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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

AUTÓ-CUPÁK KFT.
Autóbontóba 

SZERELÉSBEN JÁRTAS 
szakmunkást keresünk!

Bérezés megegyezés 
szerint.

Érd.: Nyírbátor, Császári út 77. 
Tel.: 20/9559-299, ill. személyesen

A Tranzit-Food Kft. Nyírgelsei gyárába keresünk

MINŐSÉGELLENŐR MUNKAKÖRBE 
munkatársat.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Tranzit-Ker Zrt. 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Elvárások:
    • Középfokú végzettség
    •  Húsipari vagy termelő vállalatnál 

szerzett tapasztalat
    •  Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat előnyt jelent
Amit kínálunk:
    • Stabil vállalati háttér
    • Kiemelkedő kereseti lehetőség
    • Folyamatos fejlődési lehetőség
    • Vállalati busz 

Munkavégzés helye: 
Nyírgelse

Jelentkezését várjuk: 
paka.valeria@tranzitfood.hu 

email címen.
Érdeklődés telefonon: 

0621/233-3814

M á t é s z a l k a  é s 
k ö r n y é ké r ő l 

az EDUO ÜZLETHÁZ 
MUNKAVÁLLALÓKAT 

KERES. 
45 éves korig.

pozícióba.
Elvárás:

Középszintű végzettség
Érdeklődni:

telefonszámon.

 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 

06 30 995 7146 ; 06 44 311 111

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

Nyitva tartás:  
H-P, 9:00 – 15:00

Várjuk bejelentkezés nélkül!

Nálunk nem kell napokat 
várakoznia!

Díjmentes tanácsadás
Díjmentes hallásvizsgálat  
Hallókészülék értékesítés 

Hallókészülék beállítás és javítás azonnal
Elemek és egyéb kiegészítők
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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
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)

Érdeklődni :
ratko.marton@hrholding.hu

Tel.: 20/316-1446

Nyírbogdányi , műanyag termékeket 
gyártó partnercégünk részre az alábbi 

pozícióra keresünk munkavállalókat:

Feladatok:
- Biztosítani a termelő és gyártó eszközök 

üzembiztos működését, üzemelését
- Műanyag fúvógépek és gyártó eszközök 

karbantartása
- Gyártás indítás ellenőrzése

- Első termék minőségügyi ellenőrzése
Elvárások:

- Szakmunkás végzettség
- Hozzáértő, precíz munkavégzés

- Büntetlen előélet

GÉPSZERELŐ

TŰZIFA

K és F Tüzifa Bt. Nyírcsászári-Ópályi

Akác vastag guriga:  3100/q
Akác hasított:  3300/q
Akác vékony guriga:  2800/q
Akác hulladék:  2500/q
Nyár fenyőguriga:  1900/q
Tölgy guriga:  2800/q
Tölgy hasított:  3000/q

EUTR szám: AA5836125

31 Ft/kg

33 Ft/kg

28 Ft/kg

25 Ft/kg

19 Ft/kg

28 Ft/kg

30 Ft/kg

Telefonszám: 06-30/866-1054

Hogy még nem nézett be hozzánk!

Barkács és Tapétabolt 

Akciós PVC-PADLÓK 
ÉS TAPÉTÁK VÁSÁRA!

Nők és férfiak jelentkezését egyaránt várjuk, határon túlról is.

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET KERESÜNK!
A munkavégzés helye: Herceghalom.

VÉGZETTSÉG NÉLKÜL, vagy TARGONCÁS JOGOSÍTVÁNNYAL.

Szükség esetén INGYENES szálláshelyet Tatabányán és  
INGYENES buszos munkába szállítást biztosítunk.

MAGAS ÓRABÉRES  

Szatmári Konzervgyár Kft.; 4762 Tyukod, Bem u. 85. Telefon: 44-376-436 . Fax: 44-576-100

E-mail: szatmari@regeweb.hu; Honlap: www.regeweb.hu

HASZNÁLT 
BARKÁCSGÉP 

ÁRUHÁZ

Így óvhatjuk meg 
a méheket

A méhek fenyegető 
pusztulása valószínűleg 
a túlzott vegyszerhasz-
nálatra vezethető visz-
sza. Ahhoz, hogy legyen 
elegendő termés a csí-
kos ruhás zümmögők 
nélkülözhetetlenek.

