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

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• 06-20/9-550-650

Fax: 42 481 067 

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

 Termékeinket megtekinthetik: 
www.batortuzep.hu

TÖLGY VÉKONY GURIGA   
                   2.800.-/Q  28 FT/KG (3100.-/Q HELYETT)
TÖLGY VASTAG GURIGA   
                  3.100.-/Q   31 FT/ KG (3400.-/Q HELYETT)
AKÁC VÉKONY GURIGA   
                                                                                 3.300.-/Q 33 FT/KG
AKÁC VASTAG GURIGA   
                                                                                3.500.-/Q 35 FT/KG
AKÁC HASÍTOTT               
                                                           3.800.-/Q 38 FT/KG
NYÁR GURIGA                
                                                                                 2.200.-/Q 22 FT/KG

ÁRSZENZÁCIÓ!
megrendezésre kerülő

2019. február 09-én (szombaton )19 órától

jótékonysági 
bálra.

Báthory István  
Katolikus Általános Iskola, 

Gimnázium és
Szakgimnázium

4300 Nyírbátor, I�úság útja 2.
tel.: 42/510-048

Belépőjegy  
ára:  

3500 FtBELÉPŐJEGY 
MEGVÁSÁROLHATÓ JANUÁRTÓL

A Báthory István Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium tantestülete, tanulói

és a Római Katolikus Egyházközség tagjai
szeretettel  meghívják Önt és kedves családját a 
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Jelentkezni: 30/903-2118

Páskum sertéstelepre 
azonnali kezdéssel  

MŰSZAKVEZETŐT KERESÜNK 
(női-férfi). Gyarkorlat nem 

szükséges.

Agro-Fabulus Bt.

FODOR-TOURS KFT.
Bel- és Külföldi 
Személyszállítás 

9-56 fős 
autóbuszokkal!
Érdeklődni: 

06-30/299-97-79

Nyírbátor Szakrendelő 
I. emelet Audiológiai rendelés.  
Nyírbátor, Édesanyák útja 1. 

06-70/507-4349

ETUNE

ELEMVÁSÁRLÁSI 

AKCIÓ!
30db vásárlás után  

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

VIZSGÁLATOKHOZ  
BEUTALÓT NEM KÉRÜNK.

H-ear Kft.



2 2019. január 18.

kedvezményesen.
  Gumiabroncsok, ablaktörlő lapátok 
széles választékban.
  A Bosch Aero lapátok mellé 
2 liter téli szélvédőmosót 
ajándékba adunk.

Minden egy helyen, 
a Postaautó Dunánál!
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Postaautó Duna Zrt. 
4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 116. 

44/502-832

Chemimontazh-Atyrau LLP keres munkatársakat

CSŐSZERELŐI MUNKAKÖRBE
IZOMETRIKUS CSŐSZERELŐI GYAKORLATTAL
Kazahsztáni munkahelyre, idényi és állandó beosztásokba

A cég biztosítja a vízumot, kiutazást, szállást, étkezést,  
munka- és védőruhát.

A jelentkezni az info@chemimontazh.kz e-mail címen, vagy a  
06 1 242-5424 –es vagy 06 1 430-1561-es telefonszámokon lehet. 

Kérjük a szakmai önéletrajzot, a bizonyítvány és az útlevél másolatát elküldeni.
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Jánkmajtison trafikba 
illetve leendő lottózóba 
alkalmazottat keresünk!

Érd.:0630/928-7644
Osváth Józsefné E.V.

Nyitva: H-P.: 8.30-17.00, 
Szo.: 8.30-12.30

Férfi- női 
pamut, polár, 

kötött  pulóverek, 
kapucnis  felsők 

óriási választékban

490 Ft/db áron 
kaphatók!

Gyerekkabát, 
overál

490 Ft/db
Mátészalka, 
Jármi u. 4.
(munkaügyi 
központ és 
az Alfi között)

A n g o l 
T u r i

Éppen csak kihevertük a 
karácsonyi és szilveszteri la-
komázás, ünneplés fáradal-
mait, máris kezdődik a bá-
li szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén 
a telet is elűzzük, virágva-
sárnapon pedig már a ta-
vasz közeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendá-
rium szerint a farsang ünnepe 
vízkereszt és hamvazószerda 
közé esik, melyhez számta-
lan népi hagyomány kapcso-
lódik. A párválasztás mellett 
a farsang lényege a szabályok 
felrúgása és kigúnyolása. Az 
álarcok és a maszkok viselé-
se is erre vezethető vissza: a 
névtelenség, az „arctalanság” 
biztosítjVince-nap Siklósona 
mindenki számára a féktelen 
mulatozást.

