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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 mátéSzalka éS környéke 2018. február 16., XIV/7.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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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

EUTR szám: AA5859052

Minden ami számítástechnika
Mátészalka, Hősök tere 15. 

Tel/Fax: 06-44/300-133

webáruházunk: 
www.pce.hu

elektrix@elektrix.hu

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. 

Burrito, Gyros 
és Hamburger Bár

Parkolás vendégeink számára 
INGYENES az épület mögötti udvaron!

06-70-515-8942

A házhozszállítás Nyírbátor területén ingyenes!
Előrendelést telefonon felveszünk.

Kiszállítás nyítástól-zárásig  hétfötől- vasárnapig!

GYGYGYGYGYENENENENENESESESSS a a a zz z z épépépépppppppülületetetet m mmmmögögögögggggggötötötötöttititititi u u  udvdvdvdvvararararronon!!!ININNNGGGGG
A rendőrség, a tűzoltók és a mentők dolgozói számára minden ételből 10% kedvezmény.

ÉTELEINK KÖZT SZEREPEL:
Hamburger • Gyros • Gyros tál •  Burrito • 

Hot-dog•Amerikai hot-dog • Tortilla • Pita

Nyírbátor, Szabadság Tér 1. /Majlát sor, adidas bolt mellett./

+ sajt +50 Ft
+ zöldség +50 Ft
+ csomagolás 50 Ft
+ 2dl cola AJÁNDÉK!

1750 Ft
(alapár)

Nyírbátor terzzzzzzzsssssszzzzzzááááááállllllllíttááás

175175

ALKALMAZOTTAT KERESEK! 06-30/577-3627

 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 elvisel-
hető legyen! Kedvezményes árak, 
Ingyenes hallásvizsgálat. Kérjük, 
jelentkezzen be, hogy ne kelljen 
várnia!
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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

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

www.lemezcentrum.hu    info@lemezcentrum.hu

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)

munkakörbe, 
három műszakos munkarendbe, 

Nyíregyháza és 25 km-es 
vonzáskörzetéből.

Érdeklődni a 
H- P.-ig 8.00 - 16.00 óra között

06-70-932-66-80-as 
telefonszámon lehet.

Műanyag alapanyag 
gyártással foglalkozó cég 
keres férfi  munkatársat

alapanyag 
bemérő- keverő

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség.

Nyírbátor, Zrínyi út 6. 
(kereskedelmi bank mellett)

SANTUNG MÉTERÁRU 
LAKÁSTEXTIL ÜZLET!

Készüljünk együtt 
a Tavaszra

-Kész és méteres függönyök      -Franciaágytakarók
-DEKOROK  20-40%-AL EGYES FÜGGÖNYÖK 

50%-AL OLCSÓBBAN A KÉSZLET EREJÉIG.
Szeretettel várom kedves vásárlóimat 

Pappné Jolika 06-30/219-1251

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. 

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

FELVÁSÁRLÓKAT, TERMELŐKET
KERESÜNK

Uborkát (sima, szemölcsös), paprikát (kápia), meggyet, 
szilvát, körtét, almát termeltetünk, felvásárolunk. 

(A termeltetéshez szükséges anyagokat, szaktanácsadást biztosítunk!)

FELVÁSÁRLÓKAT TEFELVÁSÁRLÓKAT TE
Szatmár-Régió TÉSZ. Felhívjuk a tisztelt termelők 

fi gyelmét, hogy az idei évben is

Jelentkezni lehet: 06-30/499-2700; 06-30/193-6592
E-mail: szatmar.regio@gmail.com, Facebook: Szatmár-Régió Szövetkezet

vagy személyesen: Csenger, Ipari Park Hűtőház

VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban
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Kisvárda, Pap, 
Aranyosapáti, Lövőpetri, 

Gyulaháza, Anarcs 
településekről

egész évben napi 
rendszerességű 

fuvarok.

Elvárások:
GKI vizsga.• 

Előny:
Autóbusz vezetői • 
tapasztalat

Ajánlat: 
Bejelentett munka• 
Egész éves munka• 
Rendezett munka-• 
környezet

BUSZVEZETŐ ÁLLÁS

Fényképes önéletrajzokat 
a szakibusz@gmail.com e-mail címre várjuk!

Érdeklődni: 06-70/332-91-72

Munkalehetőség Veszprémben!