Ahhoz, hogy legyen 
elegendő termés a csí-
kos ruhás zümmögők 
nélkülözhetetlenek. Hi-
ába, a mesterséges be-
porzás nem eredményez 
akkora terméshozamot, 
mint amekkora a szorgos 
virágporgyűjtögetők mun-
kája után várható. Ezért 
közös érdekünk, hogy 
megóvjuk őket! Radványi 
Noémi homeopata elárulja, 
hogyan tehetünk ezért a 
saját környezetünkben.

Egy jól átgondolt kert-
ben, ahol nélkülözik a 
vegyszerek használatát, a 
természet önmaga beál-
lít egy olyan egyensúlyt, 
amiben egyik kártevő sem 
szaporodik el túlzottan. 
Radványi Noémi szerint, 
ezt szem előtt tartva meg-
óvhatjuk a méheket, csak 
nemet kell mondanunk a 
vegyszerekre.

A tápláléklánc résztve-
vői – a természetes ellen-
ségek- egész egyszerűen 
felfalják egymást. Ha kö-
vetjük a biogazdálkodás 
alapelveit, akkor már na-
gyon jó úton vagyunk ah-
hoz, hogy vegyszermentes 
és méhecskebarát kertünk 
legyen, de az igazság az, 
hogy olykor-olykor bárhol 
előfordulhat, hogy valame-
lyik betegség megveti a lá-
bát. Ilyenkor választhatunk 
egyszerű és gyors vegy-
szermentes megoldást, 
amivel a környezetünkért 
és a saját egészségünkért 
is teszünk.
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Kiemelt nyitott pozícióink
Motivált kollégákat keresünk műszaki és kereskedelmi területen egyaránt:

 Jogi munkatárs

 Elektromos tervező

 PLC programozó

 Szerviz technikus

 Minőségbiztosítási mérnök

 Minőségellenőr

 Szerkezetlakatos

 CNC Forgácsoló (Esztergályos, Marós)

 Hegesztő

 Elektromos szerelő 

 Mechanikus szerelő

 Sorjázó

 
További információkért a fenti és más nyitott pozícióinkkal kapcsolatban látogasson el honlapunkra:  
www.msk.hu/karrier/jobs

MSK Hungary BT · 4300 Nyírbátor MSK tér 1 · Tel. +36 42 511 131 · hr@msk.hu

Kezdje jövőjét az MSK Hungary-nél!
Szeretne részese lenni a csomagoló- és palettázó  
berendezések, illetve szállítási rendszerek egyik  
nemzetközi piacvezető gyártója vállalati sikerének?

Ön nagy hangsúlyt helyez a személyes munkahelyi 
légkörre egy stabil és jövőorientált, innovatív családi 
vállalkozásnál a régióban?

Szívesen dolgozik nemzetközi csapatban, érdekes,  
szerteágazó projektekkel és fejlődési lehetőséggel?  
Rendelkezik az elvárt végzettséggel és tapasztalattal?

Szeretne kiváló juttatásokat, azaz teljesítményorientált  
bérezést és Cafeteria szolgáltatásokat (étkeztetés,  
sport és pihenés)?

MSK2018-27_Stellenanzeige Szuperinfo_0519_202x273_newsp_RZ.indd   1 06.05.19   17:18
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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: 2019/20.
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.

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

Mon 
Jardin!

Az én kertem.

Minden 
ami kert.

0630/426-9755

AKÁC vékony GURIGA 
 2900 Ft/q (29 Ft/kg)
AKÁC vastag GURIGA 
 3100 Ft/q (31 Ft/kg)
AKÁC HASÍTOTT 
 3300 Ft/q (33 Ft/kg)
ÉGER, KÉSEI MEGGY GURIGA 
 2300 Ft/q (23 Ft/kg)
FENYŐ, NYÁR GURIGA 
 1900 Ft/q (19 Ft/kg)
LIGNIT előjegyezhető 
 2000 Ft/q (20 Ft/kg)

RENDELÉS: 
06/30-460-3031

KISZÁLLÍTÁS MÁTÉSZALKA 
40 km-es KÖRZETÉBEN INGYENES!

NÉBIH EUTR AZONOSÍTÓ:  AA5844900

TÜZIFA ÉS LIGNIT ELADÓ!

T Ű Z I F A
KEDVEZŐ ÁRON!