Vízkereszt napja mindig ja-
nuár 6-a. A bibliai hagyomány 
szerint a pap ekkor szenteli 
meg a tömjént és a vizet, me-
lyet azután a kereszteléshez 
is használnak – innen ered a 
nap neve is.

Hamvazószerda azonban 
változó ünnepnap, mindig a 
húsvétot megelőző 40. nap, 
mely 2018-ban február 14. A 

Farsangi 
hagyományok

hagyomány szerint a hamva-
zószerdát megelőző nap – hús-
hagyó kedd – a farsang utol-
só napja, amikor még gátlás-
talanul lehet lakomázni, mi-
vel azután kezdődik a húsvé-
tig tartó böjti időszak.

A farsang farka
A szokások és hiedelmek 

zömének szempontjából több-
nyire farsangvasárnap, farsang-
hétfő és húshagyókedd alkot-
ja az igazi farsangot. A záró 
három napot „farsang farká-
nak” is nevezik. Ezek a felsza-
badult mókázás igazi napjai. 
„Felkötjük a farsang farkát” - 
mondták még jó ötven éve is 
az idősebb emberek, ha far-
sang idején meglátogatták a 
rokonokat, barátokat, ismerő-
söket, vagy szórakozni men-
tek. Régi hagyomány a Bala-
ton-felvidéken az „asszony-
farsang”, melyet mindig far-
sanghétfőn rendeznek. Ekkor 
a lányok, asszonyok férfiruhá-
ba bújtak, és férfi módra mu-
lattak egész nap.

A népi kalendáriumban kü-
lönleges nap a hamvazószerda 
utáni csütörtök, amikor fel-
függesztették a böjtöt, hogy 
elfogyaszthassák a megma-

radt farsangi ételeket: ez volt 
a zabáló-, torkos- vagy tob-
zódócsütörtök. Néhány éve – 
nagy sikerrel – a hazai étter-
mek újraélesztették ezt a ha-
gyományt, és jelentős kedvez-
ményekkel várják a vendége-
ket. Érdemes tehát már most 
beírni a naptárba február 17-
ét, Torkos Csütörtök napját.

A legendák hava
A farsangkor még több, 

olyan jeles nap van, amely 
köré legenda szövődött az év-
századok során, s amelyeket 
a néphagyomány máig őriz. 
Január 22. Vince napja - ter-
mésjósló nap: "Ha megcsor-
dul Vince, teli lesz a pince" – 
tartja a közmondás. E napon 

a szőlőtermelők figyelik az 
időjárást: ha szép, napos az 
idő, akkor jó, ha ködös, bo-
rús, akkor rossz bortermés 
várható szüretkor. A dráva-
szögi falvakban ún. vince-
vesszőt metszettek, amit a 
meleg szobában vízbe állí-
tottak, s abból, hogy meny-
nyire hajtott ki, a következő 
év termésére jósoltak. A ko-
pácsi gazdák szerint sok bort 
kell inni ezen a napon, hogy 
bő legyen a termés. Mind a 
vincevessző hajtatása, mind 
pedig a pincelátogatás a ma-
gyar nyelvterület más része-
in is szokás volt, és a borvi-
dékeken mára egyre inkább 
újraéledő hagyomány, ilyen 
a Vince-nap Siklóson vagy 

a villányi Pincéről pincére 
program is.

Téltemetés magyar módra
A farsang és az azt köve-

tő böjti időszak a tél végére 
is utal. Ennyiben a téli ün-
nepkör része, de már előre, 
a tavaszra utaló mozzanatok 
is megjelennek benne. Innen 
adódnak a határnapjai: Ger-
gely-nap, virágvasárnap. Eleve 
egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mu-
latságokat. Azt hitték ugyanis 
az emberek, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap legyengül, 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, alakos-
kodással, boszorkánybábu el-
égetésével akarták elűzni őket.

