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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 

Új és használt pénztárgépek 
értékesítése, szervizelése!

Mátészalka, Hősök tere 15. Tel/Fax: 06-44/300-133
webáruházunk: www.pce.huelektrix@elektrix.hu

ÚJ!

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

Címünk: 4700 Mátészalka Kórház utca 23. Telefon: 06 30 868 3251
Nyitva tartás: Hétfőtől –Péntekig 7:30-16:00

Szalkai Cipészműhely25 
éves

Megújult környezetben változatlanul 
magasszintű szaktudással 

 várjuk kedves vásárlóinkat.

A lábbelik minőségi marha bőrből készülnek, legalább tízféle színből választhat! 

S Z O L G Á L T A T Á S A I N K :
Méret utáni egyedi cipőkészítés
Gyógycipőkészítés
Egyedi talpbetét készítés
Cipőjavítás(sarkalás, talpalás, 
varrás, ragasztás)

Mezőgazdasági Bolttal szemben

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

06-42/283-061

Nyírbátor,
Földvár u. 14.betonoszlop
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ÉPÜLETFELÚJÍTÁS!
Főbb tevékenységeink:

Érd.: 06-70/3555-440

A Mátészalkai Sütőipar Kft 
CSOMAGOLÓ,  
TAKARÍTÓNŐ,

UDVAROS  
munkatársakat keres!

email.: penzugy@msuto.t-online.hu

Érd.: 0630 /458-0729 
vagy a  0644/310- 776
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Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

FOTÓ: ORBÁN GELLÉRT

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

Harmónia, béke, egészség - meditációval
Mindannyiunk életé-

ben vannak derűs és 
borús napok. Ezek a 
létezésünk velejárói. 
A nagy kérdés az, va-
jon kibillenünk-e az 
egyensúlyunkból? 

Ha engedjük, hogy 
minden megérint-
sen bennünket, akkor 
úgy érezzük, hogy 
folyamatosan hul-
lámvasúton utazunk. 
Az életünk változá-
sai gyakran félelmet, 
szorongást keltenek 
bennünk. Idővel a sok 
feszültség annyira a 
természetünk részévé 
válik, hogy képtelenek 
leszünk lazítani.

Ezért arra van szük-
ségünk, hogy találjunk 
egy békés nyugvópontot 
önmagunkban, mert ak-
kor az élet hullámverései 
közepette is meg tudjuk 
őrizni a nyugalmunkat. 
Ezt a pontot meditáció-
val, imával érhetjük el.   
Mire jó a meditáció?

Ma a meditációt az orvo-
sok sok stresszel össze-
függő betegség gyógyke-
zelésére ajánlják.

Ilyenek a szívbetegsé-
gek, légzési nehézségek 
vagy a gyomorproblé-
mák, A különféle stresz-
szel összefüggő állapotok 
mind javultak a meditá-
ció klinikai kipróbálása 
során, így a magas vér-
nyomás, az álmatlanság, 
az asztma, a krónikus 
fájdalom, a szívritmusza-
var, a fóbiás betegségek. 
Meditáció közben elfeled-
kezünk a testünkről. A 
végtagjaink teljesen ella-
zulnak. A tökéletes össz-
pontosítás közben nem 
érzünk fájdalmat, és ja-
vul a közérzetünk.

Minél több időt töltünk 
meditációban, annál 
hosszabb ideig marad ol-
dott állapotban testünk.

A meditációval csök-
kenthetők a különféle 
mentális és érzelmi fe-
szültségek is. A szemé-
lyes kapcsolatainkban 
nehézségek tömegével 
küszködünk. Aggódás, 
depresszió, harag, fé-
lelem, kisebbrendűségi 
érzés és egy sor más ér-
zelmi állapot kínoz ben-

nünket. A népesség je-
lentős hányada fogyaszt 
alkoholt vagy különféle 
kábítószereket, ezek-
től remélve enyhülést a 
mentális vagy az érzel-
mi szenvedéseire. Ezzel 
szemben a meditáció 
biztonságos, hatékony és 
időtálló megoldást nyújt.

A meditáció növeli a 
koncentráló képességün-
ket, így a mindennapi 
életben is segítségünkre 
van. Rendszeres gyakor-
lással az ellenőrzésünk 
alatt tarthatjuk a figyel-
münket.

