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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

Órák és ezüst ékszerek  

nagy választékban. 

Karikagyűrűk  a gyártótól!

ARANYMEDÁL
Óra-Ékszer-Zálogház 

és Karikagyűrű Szalon
Nyírbátor, Szabadság tér 10.  

(Kulturális központ mellett) 
Tel.: 20/9318-428 42/283276

exerixgold@gmail.com

www.exerix.hu

Zálogból 
visszamaradt 

aranyékszerek
nagy választékban

500 féle karikagyűrűből  választhat, 

amiből 100 féle  azonnal elvihető.

Eljegyzési gyűrűk

Karikagyűrű Szalon

Arany ékszerek nagy választékban

Érdeklődjön weboldalunkon!

M Á R K Á S   Ó R Á K !
CASIO, CLUSE, MARK MADDOX, LEE COOPER

A Tranzit-Food Kft. Nyírgelsei gyárába keresünk

A Tranzit-Food Kft. Nyírbátori gyárába keresünk

TARGONCÁS MUNKAKÖRBE 

HŰTŐRAKTÁRBA MŰSZAKVEZETŐ

munkatársat (2 műszakos munkarend).

munkatársat (3 műszakos munkarend).

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

Érdeklődés telefonon: 0621/233-3814

Nyírvasvári 
külterületén erdő 

- letermelt - művelési 
ágú. 10,85 ha terület-

nagyságú ingatlan

ELADÓ!
06-30/667-8798

ÉPÍTŐIPARI CÉG, 
munkahelyi 

MŰVEZETŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐ 
beosztásba keres 
munkatársakat.

Önéletrajz: 
info@vmkonstrukt.hu

VM-Konstrukt Kft.

ÉPÍTŐIPARI CÉG, 
munkahelyi 

GÉPKEZELŐ, 
GÉPKOCSIVEZETŐ

beosztásba keres 
munkatársakat.

Önéletrajz: 
info@vmkonstrukt.hu

VM-Konstrukt Kft.

Közvetlenül az USA-ból
(Női-Férfi-Gyerek)

Európában Nem Forgalmazott Modellek, 
Szállítási sérült, illetve Áruházi Megmaradt Készlet

BOMBA 
ÁRON!!!!

ÚJ CRUISER 
kerékpárok

www.johasznaltruha.hu
4751 Kocsord  
Táncsics Mihály út 11.

Érdeklődni: Kovács Péter  
+36-30/636-5380

/johasznaltruha

UGYANITT MINŐSÉGI HASZNÁLT KERÉKPÁROK!
7-8 sebességes agyváltós, 

agydinamós kitűnő 
állapotban lévő túra illetve 

városi kerékpárok!
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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 RENDSZERÜZEMELTETŐ
IRODAI TITKÁR
MÉHÉSZ
PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
VÁM, JÖVEDÉK ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ

ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS- 
FELDOLGOZÓ

ÉLELMEZÉSVEZETŐ
DIÉTÁS SZAKÁCS
ERDŐMŰVELŐ
FAKITERMELŐ
VIRÁGKÖTŐ
PARKGONDOZÓ
KISGYERMEKGONDOZÓ ÉS NEVELŐ

INGYENES 70 ÓRÁS INFORMATIKAI ALAPTANFOLYAM  
(65 ÉVES KORIG)
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4233 Balkány, Kállói út 95.
Tel.: +36-42/400-509, +36-70/316-3299 52
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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)

GYEREK-
RUHÁK

100 Ft / db !

TARNÉ  MAGDI:  
36-20/804-8191    

magdolna.tarne@szuperinfo.hu
GÁTINÉ ZITA:  

+36-70/199-2825   
zita.gatinefarkas@inform.hu

LUKÁCS  BARNABÁS:  
+36-20/417-2565   

barna.lukacs@szuperinfo.hu
TÓTHNÉ KUN KATALIN 

36-70/198-1193;    
katalin.tothne@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
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 KEDVEZŐ ÁRON!Trapézlemez és 
cserepeslemez 
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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!