1.  Figyeljünk  
a testbeszédre!

Minden interjú stressz-
helyzet, hiszen az állás múl-
hat rajta. Figyeljünk ezért 
mindig arra, hogy a kényes 
kérdéseknél is maradjunk 
higgadtak, és ügyeljünk, 
hogy a nagy “árulkodó”, a 
kezünk lehetőleg maradjon 
előttünk az asztalon 

2.  Így tárgyaljunk  
a fizetésről!

Gondoljuk végig az inter-
jú előtt, hogy mi az a mi-
nimumösszeg, amennyiért 
még érdemes elvállalunk 
az adott feladatot. Húzzuk 
meg az alsó határvonalat, 
ami alá már nem tudunk 
vagy akarunk menni. Az in-
terjún majd megkérdezik, 
hogy mennyit szeretnénk 
kapni. Ekkor meg kell kér-
dezni, hogy “Ugye bejelen-

Hogyan tehet jó 
benyomást  
állásinterjún?
•  Érkezzen meg időben, ne késsen
•  Készüljön fel a cégből
•  Tudja, hogy milyen pozíció állásinterjújára érkezett
•  Ismerje saját önéletrajzát
•  Vegye ki testékszereit, öltözzön fel üzletiesen
•  Ne beszéljen túl sokat
•  Hagyja az interjúztatót beszélni
•  Motivációs tényezőként ne csak a pénzt említse
•  Ne tegezze le az interjúztatót
•  Ne vegye fel a telefonját az interjú közben

Tippek sikeres 
állásinterjúhoz

tett munkáról van szó? Havi 
bérről beszélünk? Bruttóban 
vagy nettóban? Van-e cafe-
teria a cégnél?”.  Ne kérdez-
zünk vissza, hogy mennyit 
szeretnének adni!

3.  Kevesebb  
mellébeszélést!

Kerüljük az előre betanult, 
panelmondatokat, mert a 
beszélgetés nagyon életide-
gen lesz. Ne idézzünk tan-
könyvi mondatokat, úgyis 
hamar kiderül egy gyakor-
lott interjúztatónál, hogy 
ezek nem a pályázó saját 
gondolatai.

4.  Kérdezzünk!

Ha valakit érdekel a mun-
kakör (és azért ment el az 
interjúra), akkor kérdezze 
meg például hogy ki lesz a 
főnöke. Mi lesz a legfonto-
sabb feladata? Új-e a mun-

kakör vagy már korábban is 
betöltötték? Miért ment el 
az elődje? A cég szerint mi 
az a tapasztalat, ami feltét-
lenül szükséges az állás be-
töltéséhez?  Mikortól sze-
retnék betölteni a pozíciót? 
Helyileg az adott épületben 
lesz a munkahely vagy va-
lahol máshol? 

Akinek az interjú végén 
nincsenek kérdései, az azt 
a benyomást keltheti, hogy 
nem is igazán érdekli a 
munkakör. 

www.szuperinfo.hu

CSOMAGOLÓ,
GÉPKEZELŐ
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Vállalatunkról:
Cégünk a magyar tejipar jelentős szereplője olyan kedvelt, 
ismert és vezető márkákkal a piacon, mint a Pöttyös, Milli, 
Landliebe, Frico és a Completa. Munkavállalóink folya-
matosan azon dolgoznak, hogy kiváló tejtermékeket kínál-
junk fogyasztóinknak. 
Vállalatunk valódi globális szereplő. A Royal FrieslandCampina 
világszerte közel 1 milliárd fogyasztónak kínál egészséges, 
tápanyagokban gazdag termékeket. Éves szinten 12,1 mil-
liárd euró árbevételével a FrieslandCampina a világ legna-
gyobb tejipari vállalatainak egyike. 

