elvárásaink
Minimum 3 éves gyártási területen szerzett gyakorlat • 
Minimum érettségi• 
Számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint)• 
Rendszerszemlélet, együttgondolkodási készség, hatékony team munka• 
Nagyfokú önállóság, precizitás, megbízhatóság• 
Jó kommunikációs és konfl iktuskezelő képesség• 
Műszakos munkarend vállalása• 

Műszak menedzser (Glazing terület)

Műszak menedzser helyettes (Surfacing terület)

ellenőrzése,
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Szívesen kipróbálnád magad egy gyártó környezetben? 

Hajlandó vagy új dolgokat tanulni? 

Szeretsz csapatban dolgozni? 

Több műszakos munkakör megoldható részedről? 

Fontos neked, hogy milyen környezetben dolgozol? 

A munka fáradalmait szívesen pihennéd ki a fitneszteremben? 

Vágysz egy biztos megélhetést adó, hosszú távú munkahelyre? 

Rendelkezel minimum 8 általános iskolai végzettséggel? 

 
 

Ha a válasz igen, mi ezt nyújtjuk neked: 
 versenyképes jövedelmet 
 teljesítmény bónuszt 
 cafetéria juttatási rendszert 
 stabil, hosszú távú hátteret 
 fejlődési lehetőségeket 
 szabadidős tevékenységek támogatását 

(foci, uszoda, fitnesz) 
 kulturált munkavégzési körülményeket 
 ingyenes, céges buszjáratokat 
 átlagon felüli munkakörnyezetet 
 nagyszerű munkatársakat 

 
 

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
cv@szatmaroptika.hu 

Személyesen, vagy postai úton: 
4700 Mátészalka, Curtis utca 1. 

 
 

ÚJÍTSA fel régi, használt 
toll dunnáját, párnáját, 

paplanját.
Választható színû, minõségû 

tollbiztos 
anginban, TOLLTISZTÍTÁSSAL.

Késztermékek:
Félpehely, gyapjú, műszál, antiallergén,

gyermek garniturák, nyáritakarók, ágynemű 
garnitúrák, nagy választékban.

Tollfelvásárlás! Díszpárnák készítése!
Borika-Vitka Bt.

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

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

Műszál, gyapjú akciós áron!
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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

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

Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

Építőipari vállalkozásunk – medenceépítés, 
uszodatechnika – dinamikus fejlődése okán hosszú 

távra kollégákat keres. Olyan személyt keresünk, aki 
szeretné elsajátítani a medenceépítés fortélyait a 
karbantartástól kezdve a komplett kivitelezésig.

Elvárások:
•precíz munkavégzés, műszaki érzék és szakmai igényesség
•önállóan és csapatban is képes munkáját végezni
•józan életmód

Előny:
•“B” kategóriás jogosítvány
• építőipari kivitelezésekben – építőmesterség, burkolás, 

vízvezetékszerelés, villanyszerelés – szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:

•szakmai kihívások, fejlődési lehetőség
•uszodatechnikai szakma kitanulása – Magyarországon nincs 
ilyen képzés
•versenyképes bér
•családias légkör
•szállás biztosítása megoldott

Munkavégzés helye: 
ORSZÁGSZERTE 

kivitelezési helyszíneinken

Jelentkezni önéletrajzzal email-ben: 
medencemester@gmail.com címen, vagy érdeklődni a 

06 70/ 3 464 777 -es telefonszámon.

Telephelyünk: 
Medencemester 
Uszodatechnika, 
Balatonföldvár, 
Budapesti u. 72.

COLOPLAST- OPERÁTOR

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNK:

06 80 200 232
H-P: 08:00 – 16:00

nyirbator@getwork.hu

Munkavégzés helye:
Nyírbátor

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Biztos jövedelem, 
stabil munkahely

Cafeteria
Kellemes, igényes, 

tiszta munkakörnyezet

MUNKÁBAJÁRÁS CÉGES 
BUSSZAL INGYENESEN!

e g y é b  e l a d á s

Friss termelői tojás eladó. 
Nagytételnél kedvezmény. Érd: 
30/9836-937 Tiszavasvári uti 
Siska tyúkházban
kalodás tűzifa, hasgatott, száraz 
bükk 1,8x1x1 38.000 Ft eladó. 
30/690-7772
költözés miatt használt búto-
rok Mátészalkán eladók. Tel. 
06-30/532-8128
redőnygurtni ajtóra, térelválasz-
tó-függöny, bútorgombok, ruha-
festék, 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
zanussi hűtőszekrény, hűtőláda, 
fagyasztószekrény, teatűzhely, 
kerékpár, gázpalackok eladók. 
30/342-0085
zass kombinált gáztűzhely, 2 
kazettás magnó, DVD lejátszó 
eladó: 30/551-8228
2 db relaxfotel eladó érdeklődni: 
06-30/292-5871

e g y é b  k e r e s é s

kd-160 terménydarálót megvá-
sárolnék, jó állapotban lévőt, reá-
lis áron. 30/9389-035

Simson motorkerékpárt 
keresek akár hibásan is. 
Tel: 06309689295

tollhagyaték, dunna, párna fel-
vásárlása napi legmagasabb áron, 
házhoz megyek. 06-20/214-
4362

s z O l g á l t a t á s

Fűrdőkád felújítást, búrkolást, 
szobafestést vállalok 
06-20/4214530
Jóslás magyar és cigány kártyá-
ból, szerelmi kötés, átok, rontás 
levétele, telefonon is. 46/353-
518, 20/247-4058
mesterbOszOrkáNy jövendő-
mondó, született halottlátó várja 
hívásod. Rontáslevétele, szere-
lemkötés, pénzenergia. T: 06/70-
434-2178.