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!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!

ÜZLETÜNKBEN 
ADOMÁNYGYŰJTÉS 

A MÁTÉSZALKAI 
MENHELY 
RÉSZÉRE! 

JÚNIUS 6-7-8 !!!
4700 Mátészalka, 

Hősök Tere 15.
(Karát mellett)
0670/570-9635
Nyitva tartás: 
H-P: 9-18 óráig 
Szo.:9-14 óráig

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
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Merj belevágni 40 felett is!
Sokan gondolják úgy 

40-50 év felett, hogy már 
késő új dolgokba belekez-
deni. Ez is csak egy félel-
mekből eredő tévhit! Per-
sze érthető, ha már 20-30 
éve dolgozol a szakmád-
ban, talán nem is nagyon 
értesz máshoz, és nem 
hiszed, hogy valami isme-
retlen területre kéne lép-
ned ennyi idő után. Arra 
bíztatunk mindenkit, hogy 
ne félj változtatni, ha nem 
vagy elégedett az életed-
del, vágj bele bátran új 
dolgokba!

Milyen nehezítő ténye-
zők vannak?

Munkavállalói szempontból: 
konkrét elképzeléseik van ar-
ról, hogy mit és hogyan sze-
retnének, magasabb a fizetési 
igényük, teljesítőképességük 
fokozatosan csökken, nem 
megfelelő a nyelvtudásuk és 
képzettségük.

Munkáltatói oldalról: előí-
téletesek a korosabb munka-
vállalókkal szemben, esetleg 
van bennük szakmai félté-
kenység, nem akarják kielé-
gíteni a magasabb fizetési 
igényt.

Soha nem szabad elfelej-
teni, hogy vannak olyan tu-
lajdonságai ennek a korosz-

tálynak, amit a fiatalok nem 
tudnak pótolni. Meg kell ér-
teniük a cégvezetőknek, HR 
szakembereknek, hogy meny-
nyire értékesek a középkorú 
és afeletti munkavállalók.

Íme egy pár példa arra, 
hogy miért jó 40 felettie-
ket alkalmazni:

• 1. széleskörű szakmai és 
élettapasztalattal rendelkez-
nek

• 2. a fiatalabbak sokat ta-
nulhatnak tőlük

• 3. a fejlett technikák alkal-
mazásához is hozzászoktak, 
de tudják alkalmazni a régi, 
jól bevált módszereket is

• 4. lojalitás – a korunk elő-
re haladtával egyre kevésbé 
szeretjük a változásokat, így 
a munkahelyünkhöz is egyre 
jobban ragaszkodunk

A munkaerőpiacon minden 
csoportban helye van külön-
böző típusú, személyiségű, 
nemű, korú, képzettségű em-
bereknek. Már vannak kezde-
ményezések, amik ebbe az 
irányba mutatnak. Lépésről 
lépésre közelebb kerülünk 
ahhoz, hogy az idősebb kor-
osztály is megkapja a nekik 
járó megbecsülést az elutasí-
tások helyett.

 Forrás: www.cvonline.hu

ÁLLÁSajÁnLat
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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: 2019/22.
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

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!

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
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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
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Építőipari jellegű 
munkát vállalunk, 

Mátészalkán  
és környékén!
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Szerezd meg te is INGYEN targoncás jogosítványodat!

www.prohuman.hu

Legyél te is 
Targoncás!

ÁLLÁSajÁnLat

53
09

34

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
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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.

Lakatosok, CO, AWI hegesztők figyelem!
12 éve Németország területén tevékenykedő cégünk keres 

minősítéssel rendelkező CO és AWI hegesztőket önállóan rajz-
ról dolgozni tudó lakatosokat németországi műhelymunkákra. 

Kiemelt kereseti lehetőség!
Szállás, első kiutazás, bejárás INGYEN!