Kívánságunk szerint 
bármire összpontosítha-
tunk: a tanulmányainkra, 
a pályafutásunkra, va-
lamilyen sportra, művé-
szeti tevékenységre vagy 
akármilyen feladat meg-
oldására.

Megtanuljuk, hogy egy-
szerre csak egyetlen do-
lognak adjuk oda a teljes 
figyelmünket. Az össz-
pontosítás átsegít min-
den általunk választott 
feladaton. A sikereinket 
a kitartásunknak és az 

összeszedett figyelmünk-
nek köszönhetjük. Ez a 
képességünk a folyama-
tos gyakorlással állan-
dóan fejlődik. Így a me-
ditáció fizikai és mentális 
jótéteményei mellett si-
keresebbek leszünk az 
életben, és lényegesen 
javulni fognak a világi 
körülményeink.

Ingyenes Meditációs 
Tanfolyam indul áp-
rilis 8-án 17:30-tól 
hétfőnként a máté-
szalkai Művelődési 
Központban. Keresd 
a facebookon: 
Meditációs tanfolyam 
Mátészalkán!

INGYENES  meditációs tanfolyam Mátészalkán!

2019. Április 8-tól
minden hétfőn 17:30-19:30-ig

Helyszín:
Városi Művelődési Központ 

Mátészalka, Kölcsey u. 2.

A meditációt széken ülve gyakoroljuk, 
semmilyen sportruházatra és egyéb 

kellékre nincs szükség.
Jegyzetelésre nincs szükség, hiszen az 

előadások a lelkünkhöz szólnak.

Jelentkezéshez keresd 
a Facebookon: 

Meditációs tanfolyam Mátészalkán!
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Sandra Design Kárpitos Kft.

Érd.: 06-30/298-4177 
telefonszámon lehet

TAKARÍTÓT/
TAKARÍTÓNŐT 

KERES
MÁTÉSZALKÁRA

Nyíregyházi telephelyű 
acélszerkezet gyártással 
foglalkozó üzembe kere-
sünk tapasztalattal ren-

delkező SEGÉDMUNKÁS, 
CO HEGESZTŐ, LAKATOS, 

VALAMINT MARÓS 
MUNKATÁRSAKAT.

Érd.: +36 70 775 8699, 
H-P: 8-16 óráig.

DSC2000 Kft.

JÁK TÉRSÉGÉBE

Érd.: 0630/75-86-046
Szombathelyi Tangazdaság Zrt.

korszerű szarvasmarha telepünkre 
KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT 

két napos munkarendbe. A bejárás 
buszbérlettel és munkaszállással 

megoldható Vas megyén belül. 
Távolabbról érkező leendő  

munkatársunknak korlátozott 
mértékben 

SZOLGÁLATI LAKÁST 
is biztosítani tudunk. 

Japán technológia, innovatív munkakörnyezet
A japán tulajdonú HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország ZRt. a HOYA Vision 
Care Company leányvállalataként központi szerepet játszik az európai szemüveg-
lencse piac ellátásában. Az iparágban csúcstechnológiát képviselő termékeit a világ 
csaknem minden országába exportáló vállalat éves forgalma több, mint 13 milliárd Ft. 
A Társaság a mátészalkai Ipari Parkban több, mint 1 000 főt foglalkoztat.

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba:

Elvárások:
    • Felsőfokú végzettség
    • Precíz, pontos, megbízható személyiség
    • Nagyfokú önállóság
    • Talpraesett, lendületes személyiség
    • Kiváló kommunikációs készség
    • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
    • Kommunikációs szintű angol nyelvismeret, írásban és szóban
Előny:
    • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Feladatok:
    • Klasszikus napi asszisztensi feladatok ellátása, a vezérigazgató támogatása
    • Programok szervezése, időpont egyeztetés, koordináció
    • Egyéb ad hoc felmerülő ügyintézések támogatása
    • Titkárságra érkező és kimenő levelek, számlák, iratok kezelése
    • Telefonok kezelése
Amit ajánlunk:
    • Multinacionális, biztos jövővel rendelkező vállalati környezet
    • Hosszú távú munkalehetőség
    • Folyamatos szakmai fejlődést biztosító munkahely
    • Nemzetközi kapcsolati rendszer
    • Motivált csapat, pozitív munkahelyi légkör
    • Teljesítményt honoráló versenyképes bérezési rendszer
    • Széles körű kiegészítő juttatások