Szobafestést, mázo-
lást tapétázást vál-
lalok, kedvező áron. 
06-70/415-7294

á l l á s

BETANÍTOTT dolgozó-
kat keresünk autóipari 
beszállító parnerünkhöz 
Dunántúlra, a régióban 
a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás 
biztosított. Érd: 06/30-
511-4219.

delta 2001 Autósiskola gép-
jármű szakoktatókat keres. 
06-20/3344-576

italnagykereskedés C kat. jogo-
sítvánnyal rendelkező sofőrt áru-
terítésre keres. Érd. 8-12 óráig, 
Mátészalka, Jármi út 10-12.
kőműveseket, ácsokat, építőipar-
ban jártas szak és segédmunká-
sokat keresek. Kivitelezők/alvál-
lalkozók jelentkezését is várom. 
Munkavégzés helye Mosonma-
gyaróvár környéke, éves munka. 
Magas bérezés heti elszámolás. 
06-30/680-52-87
Németországi munkavégzésere 
keresünk tapasztalattal rendel-
kező villanyszerelőket ill. lég-
technika szerelőket, azonnali 
kezdéssel. Jelentkezni az alábbi 
e-mail címen ill. telefonszámon 
lehet:iroda@stahl-fabrik.hu06-
20/502-7447
recepciós, kertész, illetve sze-
zonális jelleggel (nyári szezon) 
strandvezető/úszómester mun-
katársakat keresünk, bentlakási 
lehetőséggel szigetszentmiklósi 
wellness parkba. Önéletrajz: iro-
da@oaziswellness.hu  Telefon 
9:00-16:00 között 0620-338-
3002

téglásra keresünk CO hegesztő-

ket kiemelt bérrel! Tel: 20/440-

8355.

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, cső-

szerelőket, hegesztőket (ív, láng, 

és AWI) és segédmunkásokat 

keres budapesti központú épü-

letgépész cég hosszútávra, ver-

senyképes jövedelemmel. Jelent-

kezés: 30/520-1610

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

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

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

24 éves, kedves, nyíregyházi lány 
alkalmi kiegészítő munkát vállal. 
06-20/254-5048

t á r s k e r e s é s

egyedűlálló férfi komoly kapcso-
latra keresi az igazi társát. 06/70-
239-2621

64/166/62 elvált, nyíregyhá-
zi, céltudatos nő megismerked-
ne intelligens, komoly férfival. 
20/937-3511

69/90/178-as független férfi 
58-68-éves független hölgy társát 
keresi Nyíregyháza és környékéről. 
Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 
megtalálni” jeligére
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Érd: 06-30/720-9120

Nyírbátor 10 km-es 
körzetében gyakorlott

GYÓGYSZERKIADÓ 
SZAKASSZISZTENST 

és 
GYÓGYSZERTÁRI 
ASSZISZTENST 

keresek!

Ha nem kapja az újságot, hívja a
06-44/500-085-es telefonszámot!
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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)

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. 

4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

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

Szereti a házi tésztát ?…               
Készítsen Ön is !

ÉRDEKLŐD JÖN! RENDELJEN!

KOVAS Kft
2800 Tatabánya, 
Réti u. 53.
+36-70/636-5101
+36-34/426-250
www.kovasgep.hu

Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON
Csenger, Szakrendelő I. emeletén
Csenger, Ady E. út 20. H-ear Kft.

Hallásvizsgálatra bejelentkezés telefonon:

06-20/358-7975
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
HALLÓKÉSZÜLÉKEK ELÉRHETŐ ÁRON
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG

ELEMVÁSÁRLÁSI 

AKCIÓ!
30db vásárlás után  

1.530.- Ft megtakarítás
Az akció megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

VIZSGÁLATOKHOZ  
BEUTALÓT NEM KÉRÜNK.

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

EUTR szám: AA5859052

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE É
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É I
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E 1 0%0

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

Asztalos György  
0630/417-94-65, 
0630/417-93-65

Gulács, Szabadság út 77   
gulacs@freemail.hu

Mezőgazdasági támogatások
teljes körű ügyintézése, 

adminisztráció.

A t l G öAsztalos Györggyyyyy Asztalos György 
0066300/4/417 994 65550630/417 94 65

Vetőmag, 
növényvédőszer, 

műtrágya 
forgalmazás.