KÁLYHAKÉSZ
TŰZIFA ÁRAK
Akác hasított – 16.000 Ft

Éger, meggy hasított – 13.000 Ft
Fenyő; Nyárfa hasított – 11.500 Ft
Akác guriga „vékony” – 15.000 Ft
Áraink űrméterben /1 X 1 X 1 méter/

vannak meghatározva. 1 űrméter 
tűzifa fafajtától függően 5-5.5 mázsa 

friss vágású tűzifának felel meg.
Mátészalka 40 km-es körzetében 

INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL.
Megrendelhető: Kerekes Zsolt e.v. 

06/70-7736-513
Nébih regisztrációs szám: AA6266145

Cégünk keres Budapesti 
munkavégzésre

Vezető 
villanyszerelőt

Villanyszerelőket

Betanított 
segédmunkást

Gépésztechnikust 

Víz-gáz szerelőket
Décar Trade Kft.

Érdeklődni: 
+3670/ 434-71-28
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Akác vékony guriga 

 2700 Ft/q  27 Ft / kg

Akác vastag guriga 

 2900 Ft/q 29 Ft / kg 

Akác hasított 

 3100 Ft/q  31 Ft / kg
Nyárfa guriga 

 1800 Ft/q  18 Ft / kg

0670/428-5711
Kiss Miklós

4337 Jármi, Arany j . köz 33
EUTR :AA331109

SZÉKESFEHÉRVÁRRA
INGYENES SZÁLLÁSSAL
2 ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

KERESÜNK FÉMIPARI partnercégünkhöz

VALAMINT KERESÜNK
AUTÓIPARI partnercégünkhöz

+36 20 331 47 22

OPERÁTOROKAT
+36 20 336 38 03

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

SZÉKESFEHÉRVÁRRA 

INGYENES 
SZÁLLÁSSAL 

2 ágyas elhelyezéssel 

KERESÜNK 
FÉMIPARI partnercégünkhöz 

 

VALAMINT KERESÜNK 
 

 

+36 20 331 47 22 

+36 20 336 38 03 

Kölcsönzést- -4./2003. 
 

+ sz  
évesbr. 250.000-350.000 Ft 

KERESET 
nettó180.000-210.000Ft 

27
99

06
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HA VÉGRE ITT A NYÁR ÉS MELEG AZ IDŐ…
 vagy ha nem akkor is !!!

Minden szerelvényre 50.000 Ft egy 
összegben történő vásárlásra 
1 0 %  k e d v e z m é n y t  a d u n k !

Napelemes kerti lámpák nagy választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Ezenkívül építkezőknek, lakásfelújítóknak 
kapcsolók, dugaljak széles választékban !
Beépíthető spotok, led panelek, led szalagok 
minden méretben és szinben kaphatók!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

A PETROLSZOLG FÉNYESLITKE TELEPHELYRE
Gépészeti Karbantartó és Villanyszerelő pozíciókba

munkatársakat keres.

Részletes információ és jelentkezés a www.mol.hu/karrier oldalon.

FŐBB FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

ELŐNYT JELENT: 
 

RAKTÁROS
ANYAGMOZGATÓ

A MÁTÉSZALKÁN MŰKÖDŐ BBS TREND KFT.  
FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉRE:

www.szuperinfo.hu
Újságunkat megtalálja:
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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

Házat épít, vagy felújít? 
Akkor sablonos megoldás 
helyett válasszon egyedi 
termékeink közül:

Kérje szaktanácsadásunkat, ahol 
mi segítünk Önnek kiválasztani 
a legoptimálisabb megoldást.

VÁSÁROSNAMÉNYI fogorvosi 
magánrendelőbe részmunkaidős 
ASSZISZTENST KERESEK 

heti két délutánra.
Érd.: 30/9582029 az esti órákban.

PRAX ET DENT Kft.