Amennyiben megbízható munkáltatót keres, fontos Önnek a 
hosszútávú együttműködés, a folyamatos magyar nyelvű kapcso-

lattartás, várjuk jelentkezését �zetési igény megjelölésével az 
eva.boka@vargaindustrie.com email címen. (Varga Industrie Kft.)
További felvilágosítás: Bóka Éva (8-16 óráig) 06705111400 
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Ház, Házrész eladás

Frekventált helyen lévő ingatlan 
eladó. Telephelynek, raktárnak, 6 laká-
sos társasház építésére alkalmas. (Haj-
dúszoboszló, Dózsa György utca 52.) 
Érd. 06-30/943-0751

Kántorjánosiban családi ház 112 
m2-es, felújítva, összközművesített, 
bútorozva, háztartási gépekkel 4810 
m2-es telekkel eladó. 06-20/5620-
971

Mátészalkán, Zöldfa utcán egyszo-
bás, összkomfortos családi ház eladó. 
Érd. 06-30/701-7787

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

Nyírbátorban, Gyulaji u. szintes, ker-
tes családi ház, 4 szoba, nappali, 2 für-
dőszoba, garázs eladó! 06-70/456-
8378

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

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

Nyíregyháza csendes helyén, Sós-
tóhoz közel 82 m2-es 2+2 szobás, 
étkezőkonyhás, gázfűtéses, téglaépí-
tésű nagy erkélyes I. emeleti, hőszige-
telt házban lakás eladó. A lakás jó álla-
potú, klímával, riasztóval felszerelt. Ár: 
21,9 M Ft. 06-70/623-4024

Nyíregyházán, Árpád utcai 54 
m2-es, 2 szobás, nagy konyhás, fel-
újított lakás 4 emeletes, szigetelt tár-
sasház 3. emeletén eladó. Ár: 17,7 M. 
Érd: 06-20/375-8982

Nyíregyházán, Északi körúton 43 
m2-es 1,5 szobás, kitűnő állapotú 
lakás eladó! Érdeklődni: 0620/2345-
925

építési teleK
építési telek Nyíregyháza, Felhő utcán 
800 m2 összközműves kiválóan jó fek-
vésű eladó! Tel: 06-30/ 291-6534

albérletet KíNál
Mátészalkán 64 m2-es lakás hosz-
szú távra kiadó, bútorozva, gépesítve. 
Tel. 30/289-2841

szállás hosszú távra kiadó Ausztriá-
ban (Nikitsch-en) igényes bérlőknek. 
SMS: +43-664/253-5022.

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

ÜdÜlő, Hétvégi Ház
Mátészalkán, Cserepeshegyen, 
városhoz közel 404 négyszögöles zárt-
kert, lakható házzal, pincével, két kút-
tal, nyugodt helyen, olcsón eladó. Tel. 
70-428-7990

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

tiszavasváriban nyaraló eladó a 
Margaréta utcában. Tel. 06-30/983-
1244

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

teljes körűen felújított, tégla épí-
tésű ipari csarnok fűtéssel, szociális 
helyiségekkel, összesen 500 nm-en 
+ 400 nm-es fémcsarnok, plusz egy 
új építésű családi ház, lakóház mind-
három épület egy 8013 nm-es telken 
piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel. 
06-30/9292-622

JárMű

régi motorkerékpárokat (Simson, 
Jawa, Csepel) és egyéb típusokat vásá-
rolnék. 30/9509-170

autÓ

autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 0630/219-2182

Honda Civic diesel, 2007-es, első 
tulajdonostól eladó. Érdeklődni: 
06-30/204-2473-as telefonszámon

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

HaszoNJárMű, utáNFutÓ

tz4K Traktor és pótkocsi vizsgáztat-
va eladó! 945 ezer Ft. Érd: 06-70/211-
1600

régiség

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

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

állat

tyúkvásár! Barna, szép tollazatú, 
2 kg feletti tojótyúk 440 Ft/db június 
5-én, 8-9 óráig Mátészalka, Újfalusi tag 
(Ipari útból nyílik), 10-11 óráig Fehér-
gyarmat, Matolcsi úti ÁFÉSZ telep

egyéb eladás

Nyírbátorban eladó bontott tég-
la, piros cserép, 40x40-es pala, 2 db 
1000 l-es műanyag tartály. 06-30/287-
5881