A munkavégzés helye:
  • Mátészalka

Elvárások
  •  Kazánfűtő, vagy kazánkezelő (2 – 12 tonna között) és/

vagy Kompresszorkezelő, vagy hűtéstechnikai berende-
zés üzemeltető végzettség

  •  Önálló, eredményorientált munkavégzés, határozott fel-
lépés, jó kommunikációs-, problémamegoldó és szerve-
zőkészség,

  • Műszakos munkarend vállalása.
Amit kínálunk
  • versenyképes fizetés
  • béren kívüli juttatások
  • képzések, tanfolyamok támogatása

A FrieslandCampina Hungária ZRt.,

munkatársat keres.
Kazánkompresszor kezelő

Jelentkezéseket a viktoria.nagynedobra@frieslandcampina.com 
e-mail címre vagy a 

4700 Mátészalka, Jármi út 24. postacímre várjuk.
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Mátészalkai 
nagykereskedésbe

GÉPKOCSIVEZETŐT
keresünk /min.: C kategória/

Érdeklődni: a 30-279-9797-es 
telefonszámon.
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Mátészalka
Megjelenik: Mátészalka, Nyírbátor,  

Kisvárda, Fehérgyarmat, Vásárosnamény,  
Nagyecsed, és vonzáskörzeteiben  

Lapzárta: szerda 16.00 óra 
Szuperinfó 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: 2019/2.
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

4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299 49

30
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TŰZIFA

K és F Tüzifa Bt. Nyírcsászári-Ópályi

Akác vastag guriga:  3300/q
Akác hasított:  3500/q
Akác vékony guriga:  3000/q
Akác hulladék:  2700/q
Nyár guriga:  2100/q
Tölgy guriga:  3000/q
Tölgy hasított:  3200/q

EUTR szám: AA5836125

330 Ft/kg

350 Ft/kg

300 Ft/kg

270 Ft/kg

210 Ft/kg

300 Ft/kg

320 Ft/kg

Telefonszám: 06-30/866-1054
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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

Nyilvántartásba  
vételi szám:  

E-000810/2014
facebook.com/projektoktatas

tanfolyamai:

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

15 fő jelentkezése esetén 
bármely településen 

 indítunk képzést!ARANYKALÁSZOS GAZDA 
ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ
BOLTVEZETŐ
ÓVODAI DAJKA
SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
INFORMATIKAI RENDSZER- 

ÜZEMELTETŐ
IRODAI TITKÁR
MÉHÉSZ

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI  
ÜGYINTÉZŐ

VÁM, JÖVEDÉK ÉS TERMÉKDÍJ 
ÜGYINTÉZŐ

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS- 
FELDOLGOZÓ

DIÉTÁS SZAKÁCS
ERDŐMŰVELŐ
FAKITERMELŐ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM  
(65 ÉVES KORIG)
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Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com
vagy telefonon: +36 30 269 31 30 

kivitelező és viszonteladó 
partnereket keres termékei 
értékesítéséhez.

Műanyag ajtó- és ablakgyártó cég 

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg   Bifokális szemüveg   Multifokális szemüveg 
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

11

11
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LÉGY TE IS A
CSAPATUNK TAGJA!

NYITOTT POZÍCIÓK

• Összeszerelő

• Aluhajlító

• Gumitermék-gyártó

• Hegesztő

• Varró

SZÉLESKÖRŰ
JUTTATÁSI RENDSZER

• SAJÁT BUSZJÁRAT 
  SZÁMOS TELEPÜLÉSRŐL
• Beiskolázási támogatás,
• SZÉP-kártya, 
• 13. havi fizetés

allas@hubner-hungary.com
+36-42/529-519

A Hübner-H Kft. adatvédelmi tájékoztatója elérhető honlapunkon
(www.hubner-hungary.com) az Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt.
Hirdetésünkre való jelentkezésével elfogadja a fenti adatvédelmi tájékoztatót.

HÜBNER-H Kft.
H-4400 Nyíregyháza, Tünde út 11.
www.hubner-group.com/hungary/
facebook.com/hubnerhungary
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Teljes munkaidőben! 
Akár pályakezdőket is!

Bérezés megegyezés szerint!
Munkavégzés helye 

változó. (Országosan)

Épületgépészettel 
(Magyar Ép-Gépészeti KFT) 

foglalkozó cég keres 
FŰTÉSSZERELŐT, 

VÍZVEZETÉKSZERELŐT, 
HEGESZTŐT ÉS 

SEGÉD SZERELŐT.