Ház, Házrész eladás

Nyírbátorban, Bákonyi kert 5., 3 
szoba, fürdő, nagy nappali, kony-
ha 100 m2, 2 áll. garázs eladó. 
06-30/5262-824

Nyírbátorban, Gyulaji u. szintes, 
kertes családi ház, 4 szoba, nap-
pali, 2 fürdőszoba, garázs eladó! 
06-70/456-8378

Nyíregyháza kertvárosban csalá-
di ház eladó! Irányár: 15,5 millió Ft. 
Érdeklődni: 06-30/683-7422

lakáseladás

Nyíregyháza csendes helyén, Sós-
tóhoz közel 82 m2-es 2+2 szobás, 
étkezőkonyhás, gázfűtéses, tégla-
építésű, nagy erkélyes, első eme-
leti, hőszigetelt házban lakás eladó. 
A lakás jó állapotú, klímával, riasz-
tóval felszerelt. Ár: 21,9 M Ft. Tel: 
06-70/623-4024

Nyíregyháza, Északi körúton 43 
nm-es 2 szobás igényesen felújí-
tott földszinti lakás eladó. Ár: 15,3 
M Ft Tel: 06-30/608-6768

Május 1. téren liftes, 53 m2-es, 1+1 
szobás újszerű lakás tulajdonostól 
eladó. Ára: 16.3 M 06-70/312-1394

építési telek
építési telek Nyíregyháza, Felhő 
utcán 800 m2, összközműves, kivá-
lóan jó fekvésű eladó. Tel. 30/291-
6534

albérletet keres
Nyírbátorban kiadó albérletet kere-
sek hosszú távra! Munkával ren-
delkezem, kaució nem probléma! 
06-70/940-9675

albérletet kíNál
Nyírbátor központjában, 70 m2-es 
lakás hosszú távra albérletbe kiadó. 
20/9885-689

Föld, kert
akác, nyárfa erdő földdel együtt, és 
telkek Nyírpazonyban eladók! Tel: 
06-20/91-91-458

ÜdÜlő
Nyíregyháza-sóstóhegyen 
gyógyfürdő közelében,  légkondicio-
nált, téliesített, 1500 m2 parkosított 
üdülő teljes felszereltséggel, csendes 
környezetben /40 m2-es kerti étkező-
vel/ eladó. 06-20/4800-420

Üzlet, MűHely, iroda
Ópályi központjában üzlethelyiség 
eladó. Tel. 30/626-1557

teljes körűen felújított, tégla épí-
tésű ipari csarnok fűtéssel, szoci-
ális helyiségekkel, összesen 500 
nm-en + 400 nm-es fémcsar-
nok, plusz egy új építésű csalá-
di ház, lakóház mindhárom épü-
let egy 8013 nm-es telken piaci 
ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

autÓ

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

sérült, totálkáros, hiányos vagy 
hibás gépjárművek vétele, 2005-
ös évjárattól. 06-70/942-4481, 
06-70/575-4112

HaszoNjárMű, utáNFutÓ

tz4k Traktor és pótkocsi vizs-
gáztatva eladó! 945 ezer Ft. Érd: 
06-70/211-1600

régiség

dísztárgyakat, festményt, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. 
06-30/342-1855

régi könyveket, porcelánokat, fest-
ményeket, játékokat, hagyatékot 
veszek. 06-70/6244-977

állat

tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyenesen szállít-
va! 06/70-240-13-31
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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.

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 fizetésre vágyik? 
Fontos önnek, hogy szakmai tapasztalatát kiemelt bérezéssel jutalmazzák? 
Amennyiben igen, csatlakozzon hozzánk, mint:

Ön az ideális jelölt, amennyiben
• vállalja a többműszakos munkarendet (6+2)
• képes a precíz és felelősségteljes munkavégzésre
• szívesen dolgozik csapatban
• tud önállóan dolgozni és pozitív hozzáállással rendelkezik az újdonságok gyors  

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
• tervezhető munkaidőbeosztás

Szemüveglencse gyártó operátor

befogadása 

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.

7 hónapos tojók, 16 hetes ken-

dermagos jércék színesek 1.200-

1.500 Ft, szállítással. 06-30/174-

0768

egyéb eladás

elektromos rokkantkocsi szinte 
új állapotban eladó, házhoz viszem. 
Bármilyen Simson-t vásárolnék. Tel. 
06-70/500-3023

palackos tűzhely, FÉG fali vízme-
legítő, kerékpárok, kombinált hűtő-
szekrény, fagyasztószekrény, centri-
fuga, konvektorok, villanybojler eladó. 
30/342-0085

tavaszi akciós tűzifa, szén rendel-
hető, erdei vagy ömlesztett m3-ben! 
Termékeink: tölgy, bükk, akác. Szál-
lítás megoldható 24 órán belül. Vár-
juk hívását! Ár: 12500 Ft-tól. Tel.: 
30/684-2864 EUTR: AA5854363

egyéb keresés

dunnát, párnát, régi használt 

tollat veszek, hívásra házhoz 

megyek! Érd: 06-30/941-2354

régi motorokat keresek! Simson, 
MZ, ETZ, JAWA, stb. 20/572 5142.