Menedzser asszisztens

Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük  
juttassa el pályázati anyagát (önéletrajzát, valamint a végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatát) e-mailben vagy postai úton, 
esetleg személyesen a megadott elérhetőségeinken keresztül:

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

Pályázati rendszerünket érintő kérdéseivel kérjük lépjen kapcsolatba velünk 
az alábbi elérhetőségeinken keresztül:

infovonal: +36-44-502-831
e-mail: HMHU-hoya@hoya.hu

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a HOYA Szemüveglencse Gyártó 
Magyarország ZRt. az álláspályázatával összefüggő személyes adatait a kiválasztási 

folyamat során kapcsolattartás céljából,  
illetve munkaerő-kiválasztási célból nyilvántartsa és kezelje.

METAL- FRANK Kft.
Generál kivitelezéssel foglalkozó cégünk a 

következő álláslehetőségeket kínálja:
HEGESZTŐ, BÁDOGOS, SZERKEZET LAKATOS, 

VASIPARBAN JÁRATOS SEGÉDMUNKÁS, akár 4-5 fős 
brigádoknak is!

Azonnali bejelentéssel.
Érd.: 06-30/269-8976-os telefonszámon, vagy előre 

egyeztetett időpontban az alábbi címen: 
4338 Papos, Széchenyi u. 22.

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
  • Középfokú műszaki végzettség,
  •  Önálló, eredményorientált munkavégzés, határozott 

fellépés, jó kommunikációs-, problémamegoldó és  
szervezőkészség,

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

A FrieslandCampina Hungária ZRt.,

munkatársat keres.
Tejátvevő

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

4700 Mátészalka, Jármi út 24. postacímre várjuk.
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Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok, a MOL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701
Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark  

(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914
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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: 2019/14.
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

Páskuly Zsigmond
06-30/937-2471

Bútor szállítást, 
költöztetést 
vállalok 
ponyvás teherautóval.

FODOR-TOURS KFT.
Bel- és Külföldi 
Személyszállítás 

9-56 fős 
autóbuszokkal!
Érdeklődni: 

06-30/299-97-79

HA A LEGJOBB KELL...

AJTÓK ÉS 
ABLAKOK

RENDES 
BAU KFT.

Mátészalka, Ipari út 2.
Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 11.

Tel.: 06-70/775-2874
06-70/776-2514

E-mail: rendeskft@gmail.com

Akác vékony guriga 

 2900 Ft/q  29 Ft / kg

Akác vastag guriga 

 3100 Ft/q 31 Ft / kg 

Akác hasított 

 3200 Ft/q  32 Ft / kg
Nyárfa guriga 

 1800 Ft/q  18 Ft / kg

0670/428-5711
Kiss Miklós

4337 Jármi, Arany j . köz 33
EUTR :AA331109

NYYÍLÁÁSZÁÁRÓÓKK 

RREDDŐNYYÖKK
NYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁRÓÓÓKNYYÍLÍ ÁÁSÁÁ ÁZÁÁÁRÓÓÓKK 

RREDŐD NYYÖKKRREDŐD NYYÖKK

MMŰŰŰAANNYYAAGGG 
RER DŐD YNYÖKRER DŐD YN KÖK

 kedvező áron!

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

Redőnyök 
javítása és 

gurtni csere, 
párkányok, 
rovarháló.

Motor és kerékpár 
alkatrészek valamint 

kerékpárok széles 
választékban! 

RIMILI MOTOR ÉS 
KERÉKPÁR 
ALKATRÉSZ 

SZAKÜZLETEK:
Mátészalka Kölcsey Ferenc út 17/A.  