KIVÉTELES LEHETŐSÉG: FELVÉTELIZHET NYÍREGYHÁZÁN
Váczi Mihály Művelődési Központ 2017. 02. 19-20 10 óra

06701975289

Autóelektronikai üzembe keresünk

GYÁRTÓSORI OPERÁTOROKAT
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉGGEL.

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

Jelentkezni a megadott telefonszámon: 06-30-564-9589
08.00–20.00 között, vagy e-mailben. konczjanos@konczbutor.hu

Bér megegyezés szerint.

Mátészalka vonzáskörzetében nyílászáró gyártó és 
bútorasztalos üzembe állás lehetőséget 

kínálunk az alábbi pozíciókban:

Elvárt:
– szakmai tapasztalat: min. 2 év
– középfokú végzettség

Előny:
– B kategóriás jogosítvány
– felsőfokú végzettség

– Nyílászáró beépítő
– Nyílászáró összeszerelő

– Bútorasztalos

www.siamthaimasszazs.hu
Nyírbátor Madách u. 4.

Thai masszázs
Aromaolajos masszázs
Lábmasszázs
Herbál masszázs

Thai masszázs

Thai masszázs
SZAKKÉPZET THAI MASSZŐRREL!

www siamthaimasszazs hu
BEJELENTKEZÉS: 06-20/351-8669

Ajándék-
utalvány, 
5 és 10 

alkalmas 
bérlet 

kapható!
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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
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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: 2018/7.
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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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.
Bem u-ban szinteltolásos 3szoba, nappali, konyha-
étkezõs, 2 fürdõszobás, központi fûtéses, kertes 
családi ház + 2szoba, konyhás lakrésszel, terasszal, 
garázzsal, sürgõsen. Iá:16.500.000.-Ft.
Édesanyák u-ban sátortetõs 2szoba, konyha-étke-
zõs, , nagy elõszobás, részben mûanyag nyílászárós, 
gázfûtéses kertes családi ház, garázzsal, melléképü-
letekkel. Iá:10.500.000.-Ft.
Szûk u-ban 3szoba, konyha, fürdõszobás, központi 
fûtéses, nagy kertes családi ház, melléképületekkel, 
új tetõvel. Iá:11.000.000.-Ft.
Zrínyi u-ban III. emeleti 1,5 szobás, teljesen felújí-
tott, mûanyag nyílászárós, egyedi központi fûtéses, 
beépített konyhás, nagy erkélyes lakásingatlan.
Sóhordó u-ban 2szoba, konyha, fürdõszobás, köz-
ponti fûtéses rendezett kertes családi ház, kocsi 
beállóval. Iá:8.900.000.-Ft.

PIRICSE:
Ifjúság u-ban 2szoba, nappali, konyha-étkezõs, für-
dõszobás, padló + központi fûtéses, belül teljesen 
felújított kertes családi ház, kazánházzal, nyírbátori 
cserével is. Iá:6.500.000.-Ft.

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.

SZENTVÉR 
INGATLANKÖZVETÍTŐ
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gázfûtéses kertes családi ház, garázzsal, melléképü-
letekkel. Iá:10.500.000.-Ft.
Szûk u-ban 3szoba, konyha, fürdõszobás, központi 
fûtéses, nagy kertes családi ház, melléképületekkel, 
új tetõvel. Iá:11.000.000.-Ft.
Zrínyi u-ban III. emeleti 1,5 szobás, teljesen felújí-
tott, mûanyag nyílászárós, egyedi központi fûtéses, 
beépített konyhás, nagy erkélyes lakásingatlan.
Sóhordó u-ban 2szoba, konyha, fürdõszobás, köz-
ponti fûtéses rendezett kertes családi ház, kocsi 
beállóval. Iá:8.900.000.-Ft.

PIRICSE:
Ifjúság u-ban 2szoba, nappali, konyha-étkezõs, für-
dõszobás, padló + központi fûtéses, belül teljesen 
felújított kertes családi ház, kazánházzal, nyírbátori 
cserével is. Iá:6.500.000.-Ft.

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.

NYYÍLÁÁSZÁÁRÓÓKK 
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 kedvező áron!

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

Redőnyök 
javítása és 

gurtni csere, 
párkányok, 
rovarháló.