Corsa személygépkocsi, női kerékpár, 
kanapé ágyneműtartós,asztali sztereó-
rádió, DVD,videó. 06 20 620 8210

egyéb Keresés

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

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

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

szolgáltatást KíNál

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül palára is. Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel. Lapos tetők 
víz-szigetelése. Csatornázás, kémény-
rakás. Ingyen árajánlat! 15% kedvez-
mény! www.lackoteto.5mp.eu T: 
06-70/591-9739

Fűnyírást, fakivágást, darabolást, 
bozótvágást vállalok! Érdeklődni: 
06-30/271-8014

Fürdőkád felújítás pormentesen, 
2 óra alatt. Festést, burkolást vál-
lalok. 06-20/421-4530

lapos tető hő-, vízszigetelés, fal-
szigetelés, bádogos munkák, pala-
tetők mosása, bontás nélküli szige-
telése bitumenes-, mintás lemezzel. 
70/595-7105
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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

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.

A munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
•szemüveg és szemüveglencse gyártása, 
   vagy raktározása a kapcsolódó munkautasítások alapján
• belső képzéseken való részvétel
• folyamatfejlesztésben való aktív részvétel
A munkakörhöz szükséges készségek, képesítések 
• minimum 8 általános iskolai végzettség
• több műszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk
• stabil háttér
• versenyképes jövedelem
• cafetéria juttatási rendszer
• kulturált munkavégzési körülmények
• ingyenes, céges buszjáratok
• átlagon felüli munkakörnyezet

Szatmár Optikai Kft.
4700 Mátészalka

Curtis u. 1.

Operátor
(betanított munka)

munkatársakat keres

Jelentkezéseket  az  alábbi 
elérhetőségre vár juk: 
cv@ sza tm a rop tika .hu
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL!
GÉPKEZELŐ:06/20/5118807

Alapbér: br. 237.400 Ft+ bónuszok
+ havi cafeteria + 13. havi fi zetés
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

29
62

34palatető bontás nélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

takarító cégünk vállalja apartma-
nok, szállodák, irodaházak, magán-
házak takarítását. 30/419-6818

állás

balaton-parton, gyenesdiási étte-
rem keres éves, illetve szezonális mun-
kára szakácsokat, közétkeztetésben 
jártas szakácsokat, főzőasszonyo-
kat, konyhai kisegítőket, felszolgáló-
kat. Lehetnek pályakezdők is! Bére-
zés 250.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szál-
lás megoldható. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal: zsinkone.livia@freemail.
hu +36-30/9360-907 (Zsinkó Lajos)

balaton-parton, Ifjúsági táborba 
keresünk munkájára igényes, közét-
keztetésben jártas szakácsokat, kony-
halányokat, mosogatókat június 15-től 
augusztus 30-ig. Kiemelt bérezés, tel-
jes ellátás, szállás! Jelentkezni: fény-
képes önéletrajzzal: zsinkone.livia@
freemail.hu 06-30/9360-907 (Zsinkó 
Lajos)

balatonra nyári szezonra takarító-
nőt felveszek, szállás, étkezés biz-
tosítva. Érd. 06/30/353-3607 Immo-
Papb 2017 Kft.

Csőszerelőt, hegesztőt, segéd-
munkást keresünk budapesti mun-
kavégzésre. Szállás, utazás biztosí-
tott. Bér megállapodás szerint. Tel: 
06208420177 SL-Gépész Kft.