06702179037
Nyírbátor Szentvér utca 22.  

 06702179037

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

Vár u-ban 3szoba, konyha, elõszoba, 
fürdõszobás, központi fûtéses, mûanyag 
nyílászárós, kertes családi ház, új tetõvel. 
Iá:9.800.000.-Ft.
Bajcsy Zs. u-ban új építésû tetõteres, lent 
1szoba, nappali, konyha-étkezõs, fürdõ-
szobás, központi fûtéses kertes családi 
ház, terasszal, garázzsal, befejezésre váró 
tetõtérrel, térkõvel burkolt udvarral, ková-
csoltvas kerítéssel. 
Sóhordó u-ban 2 szoba, elõtér, konyha-ét-
kezõs, fürdõszobás, mûanyag nyílászárós, 
gázfûtéses, kiskertes családi ház, terasz-
szal, garázzsal. Iá:7.800.000.-Ft.
Zrínyi u-ban 3 szoba, nappali, konyha, für-
dõszobás, gáz + vegyes központi fûtéses, 
rendezett kertes családi ház, beépíthetõ 
tetõtérrel, terasszal, garázzsal, pincével. 
Iá:21.000.000.-Ft.
Császár P. u-ban felújítást igénylõ 2szo-
ba, konyha, elõtér, fürdõszobás, központi 
fûtéses, részben mûanyag nyílászárós, 
részben újra burkolt kertes családi ház, 
beépíthetõ tetõtérrel, garázzsal, kis terasz-
szal. Iá:15.500.000.-Ft.
Alkotmány u-ban felújítást igénylõ 2 
szoba, konyha, kamra, fürdõszobás, 
gázfûtéses kertes családi ház, pincével. 
Iá:7.600.000.-Ft.
Szentvér u-ban társasházból irodának, 
vagy üzlet kialakítására alkalmas külön be-
járatú 2szoba, konyha, gáz+cserépkályha 
fûtéses lakásingatlan.

NYÍRBOGÁT:
Hunyadi u-ban két családrészére kialakí-
tott szintes emeleti részen 2 szoba, nap-
pali, konyha-étkezõs, teljesen felújított, 
központi fûtéses lakás, alsó szinten 2 
szoba, nappali, konyha-étkezõs, fürdõ-
szobás, központi fûtéses rendezett lakás 
kertrésszel.
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Nyírbátor, Zrínyi út 6. 
(kereskedelmi bank mellett)

MÉTERÁRU, FÜGGÖNY, 
LAKÁSTEXTIL ÜZLET!

Pappné Jolika   06-30/219-1251

           

HÚSVÉTI FÜGGÖNY ÉS FRANCIAÁGY TAKARÓ VÁSÁR!

Függöny tervezés- varrása!

FÜGGÖNYÖK 10-30% kedvezménnyel
ÁGYTAKARÓK 30% kedvezménnyel

SZŐNYEGEK, HÚSVÉTI ASZTALTERÍTŐK ÁGYNEMŰK REKLÁM ÁRON
KAPHATÓK A KÉSZLET EREJÉIG!

Kész konyhai függönyök: 2500 Ft/db
REKLÁMÁRON! 51

66
85

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!

52
06

60

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

Gyerekkabát, 
overál

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

Férfi- női 
pamut 

MELEGÍTŐ 
VÁSÁR!

Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft. 
Felnőttoktatási Intézmény

Ny
ilv

án
ta

rt
ás

ba
 vé

te
li 

sz
ám

: E
-0

00
81

0/
20

14

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
FAKITERMELŐ
MÉHÉSZ
PARKGONDOZÓ
FALUSI VENDÉGLÁTÓ
SZAKÁCS
DIÉTÁS SZAKÁCS
ÉLELMEZÉSVEZETŐ
ÉLELMISZER ÉS VEGYIÁRU ELADÓ
BOLTVEZETŐ
VENDÉGLÁTÓ ELADÓ

ZÖLDSÉG GYÜMÖLCSFEL-
DOLGOZÓ

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS 
ÁPOLÓ

KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS 
NEVELŐ

ÓVODAI DAJKA
SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR
IRODAI TITKÁR

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM  
(65 ÉVES KORIG)
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03

Feladatok:
• Termék-összeszerelési és raktári feladatok ellátása

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Gyártásban szerzett tapasztalat előnyt jelent!

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés és cafetéria
• Munkába járás támogatása
• Több műszakos munkarend
• Műszakpótlék
• Álló és ülő munkavégzés lehetősége
• Felvételi nap MINDEN HÉTEN!

Jelentkezzen ingyenesen hívható 
telefonszámunkon: +36 80 212 000

Szeretne egy héten belül 
munkába állni?

Jelentkezzen most MÁTÉSZALKAI 
álláslehetőségünkre!