Telefon: 
0630/975-4459

BS-GREEN  Kft 
4700 Mátészalka Rózsa utca 69

Telefon: 
0630/975 4459

Kertépítés
Kertfenntartás
Zöldterület- 
kezelés

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

Nyíregyházán a Selyem utcán 
bontásra alkalmas házrész eladó 
6,5 M Ft 06-20-442-0630

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, garázs-
zsal együtt, vagy külön. 5 percen 
belül gyalog elérhető: orvosi ügye-
let, kórház, iskola, óvoda, bevásár-
lóközpont. Érdeklődni: 06-30/628-
8421 telefonszámon.

Nyírbogáton 2,5 szobás lakás 
eladó! Irányár: 8,2 M Ft 70/324-
2336

Nyíregyháza Korányi kertváros-
ban erdő melletti, jó állapotban 
lévő, többszintes sorházi lakás 
eladó. 180 m2+garázs, pince, 
tárolók, mosókonyha, önálló kert. 
Irányár: 36 millió Ft. Érd. 20/913-
1346

Nyíregyháza Széchenyi utcán tég-
laépítésű társasházban 80 m2-es 
II. emeleti lakás eladó. Irányár: 
17,8 M Ft 06-20/4677-005

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

F ö l d ,  k e r t

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

Ü z l e t ,  m ű H e l y

44 m2-es üzlethelyiség 
Nyíregyháza Bocskai 
úton kiadó, eladó (SzTK-
hoz közel) 30/326-2753

J á r m ű k e r e s é s

Autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 
5-30 Ft/kg áron, elszál-
lítással. 0630/219-2182

IFákat keresek bontásra, meg-
semmisítésre, típustól, kortól, álla-
pottól függetlenül. 06-20/5065-
224, 06-70/5754-112

Személy és teherau-
tókat veszek! Bármi-
lyen érdekel! 100000 Ft. 
06-30/2520-420

SZEMÉLYAUTÓKAT, kis-
teherautókat vásárolok 
készpénzfizetéssel! Ház-
hoz megyünk! Bármilyen 
érdekel! 0630/231-7750

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, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06-70-240-1331

Tyúkvásár! ARANYOSI 
tyúkvásár. 1 éves vörös 
tojótyúk, szép tollasak 
600 Ft/db.  INGYENES 
házhoz szállítás! Tel: 
30/7576-057

e g y é b  e l a d á s

Friss termelői tojás eladó. 
Nagy tételnél kedvezmény. Érd: 
30/9836-937 Tiszavasvári úti Sis-
ka tyúkházban
keveset használt ékszerbol-
ti berendezés 14 db-os eladó. 
Érdeklődni: 06-30/551-2460
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 
színű 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
2 db relax fotel eladó érdeklődni: 
06-30/292-5871

e g y é b  k e r e s é s

tollhagyaték, dunna, párna fel-
vásárlása napi legmagasabb áron, 
házhoz megyek. 06-20/214-
4362
kd–160 terménydarálót megvá-
sárolnék, jó állapotban lévőt, reá-
lis áron. 30/9389-035
terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! Tel: 
06-30/3454-724

s z o l g á l t a t á s

„redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter 
úr! 06-20/ 233-8211!”

TETŐ! Régi, hajlott 
tetők javítása, cseré-
je bádogozás, csator-
na, beázás elhárítás, 
elő tetők, garázsok épí-
tése fedlapcsere tető-
tér beépítés, szigetelés 
Lindab tető új, tető cse-
repezés. 0630-899-6270

Elromlott?
Kifogyott a 

patron,toner?
G-CENTER 

IRODATECHNIKA
Mátészalka Alkotmány út 46.
Tel:44/310571, 20/9893049

PINKERTON TANODA KÉPZÉSEI
E-000949/2014

Személy- és vagyonőr
Munkavédelmi technikus
Tűzvédelmi előadó
Ingatlanközvetítő
Raktáros
Élelmiszer-, vegyi áru eladó
Óvodai dajka
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerkiadó  
szakasszisztens
Fogászati asszisztens

Klinikai fogászati higiénikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Pedagógiai,- és családsegítő  
munkatárs
Gyógypedagógiai  
segítő munkatárs
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Szociális gondozó és ápoló
Szociális asszisztens
Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL!

e-mail: tanoda@pinkerton.hu   www.pinkertontanoda.hu

: 06 30 703 0804

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

50
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Cseresznyepaprikát 
és uborkát 
szerződök 

06-20/501-0928
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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! LOTTÓZÓ NYILT
a  Kraszna-Coop  zrt. 7.számú ABC-ben!