Érdeklődni: 
+36-20/583-3721

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.

BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE 
MUNKATÁRSAKAT 

KERESÜNK!

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMUNKON:

06 80/ 200 232 • 06 80 /426 947
VAGY

Küldje el önéletrajzát, a nyirbator@getwork.hu 
címre még ma!  

Munkavégzés helye:
Nyírbátor 

és Mátészalka
MUNKÁBAJÁRÁS 
TÖBB MINT 100 
TELEPÜLÉSRŐL 
CÉGES BUSSZAL 

INGYENESEN! 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS!

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Kocsordon kétszobás, gázfűtéses ház 

nagy kerttel eladó. Érd. 06-30/911-1445

Ház-,  HázrészKeresés
Borbányán, Kállói és Alma utca közelében 

családi házat keresek. 06-30/318-9245

l a K á s e l a d á s
Mátészalka, Alkotmány úton eladó két-

szobás, 53 m2-es, 4. emeleti, klímás, búto-

rozott lakás. Tel. 70/770-7163

Mátészalkán, Alkotmány úton 56 m2-es, 

kétszobás, műanyag nyílászárós, klímás 

lakás eladó. Érd. 06-30/647-2950

l a K á s K e r e s é s

Budapesti lakást vásárolnék sürgő-
sen saját részre, készpénzért azonnal! 
Magánszemély! 20/911-1411

a l B é r l e t e t  K í n á l
albérletbe kiadó Nyíregyházán lif-

tes társasházban 3 szobás, gázfűtéses, 2 

nagy erkélyes, 1. emeleti, üres lakás. Tel: 

42/462-540

ráczkertben lakás kiadó egy vagy két 

fő részére. Érd. 06-30/221-5652, vagy 

06-44/502-844. Hívható 16-20 óráig

3 szobás, első emeleti, gázfűtéses lakás üre-

sen kiadó Nyíregyházán. 06-70/659-4955

F ö l d ,  K e r t
Hajdúnánás külterületén, Császár dűlő-

ben 12 HA, 228 AK értékű szántóföld eladó. 

Érd. 06-30/303-4628

J á r M ű K e r e s é s

autókat, kisteherautókat vásárolok 
azonnali készpénzfizetéssel! Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet! 06-30/231-
7750

r é g i s é g
dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs 
vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, egyéb régiséget 
veszek. 06-70/6244-977

n ö v é n y
Káposztát veszek! Tel: 06-20-3313-803

e g y é B  e l a d á s
Használt ruha kereskedők, piacozók! 30 
q használt bőrruházat egy tételben, jelké-
pes áron, átnézhetően eladó. Ár 200 Ft/kg. 
06-70/626-5228

Pannónia motoros traktor pótkocsival 
eladó! Ára 110 ezer Ft. Érd: 06-70/290-
6709

régi motorokat keresek, Simson, Jawa, 
MZ, stb., akár hiányos vagy romos is lehet! 
20/572 5142

e g y é B  K e r e s é s
Mini mosógépet keresek megvételre. 
Clatronic márkájú. Tel: 06-42/784-349

tollhagyaték, dunna, párna felvásárlá-
sa napi legmagasabb áron. Házhoz megyek. 
06-20-214-4362

vásárolok plazmavágó fúvókát, ipari 
ezüstöt, platina hőelemet, amalgámot, for-
rasztó huzalt, érintkező pogácsát stb. Tel. 
06-20/923-4251

s z o l g á l t a t á s

akciósan januárban, februárban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palatető 
bontást, felújítást vállalok. Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, Lindab, Bra-
mac/. 06-70/5964-730

Fürdőkád felújítás kosz, pormen-
tesen 2 óra alatt. Burkolást vállalok. 
06-20/421-4530

Kertészeti munkák végzése. Kertépí-
tés, fenntartás, öntözőrendszerek tele-
pítése díszkertben és haszonkertben. 
Szemán Csaba e.v. számlaképes Tel. 
0630-337-2847