52
02

49
52

02
53

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Különböző bónuszok !Széleskörű cafeteria 

VESZPRÉMBEN

+36 20 240 54 49
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Alumíniumipari partnercégünkhöz

Alapbér: bruttó212.000 Ft

+36 20 336 38 03

nettó 170.000 Forint

27
70

79

Széleskörű cafeteria csomag: br. 250.000 Ft
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Hogy még nem nézett be hozzánk!

Barkács és Tapétabolt 

Akciós PVC-PADLÓK 
ÉS TAPÉTÁK VÁSÁRA!

52
01

54

Ha nem kapja az újságot, hívja a
06-44/500-085-es telefonszámot!
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Mátészalka  Bajcsy Zs. út . 23. (DM mellett,  Nagy Áruház helyén)

XINHAOÁRUHÁZ
MÁTÉSZALKA  

KÖZPONTJÁBAN

Nyitva: 
H.– P. :8.00– 18.00, 

Szo.: 8.30–16.00

ÚJ NYITVATARTÁSSAL! H.-P.: 8:00-18:00, SZO: 8:30-16:00

GYEREK RUHÁK

FÉRFI RUHÁK

NŐI RUHÁK LÁBBELIKTÁSKÁK

51
29

96

Ház, Házrész eladás

Felújítást igénylő kertes régi csa-
ládi ház eladó. Víz, villany, gáz van. 
Nyíregyháza-Sóstóhegy 06-70/213-
2528

Papos központjában 3 szobás, 
összkomfortos családi ház mellék-
épülettel sürgősen eladó. Irányár: 
6,5-7 M Ft. Érd. 06-30/393-8578, 
egész nap.

Ház-, Házrészkeresés

Nyíregyházán felújítandó csa-
ládi házat keresek 20 M Ft-ig. 
06-30/318- 9245

lakáskeresés

Nyíregyházán felújítandó 2 szo-
bás lakást keresek 15 M Ft-ig. 
06-30/318-9245

Vásárosnaményban keresek kiadó 
vagy eladó minigarzont. 06/30-974-
6802

albérletet kíNál

borbánya buszmegállóhoz közel 
összkomfortos lakás kiadó. Érd. 
18:00 óra után: 42/490-943

Mátészalkán külön bejáratú szoba 
kiadó. Tel. 20/463-7669

Nyíregyháza szívében 85 m2 búto-
rozott lakás kiadó (akár irodának is). 
Érdeklődni: 06-30/9-436-829

éPítési telek

600 m2 beépíthető telek Nyíregyhá-

za belvárosában tulajdonostól eladó. 

06-30/403-8149

Föld, kert

akác, nyárfa erdő földdel együtt, 

és telkek Nyírpazonyban eladók! 

Tel: 06-20/91-91-458

borbánya, Pásztor utcán zártkert-

ben 8036 m2 akáccal körbeültetett 

telek eladó. Érd. 18:00 óra után: 

42/490-943

Nyírpazonyban telkek, akác-nyár 

erdő földdel együtt eladó. Telefon: 

06-20/9191-458

Nyírturán zártkertben 857 négy-

szögöles telek eladó! Érdeklődni: 

42/806-020

Paszabon 3,1 ha föld eladó 2,6 

ha kaszáló 0,5 ha szántó. Tel: 

06-20/312-21-30

ÜdÜlő, HétVégi Ház

tiszavasváriban nyaraló eladó. 

Érd.: 06-30/983-1244

autó

eladó Audi A6-os 2000-es évjárat. 

2,5 TDi automata váltó. 06-30/286-

8087

JárMűkeresés

autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 06-30/219-2182

régi motorkerékpárokat, Velorexet 

vásárolnék gyűjteményembe. 

30/950-9170

sérült, totálkáros, hiányos vagy 

hibás gépjárművek vétele, 2005-

ös évjárattól. 06-70/942-4481, 

06-70/575-4112

személyautókat, teherautókat, 
utánfutókat vásárolok készpénzfi-
zetéssel! Bármilyen korú, állapotú 
érdekelhet! 06-30/231-7750

régiség

dísztárgyakat, festményt, porce-

lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-

tékot műtárgybecsüs vásárol. 

06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi 

könyveket, festményeket, egyéb 

régiséget, hagyatékot veszek. 

