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A folyamat nem visszafordítható

HÍREK
 Zenei Világnap. Október 1-jén ünnepséget rendeznek a Zenei Világnap tiszteletére. A Korona Szállónál koszorúzás lesz 16
órakor, 17 órakor pedig koncertnek ad otthont a Vikár Sándor Zeneiskola.

■ Több órán át vitáztak
a képviselők az egészségügyi intézmények
átalakításáról.

 Egészségklub. Az ibrányi művelődési központban egészségklubot rendeznek
szeptember 30-án 17 órától. A soron következő foglalkozáson dr. Teremy Ágnes háziorvos tart előadást.

Nyíregyháza (KM – Sz. A.) –
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a megyei önkormányzat által fenntartott kórházak
október 1-jétől holdingba tömörülnek. Nagy Sándor (MSZP)
azt kérdezte, ki fedezi a holding
működését, arra is választ várt,
mi a helyzet a kórház tartozásaival, s hogy készült-e üzleti terv.
Dr. Helmeczy László (Összefogás
Szabolcs megye felemelkedéséért) azt mondta, tíz percig tudná sorolni az előterjesztés törvénysértő elemeit.
Seszták Miklós (Fidesz), a Gazdasági Bizottság elnöke szerint
viszont ez csak egy beszámoló,
de érdemben a szerződésekről
nem most, hanem novemberben

Ismerkedés.

Vita nélkül

A hazánkban működő tájházak vezetőinek rendeztek tegnap
tanácskozást a Sóstói Múzeumfaluban. A
vendégek természetesen megismerkedtek
a házigazda skanzenben látható népi épí(Fotó: Racskó Tibor)
tészettel is.

A nagydobosi Perényi
Péter Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Kollégium
kihasználtsága alacsony, és
mivel a közeli Mátészalkán
is működik hasonló profilú intézmény, az előterjesztés az iskola jogutód nélüli
megszüntetésének előkészítését javasolta – a döntéssel
az önkormányzat legalább
40 millió forintot takaríthat
meg. A testület kérdés és
vita nélkül úgy döntött, az
intézményben 9. évfolyam
már nem indul, a feladatokat átveszi a mátészalkai
Móra iskola, s megkezdik
a megszüntetéssel összefüggő egyeztetéseket.

Meghiúsult bizottsági ülés
Nyíregyháza (KM) – Nem jelent meg a nyíregyházi önkormányzat Költségvetési és Gazdasági bizottságának pénteki ülésén a Sóstógyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, sem megbízottja – tudatta lapunkkal a bizottság fideszes
tagja, Fesztóri Sándor. A bizottság a cég gazdálkodásának átvilágításáról készült 116 oldalas vizsgálati anyagot tárgyalta volna, az ülés
azonban Belus Tamás távollétében elmaradt.
A testület FIDESZ-KDNP-s tagjai nem tudják
mire vélni a kialakult helyzetet, mivel a vizsgált cég vezetői nem jelezték esetleges akadályoztatásukat és távolmaradásukat sem indokolták.

EGYÉB ELADÁS

623106

Eladó 6 db 15−ös kaptár, kis trak−
tor után eke, Babetta. Érd.: 30/
720−7917.
622866
Műanyag csecsemő fürdetőkád áll−
vánnyal együtt eladó. Érd.: 42/434−
622789
060.
Új M−30−as rekeszek erősített vál−
tozat, Fényeslitkén eladók. Ár: 650
Ft/db. Érd.: 20/418−4022. 622842

170 és 50 literes tiszta boroshordó
tavalyi borért elcserélendő, 2 részes
új zománcozott mosogató eladó 4 E
617689
Ft. 42/451−634.

Adminisztratív feladatok ellátására
napi 4 órában(délután) Nyíradony−
ban munkatársat keresünk.Feltét−
elek:érettségi,számtech.ism.,
gépírás, angol nyelvt. Önéletrajzo−
kat az amtek@amtek.t−online.hu e−
mail címre várjuk.Információs
tel:30/9358−064
613820

Fűtés−víz−gáz szerelőket felveszek
vidéki munkahelyre. Tel.: 20/330−
5981.
620737

Akár 0% önrésszel külföldre. Keress
I−ban vagy $−ban. Fiatalos munka−
vállalókat keresünk szárazföldre és
hajóra bármilyen végzettséggel. A
kijutást mindenben segítjük. Érd.:
30−8161−461 H−P 8−16 www.kulfol−
dimunkavallalas.hu Nyilv. szám:
00468−2009

Kisvárda,Nyírbátor,Nyíregyháza
vonzáskörzetében keresünk mun−
katársakat,irodában végzendő mun−
kakörbe.Betölthető munkakörö−
k:hosztesz,kereskedői asszisz−
tens,területi képviselő. Ár: 1 Ft. Érd:
621372
06204999643