tollhagyaték, dunna, párna  felvá-
sárlása napi legmagasabb  áron. Ház-
hoz megyek. 06-20/214-4362

Vásárolok ipari ezüstöt, plati-
na hőelemszál, amalgám, érintkező 
pogácsa, forrasztópálca, palládium, 
nitrát, paszta, stb. Tel.: 06-20/923-
4251

szolgáltatást kíNál

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is. Palatetők átfe-
dése bitumenes zsindellyel. Lapos 
tetők vízszigetelése. Csatornázás, 
kéményrakás. Ingyen árajánlat!15% 
kedvezmény! www.lakoteto.5mp.eu 
T: 06-70/591-9739

Fűkaszálást, kertgondozást vál-
lalok Nyíregyházán és környékén.  
Tel. 06-30/499-1484

palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

társasházak, családi házak 

homlokzati hőszigetelése,  fes-

tés-mázolás, tapétázás www.

hoszigetelesfestes.hu tel: 70/369-

1614

teljes körű lomtalanítás, sitt elszállí-
tás, és teljes körű költöztetés. Hívjon 
bátran és bizalommal. 70/676-6427, 
30/749-1785

tetőszigetelés. Lapos tetők szi-

getelése, javítása. Pala-, cserép-

tetők átfedése, javítása garanciá-

val. 06-30/418-2527

állás
Hegesztők és lakatosok jelentkezé-
sét várjuk jászberényi telephelyünk-
re kiemelt kereseti lehetőséggel. 
Szállást, beutazást biztosítunk. Tel.: 
06-30/688-5982 (Quality Job Kft.)

Nyíregyházi cukrászatunkba szak-
képzett cukrászt/péket keresünk! Érd: 
06-30/948-7714, 06-20/285-4430

Csatlakozz csapatunkhoz! 

Fémipari munkakörökbe kere-

sünk hegesztő, lakatos, gépi for-

gácsoló- 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, 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.)

pannonjob Kft. ingyenes szállással 
összeszerelőket keres Veszprém-
be! Nettó 170.000 Ft +bónuszok! 
+36202405449

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

oktatást Vállal

aranykalászos gazda, méhész, 
vagyonőr tanfolyamokat indítunk 
Tel: 30/2283281 E001083/2015

társkeresés

Hatvanas nő, 162/58 független, 
őszinte, komoly kapcsolatot keres. 
06-20/568-6783

szabadidő, ÜdÜlés

Hajdúszoboszlói gyógyüdü-
lés, egy hét svédasztalos regge-
livel menüválasztásos vacsorával 
25.200 Ft. Tel.: 06-70/313-5501,  
www.hajduszoboszloszallasok.hu
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4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299

52
84

57

Üzem és bemutatóterem: 
 Mátészalka, Jármi u. 31.

Tel.: 44/500-057, 500-058, 30/6376752LIMAKER KFT.
w w w . l i m a k e r . h u

A SPACE 8 profilrendszerből 
passzivházakhoz is alkalmas 

nyilászárókat gyártunk.

Ne feledje: 

Tavaszi akció – 40% kedvezménnyel!

ablakok
Hagyja a konkurensek elavult 

5-6 légkamrás ablakait, válassza a ma 
kapható egyik legjobb ablakot

7-8 légkamrás

GYÁRTÁS, 
BEÉPÍTÉS

15 ÉVES GYÁRTÓI TAPASZTALAT!

Ak
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.

A térség 
legnagyobb 

gyártója!

52
71

49

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

06-42/283-061

Nyírbátor,
Földvár u. 14.betonoszlop

EUTR szám: AA5841110

NYÁ R  T Ű Z I FA 
M É T E R E S 

kuglis kis és nagy  
tételben, valamint  

széldeszka és jó  
minőségű véghulladék 

akciós áron eladó:
900 Ft/q-tól (9 Ft/kg-tól)

Tel. 30/690-7772
Fuvar megoldható!