06-70/6244-977

állat

tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva! 06-70-240-1331

NöVéNy

étkezési Idared alma száraz táro-
lóból eladó. Kb. 40 mázsa. Érd. 
06-30/579-2186

Otelló, saszla gyökeres szőlő terme-
lőtől eladó Sóstóhegyen. 400 Ft /db 
Érd: 06-30/578-7799, 42/448-155

egyéb eladás

beton trágyatárolóból istállótrá-
gya nagy mennyiségben, felrak-
va eladó. Ár megegyezés szerint! 
Érdeklődni: +36303241981

elöltöltős automata mosógép és 
mobilklíma eladó Nyíregyházán. 
Mindkettő megkímélt állapotban. 
06-30/642-7757

Megkímélt 4 soros műtrágyaszó-
rós SPC vetőgép eladó. Ugyanitt dió-
fa csemete eladó. Érd. 06-70/770-
8244

egyéb keresés

dunnát, párnát, komplett hagyaté-
kot veszek. Hívásra házhoz megyek. 
Tel. 06-30/462-0569

dunnát, párnát, régi használt 
tollat veszek, hívásra házhoz 
megyek! Érd. 06-30/941-2354

régi motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel. 06-20/572-
5142

szOlgáltatás

"redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 

06-20/ 233-8211!"

Cserepes lemeztetők készítése bon-

tás nélkül palára is. Palatetők átfe-

dése bitumenes zsindellyel. Lapos 

tetők vízszigetelése. Csatornázás, 

kéményrakás. Ingyen árajánlat!15% 

kedvezmény! www.lackoteto.5mp.

eu T: 06-70/591-9739

Palatető bontás nélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

tetőfedő, bádogos régi tetőjaví-

tás cseréplemezzel, mindenféle 

csatornát vállalunk, akciós árban. 

Elérhetőség: 06-30/893-7418

állás

balatonra 5 hónapos nyá-

ri gyümölcsárusításra felveszek 

2 sofőrt, 5 eladót teljes ellátás-

sal, szállással. Ramos Miklósné, 

06-30/979-8398, 06-74/465-

699
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Porcsalmára várunk 
G YÓ G Y S Z E R É S Z T. 

Fizetés megegyezés szerint, lakás biztosított.
Kertes házzal jó, fizetéssel várunk  

Rozsályba G Y Ó G Y S Z E R É S Z T  vagy 
személyjogos gyógyszerészt.

Érd.:  06-20/946-81-40
Patik a Porcsalma Kf t.

A II. János Pál Pápa 
Idősek Otthona (Máriapócs) 
SZOCIÁLIS MUNKATÁRSAT 

KERES. 
További információ:  

a 42/385-499 telefonszámon 
vagy a 

honlapon az állásajánlatok 
menüpontban.

www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu

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.

OPERÁTOR
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betaNítOtt munkásokat 
keresünk, Győr-Moson-Sopron 
megyei munkavégzésre. Nők és 
férfiak jelentkezését egyaránt vár-
juk, ingyenes szállással. Elvárás 8 
általános iskola. T: 30/709 3150, 
70/236 7297. Quality Job.

CNC-programozókat CNC maróra, 
illetve esztergára, továbbá gépkeze-
lőket keresünk németországi mun-
kahelyre. Alap német nyelvtudás 
szükséges, nettó 15-18 Euro óra-
bér.munka15@index.hu 06-70/245-
3955, 06-70/366-5722. (NexCom 
Center)

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgá-
csoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozó-
kat Győr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes fize-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-
9021 (JOBmotive Kft.)

gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást biztosí-
tunk. Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét kör-
nyékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)

győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő mun-
kakörbe dolgozókat. Amit biz-
tosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-

Nürnbergbe keresünk festő mázo-
ló és burkoló szakembereket hosz-
szútávra. Utazás szállás biztosított. 
Festő nettó fizetés:1800-2000 euró. 
Burkoló nettó fizetés:2000-2200 
euró. Bejelentett munkaviszonnyal. 
Jelentkezni lehet 00491723683479. 
Fényképes önéletrajzot kérek maler.
ungarn@gmail.com (Aranyecset 
Kft.)