Cégcsoportunk keres Svájcba, 
Németországba, Ausztriába gyakor-
lott, gipszkartonozókat, targoncaveze-
tőket, darukezelőket, víz- gáz- fűtés- 
szaniterszerekőket, légtechnikáso-
kat, villanyszerelőket, festőket, autó-
szerelőket. Német nyelv szükséges, 
kollektív szerződéssel, bérezés alkal-
mazottként. Jelentkezésüket e-ma-
ilben várjuk office@examont.eu tel. 
+4369913771999 EUROJOBS

Cégcsoportunk keres Svájcba, 
Németországba, Ausztriába gyakorlott, 
csőszerelőket (izometria és koordiná-
tarajz olvasási tudással), AVI hegesztő-
ket, AVI-Orbitalhegesztőket (csak érvé-
nyes FM5-ös minősítéssel), VT2 minő-
ségellenőröket. Német nyelv szüksé-
ges, kollektív szerződéssel, bére-
zés alkalmazottként. Jelentkezésüket 
e-mailben várjuk office@examont.eu 
tel. +4369913771999 EUROJOBS

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgácso-
ló- CNC-gépkezelő, szerszámké-
szítő, autószerelő, villanyszerelő, 
KOVÁCS dolgozókat Győr és Kecs-
kemét környéki munkára. Verseny-
képes fizetést, juttatásokat, szál-
lást, munkába járást, hazautazási 
támogatást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-9021 
(JOBmotive Kft.)

győr-MosoN-soproN megyei 
munkára betanított dolgozókat 
keresünk jó kereseti lehetőséggel, 
ingyenes szállással! Quality Job Kft. 
Tel. 06-70/236-7297   06-30/709-
3150

gyere, dolgozz Velünk! Bejelen-
tett munkaviszonyt, kiemelt bére-
zést, bérelőleget, ingyenes szállást, 
munkába járást biztosítunk. Betaní-
tott dolgozó és targoncás ajánlata-
inkból válogathatsz Győr és Kecs-
kemét környékén. Munkavégzési 
helyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP, 
Rába. Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)

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

siófoki családi üzemeltetésű étterem 
keres pultost, felszolgálót, és konyhai 
kisegítőt szeptember végéig szállással. 
Jelentkezni diana1@enternet.hu vagy 
tel: 06-30-4621366, Diana Hotel 

százhalombattai gyártó cég keres 
CO hegesztőket, lakatosokat folyama-
tos műhelymunkára (acélszerkezetek, 
kandallók, tartályok gyártása) Kereset 
nettó 450-600 e Ft/hó, szállás, utazás 
biztosított. Jelentkezés: 06708814088 
Tóvizi István

téglásra keresünk CO hegesztő-
ket kiemelt bérrel! Tel. 20/440-8355 
Nivella Kft.

MuNKaHelyet Keres
a és B kategóriás jogosítvánnyal mun-
kát keresek. 06-30/391-7574

társKeresés

rendezett körülmények között élő 
nyugdíjas férfi megismerkedne magá-
nyos nővel, tartós kapcsolatra. Tel. 
30/264-2497

65 éves férfi komoly kapcsolat remé-
nyében kedves hölgy társat keres. 06 
30 461 9879

74 éves özvegyasszony, keresem 
páromat korban hozzám illő férfit. 06 
70 257 5027

vegyes

teljes körű lomtalanítás, sitt elszál-
lítás, és teljes körű költöztetés. Hívjon 
bátran és bizalommal. 70/676-6427, 
30/749-1785
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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. július 01. (hétfő)

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

A munkaviszony kezdete:
2019.08.26.

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. június 21. (péntek)

pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre

A nyírbátori Báthory István Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
TÖRTÉNELEM SZAKOS GIMNÁZIUMI 

TANÁR 
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. július 01. (hétfő)

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

A munkaviszony kezdete:
2019.08.26.

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő  

Illetmény és juttatások: 
Pedagógus bértábla szerint

Pályázati feltételek:
egyetemi végzettség 
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. június 21. (péntek)

Mon 
Jardin!

Az én kertem.

Minden 
ami kert.

0630/426-9755

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

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

SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ!
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