á l l á s
ausztriába azonnali kezdéssel C kate-
góriás jogosítvánnyal, Sofőr kártyával és 
német nyelvtudással rendelkező sofőröket 
keresünk. Két hetente fizetés, nettó 2200 
euró/hó. Metal-Work Quality Kft. 06-70/387-
9084

ausztriai Night club hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 (Pabian&Partner)

Bécsi Granit House GmbH keres sop-
roni szálláslehetőséggel, azonnali mun-
ka kezdéssel építőipari szakembereket és 
segédmunkásokat. Jogosítvány, német 
nyelvtudás előny. Érd. +36-20/500-5080, 
+43-660/400-9000

Budapesti munkavégzésre keresünk 
csőszerelő, hegesztő, segédmunkás 
munkatársakat. Szállás, utazás bizto-
sított. Bér megegyezés szerint. Tel: 
06208420177

CnC programozókat CNC maróra, illet-
ve esztergára, továbbá gépkezelőket kere-
sünk németországi munkahelyre. Alap német 
nyelvtudás szükséges, nettó 15-18 Euró óra-
bér.munka15@index.hu 06-70/245-3955, 
06-70/366-5722. (NexCom Center)

Co HEGESZTŐKET, lakatosokat felve-
szünk ABDÁRA, szállást biztosítunk. Érd: 
70/9428927

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon JOBmotive Kft.

gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. 
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bér-
előleget is biztosítunk. Érd. 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

győr-Moson-sopron megyei munkára 
betanított dolgozókat keresünk azonnali kez-
déssel női csapatunkba. Szállás biztosított. 
+36-30/362-4338 Quality Job Kft.

győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit bizto-
sítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Érd. 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

Kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dolgozót, 
valamint: végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgépke-
zelőt és epoxi kabinost kiemelt bérezés-
sel. Szállást, utazást biztosítunk. Érdek-
lődni 8-16 óra között: 06-70/940-25-62 
JOBmotive Kft.

Könnyű tanyai munkára, állatgondozó-gya-
korlattal rendelkezőt ott lakással felveszek. 
Tel. 06-30/843-3322 Tóth Imre

nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaró-
vári munkahelyére. Versenyképes fize-
tés mellé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. Érd. 
06-70/415-9020 JOBmotive Kft.

önállóan dolgozni tudó kőművest és 
segédmunkást keresek azonnali kez-
déssel, szállást biztosítva. Munkavégzés 
helye: Budapest, Esztergom. Önéletrajzot 
a vozakbau@gmail.com címre kérjük. Tel. 
06(30)454-4226

Prontax Kft. hollandiai munkára keres 
festőket, burkolókat és asztalosokat. 
06-30/2488-999

szigetszentmiklósi Oázis Wellness 
Parkba karbantartót keresünk gépész-, 
vízvezetékszerelő-, vagy villanyszerelő vég-
zettséggel, versenyképes fizetéssel, bent-
lakási lehetőséggel. Telefon: +3670-242-
0893 hétköznap 8-18 óra között.

vidéki munkásokat keresünk építőipa-
ri segédmunkára hosszú távra. Jó kere-
seti lehetőség. Szállást biztosítunk. Tel. 
06-30/301-0898 Moratus Kft.

o K t a t á s t  v á l l a l

sajtkészítő, aranykalászos gazda, 

falusi vendéglátó, méhész képzéseket 

indít a Magiszter Menedzser Kft. Sza-

bó Endre vezetésével. Esz: 000196/2014 

Érd. 70/667-5592 telefonon.

t á r s K e r e s é s

56 éves férfi hölgy élettársat keres, aki hoz-

zá költözne. 06-30-215-5594

64 éves férfi megismerkedne kedves 

hölggyel, komoly kapcsolat reményében. 

06-30/461-3879

70 fölötti férfi hasonló korú hölggyel ismer-

kedne. 06-30/9849-834

v e g y e s

Keresek egyszerű nyugdíjas házaspárt, aki 

leszázalékolt beteg férfivel eltartási szerző-

dést kötne. Külön lakást biztosítok. Tel. 

06-42/462-540
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06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 

06 70 414 7171

JELENTKEZZ GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐNEK MOST! 
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Viberen és      Whatsapp-on is!
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