Értesítjük minden kedves játszani vágyó  régi és leendő vásárlónkat, 
hogy a Mátészalka , Erkel Ferenc utcán lévő  ÉSZAKI LOTTÓZÓ megszűnése 

után  továbbra is szerencsét próbálhatnak a mellette lévő  
Kraszna –Coop Zrt 7.sz.ABC .-ben nyílt Új LOTTÓZÓBAN .

Külön leválasztott , kultúrált  körülmények között  ,udvarias kiszolgálással 2018.
január  1-től várjuk újra régi és új vendégeinket .

PRÓBÁLJANAK SZERENCSÉT NÁLUNK!!

MÁTÉSZALKA,ERKEL FERENC UT.70.
Nyitva: hétfőtől - péntekig  8.00.-től 18.00.-ig. Szombaton 8.00.-tól 16.00.-ig

A NYÍLT NAP PROGRAMJA 
- Játékos foglalkozások a tanító 

nénikkel, hitoktatókkal 
- Ismerkedés a Digitális teremmel 
- Kölyökatlétika 
- Idegen nyelvi foglalkozás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

NYÍLT 
TANÍTÁSI NAP 
2018. február 28. (szerda) 

 800 -1100                                                                               

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.

Jelentkezni lehet 
a folyamatosan 

induló OKJ-s 
tanfolyamokra

(bárhol indítunk, 
minimális létszám 10 fő 

jelentkezése esetén)
l  Építő-, anyagmozgató 
 gépkezelő (targoncás) 
 E-001069/2015/A016
l  Aranykalászos gazda 
 E-001069/2015/A022
l  Töltőállomás kezelő 
 E-001069/2015/A030
l  Óvodai dajka 
 E-001069/2015/A038
l  Személy- és vagyonőr
 E-001069/2015/A015
l  Élelmiszer-vegyiárú 
 eladó 
 E-001069/2015/A027
l  Boltvezető 
 E-001069/2015/A028

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
06-30/584-1185

50
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HOYA - OPERÁTOR

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNK:

06 80 200 232
H-P: 08:00 – 16:00

mateszalka@getwork.hu

Munkavégzés helye:
Mátészalka

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Biztos jövedelem, 
stabil munkahely

Cafeteria

MUNKÁBAJÁRÁS 
CÉGES BUSSZAL 

INGYENESEN!
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A Carl Zeiss Vision Hungary Kft.

TERMELÉSI / RAKTÁRI 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

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.

Fürdőkád felújítást, burko-
lást, szobafestést vállalok 
06-20/4214530

a cserepes lemeztetők készíté-
se akár bontás nélkül a palára is. 
Palatetők átfedése bitumenes zsin-
dellyel. Lapos tetők hő- és vízszi-
getelése. Csatornázás, kéményra-
kás. Ingyen árajánlat! Év eleji ked-
vezmények! www.lackoteto.5mp.
eu T: 06-70/591-9739

á l l á s

ausztriába határ közelbe táncos 
lányokat felveszünk 18 éves kor-
tól. 06-30/534-4699, 0043/664-
2366335

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

Nyíregyházi telephelyre 
munkatársat keresünk 
árukiadói munkakörbe, 
mezőgazdasági végzett-
séggel 30/326-2753

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.
budapesti munkahelyre álpad-
ló szereléshez (betanított munka) 
kiemelt bérezéssel dolgozókat 
keresünk. Szállás,  utazás térítve. 
Tel. 06-20-9709-656

BETANÍTOTT dolgozó-
kat keresünk autóipari 
beszállító partnerünk-
höz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb 
bért biztosítják. Szál-
lás, utazás biztosított. 
Érd: 06/30-511-4219.

Cégcsoportunk keres hosz-
szú távú munkára szakembere-
ket a következő munkakörökben 
Ausztria területére (Voralberg): 
ipari fényező (Airless), Víz-gáz-
fűtés-szaniter szerelő, légtech-
nikai szerelő, hideg burkoló, vil-
lanyszerelő, autószerelő, karosz-
szérialakatos, CNC gépszere-
lő, asztalos, nyílászáró beépítő. 
NÉMET NYELV SZÜKSEGES (előny 
auto+jogosítvány), kollektív oszt-
rák szerződéssel, bérezés osztrák 
alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk office@examont.eu  
tel.sz.: +4369913771999
Víz- fűtésszerelő szakmunkáso-
kat keresünk Budapesti, külföldi 
munkavégzésre. Utazás, szállás 
biztosított. Bér, megegyezés sze-
rint. Tel: 0620842017750
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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.