Pannonjob Kft. ingyenes szállás-
sal összeszerelőket keres Veszp-
rémbe! Nettó 170.000 Ft+bónuszok! 
+36202405449

rio Kőbánya Kft. kőbányába keres: 
Gépész technikust, -homlokrako-
dót, -kotrókezelőt, -mezőgazdasá-
gi gépszerelőt, -lakatost. Érdeklőd-
ni: 06-20/536-7778

zamárdiban, szezonális meleg 
konyhás, közvetlen vízparti ven-
déglátóba keresünk: konyhai kisegí-
tőt, szakácsot, főzőasszonyt kiemelt 
bérezéssel. 06/20/373-5588

székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe egy műszakos mun-
karendben betanított munkáso-
kat keresünk! A munkaidő H-P-ig 
8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal atextradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)

MuNkaHelyet keres

kertészkedést, autómosást, 
sofőrködést hétvégén vállalok. 
Érdeklődni: 06-30/367-7375

Oktatás

aranykalászos gazda, méhész, 
vagyonőr tanfolyamokat indítunk. 
Tel: 30/228-3281 E001083/2015 

társkeresés

egyedülálló 39 éves hölgy keresi 
férfi párját, komoly társát. Érdeklőd-
ni: 06-20/989-7565

39 éves férfi keresi hölgy párját, 

akár összeköltözésre is. Érdeklőd-

ni: 06-30/892-1150

172/68 káros szenvedélyektől men-

tes, ápolt, házias férfi hasonló adott-

ságú, nem molett hölgy ismeretségét 

keresi 60-65 évesig Fehérgyarmat 

és környékéről. Csak komoly kap-

csolat céljából. 06-30/6519-734

72 éves özvegy, független, rende-

zett körülmények között élő férfi 

keres egy közepes alkatú, független 

hölgy társat. Érdeklődni: 06-20/493-

5234

Vegyes

lakásfelszámolásból bútorok, új 

és használt műszaki cikkek jelképes 

áron eladók. 06-30/403-8149

Nyírbátorban NOVOR 1005-ös 

vegyszerező és szemes kukorica 

eladó. 06-42/282-348

réz állólámpa, tollpárna, faliszek-

rény, fali csempe, króm küszöbborí-

tás eladó! Érd: 06-20/365-9901

számlaképes masszőr szépség-

szalonban elhelyezkedne heti 2-3 

napra, vagy helyiséget bérelne (10 

m2). 06-30/419-68188
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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

BÚTORT SZERETNE
OLCSÓ,JÓ

HA NEM CSAK
HANEM

pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre

A nyírbátori Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

TANÍTÓ 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen:  

Báthory István Katolikus Általános Iskola, 
 Gimnázium és Szakgimnázium 4300 Nyírbátor, 

Ifjúság útja 2. Tel.:42/510 048  
Elektronikus úton: big@bign.sulinet.hu
A pályázat elbírálásának határideje:  

2019. május 10. (péntek)

A munkavégzés helye: 
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium  
és Szakgimnázium (4300 Nyírbátor, Ifjúság útja 2.)

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű: 2019.08.26-tól 2020.06.30-ig, ezt követően  
lehetőség van határozatlan idejű munkaviszony létesítésére

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  

Illetmény és juttatások: 
Pedagógus bértábla szerint

Pályázati feltételek:
tanító végzettség (előnyt jelent az angol nyelv spec. koll.)
büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okirat 
másolata
munkaviszonyt igazoló dokumentumok
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
(a munkaszerződés megkötéséig az erkölcsi bizonyítvány 
pótolható) 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 26. (péntek)

Mon 
Jardin!

Az én kertem.

Minden 
ami kert.

0630/426-9755 4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

(cseresznye, meggy, kajszi, 
őszibarack, szilva, alma, körte)

Engedélyes, vírus-
mentes faiskolából 

TERMELŐI áron 
eladók, 

megrendelhetők!

Mátészalka, Meggyesi út. 20. 
Tel:.0630/ 623- 28-68

Nyitva: H- P.:8. 00 - 16. 00.- ig
Szombat: 8:00- 12.00 - ig

MŰANYAG –AJTÓ –ABLAK
R A K T Á R K É S Z L E T R Ő L

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!

ROZA SZŐNYEGHÁZ

LAMINÁLT PADLÓK KIVÁLÓ ÁRAKON!
1799 Ft/nm
2099 Ft/nm
2999 Ft/nm

Kiegészítők és alátétek széles választéka!
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