50
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Nagy múltú szigetelő szakvállalat
keres lapostető szigetelésben
jártas munkásokat, elsősorban

budapesti és Pest megyei
kivitelezésekre.

Szállást biztosítunk!
Érdeklődni: +20-924-6653

Érdeklődni: Pálóczi Tibor
06 20 965 08 73

Hajdúdorogon működő 
javító mühelybe keresek
gyakorlattal rendelkező 

KAROSSZÉRIA 
LAKATOST

AUTÓFÉNYEZŐT
KIEMELT BÉREZÉSSEL 

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 biz-• 
tosítása 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: +36-44-502-831: Keresztesi Mónika és Toronicza Tamás

munkakörbe keresek 
B kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező férfi  munkatársat 
Mátészalka és környékéről.

KLÍMA
SZERELŐ 

Várom a jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzzal a 
szerviz@klimaszereles.us 

e-mail címre.

Önállóan dolgozni tudó szakember 
előnyben. 

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, cső-
szerelőket, hegesztőket (ív, láng, 
és AWI) és segédmunkásokat 
keres budapesti központú épület-
gépész cég hosszútávra, verseny-
képes jövedelemmel. Jelentkezés: 
30/520-1610

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

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

C+e kategóriás tehergépkocsi és 

targonca vezetői jogosítvánnyal 

állást keresek. 06-70/275-2843

Idős gondozást, felügyeletet válla-

lok. Tel. 06-30/422-7169

t á r s k e r e s é s

egyedülálló 34 éves férfi komoly 

kapcsolatra  keresi társát, aki hoz-

zá költözne. 06-70-239-2621

társra vágyik, találja meg nálam. 

Edit Lohde Exkluzív Társkereső 

06-30/518-0059

69/90/178-as független férfi 

58-68-éves független hölgy társát 

keresi Nyíregyháza és környékéről. 

Leveleket a kiadóba”Szeretnélek 

megtalálni” jeligére

A Vásárosnaményi 
Horváth Tüzép Kft

SEGÉDMUNKÁS 
munkatársat keres.

Érdeklődni:
0670/334-0777- es 

telefonszámon.

Vásárosnaményi Horváth Tüzép Kft.

 ÉPÍTŐANYAG
 ÉRTÉKESÍTŐ 

munkatársat keres.

Elvárások: 
érettségi, számítógép felhasználói 

szintű ismerete
Előny: Építőipari végzettség 

és az építőanyag ismeret.

Fényképes önéletrajzot az 
info@horvathtuzep.hu 

email címre várunk.
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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!

Az akció február 5-étől február 28-áig, ill. a készlet erejéig érvényes. 

Nyírbogát, Kossuth u. 34. Tel.: 42/286-288    
Mátészalka, Szalkai L. u. 13. Tel.: 44/314-135

Rendkívüli téli akció!

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

szerszámüzemi csapatunk erősítése érdekében

KÖNYVELŐ
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Számlázás• 
Bejövő számlák könyvelése• 
Bank, cash-pool és főkönyvi könyvelés• 
Kapcsolattartás partnerekkel• 
Egyeztetések, probléma megoldások• 
Egyéb adminisztratív feladatok ellátása• 
Részvétel a havi és az év végi zárás feladataiban• 
Együttműködés és kapcsolattartás a társosztályokkal• 

Elvárások:
Mérlegképes könyvelői végzettség• 
Hasonló feladatkörben, gyártó környezetben megszerzett • 
tapasztalat
Microsoft Offi  ce programok (Word, Excel, Outlook, PPT) magas • 
szintű, felhasználói ismerete
Aktív, alapszintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban• 
Proaktivitás, rendszerben való gondolkodás képessége• 
Önálló munkavégzésre alkalmas személyiség• 
Nagyfokú terhelhetőség, önállóság• 
Precizitás, megbízhatóság• 
Együttműködő személyiség, csapatszellem• 

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. készpénzjuttatás, 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  
4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Web: www.zeiss.com