Jó szaktudású, önállóan dolgozni
tudó kőműveseket és segédmunká−
sokat építkezésre felveszek. Ár: 1
621370
Ft. Érd: 704030320

Könyvelő munkatársat keresek!
Nyíregyházi könyvelő iroda keres
végzettséggel és gyakorlattal ren−
delkező könyvelőt, azonnali
belépéssel. Ár: 90000 Ft. −tól. Érd:
621369
eregiszter@gmail.com

599956

SZOLGÁLTATÁS

Amerikai munka! Amerikában ház−
vezetőnői állások heti 450$−os
keresettel, referenciával!Nyelvtudás
nem feltétel, komoly érdeklődők
hívjanak!Érdeklődni:H−P 8−16 Ár: 1
621358
Ft. Érd: 06204281855

Akció! Tetőfedés munkadíjjal, cse−
repeslemezzel 3200/m2, trapézle−
mezzel 2500/m2. 20/9811−602.
622932

Cserépkályhák hordozható és
egyedi építésű kivitelben kedvező
áron! 42/281−370, 30/9551−327.

Könyvelőt keresünk, aki iskola
könyvelésben, adminisztrációban
jártas, főállásban, nyíregyházi mun−
kahelyre. Ár: 1 Ft. Érd:
06703387123, 06703387123

AWI kombinált hegesztőket kere−
sek vidéki munkahelyre. Tel.: 70/
321−2703.
621991

622975

Könyvelőt keresünk, aki iskola
könyvelésben, adminisztrációban
jártas. Főállásban nyíregyházi mun−
kahelyre. Érd: 70/3387−123. 621374

622183

Cégünk irodai munkára keres tele−
fonos értékesítéshez női munkatár−
sakat fő− és mellékállásban. Érde−
klődni hétköznapokon a 42/400−
643−as telefonszámon.
621367

612010

Terepes billencs IFÁ−val munkát
vállalok. Őszi betakarítás is érdekel.
623123
Érd.: 20/592−0429.

M3 Outletben nyíló Gant üzlet üzlet−
vezető−helyettes, eladó munkatár−
sakat keres, kereskedelmi vég−
zettséggel, kereskedelmi tapasz−
talattal, angol nyelvtudással. Fény−
képes önéletrajzokat várunk:
allas@btz.hu

Csinos táncos−és konzumhölgyek
jelentkezését várjuk jó forgalmú
bárba. Kiemelt ital pénz. 0043/
664−528−9826
621360

Női fodrász idős néniket vállal háznál illetve otthonban is. Hívjon!
565654
Tel.: 30/906-2080

622593

Nyíregyházán nyíló számítástech−
nikai boltba informatikus eladó
munkatársat keresünk. Önéletra−
jzát az info@pcarena.hu címre
várjuk.

Erotikus munkára keresek kollé−
ganőket nagyon jó kereseti
lehetőséggel havi 300 e Ft azonnali
kezdéssel, hívj bizalommal. Érd:
621362
70/504−2065

MUNKAHELYET KÍNÁL
A Colorado Steakhouse szombat
estére pultos lányokat keres.Fon−
tos: dekoratív megjelenés, vendé−
gorientáltság, szakmai gyakorlat.
Jelentkezés:csak fényképes önéle−
trajzzal az info@iranycolorado.hu
617955
címen.

622018

Feeling Arc és Testkozmetikába
munkatársat felveszek. Nyíregyháza,
Bocskai utca 37. Ár: 1 Ft. Érd:
621363
703422156

Nyíregyházi sörözőnkbe gyakorlat−
tal rendelkező női pultost keresünk.
Ár: 1 Ft. Érd: 203981500
621365

Fehérgyarmatról és környékéről
keresünk értékesítőket saját gyár−
tású, jól értékesíthető termékek
értékesítésére. Ár: 1 Ft. Érd:
304280577
621373

A veszprémi Állatkert állatgondozó
munkakörbe munkatársat keres.
Feltétel: szakirányú végzettség.
Fényképes önéletrajzát a
web@veszpremzoo.hu vagy a 8201
Veszprém, Pf.53−as címre küldheti.
622171

Nyugati pályára gyakorlott gépkoc−
sivezetőt keresek. Érd.: 20/223−
6462.
623221

Országos hálózattal rendelkező
számítástechnikai magániskola
keres üzletkötőket, oktatásszervezői
munkakörre, Nyíregyháza és
környékéről. Elvárás: saját gép−
kocsi, jogosítvány, jó megjelenés,
kiváló kommunikációs készség,
határozottság. Amit kínálunk: rugal−
mas munkaidő, változatos munka−
kör, kiemelkedően versenyképes
fizetés. Jelentkezni az
allas@intereumedia.hu címen fény−
képes önéletrajzzal lehet.
621359
Pénzt akar keresni a válság ide−
jén?Agilis?Kommunikatív?Nyitott az
új ismeretekre?Akkor az ING Zrt−nél
a helye!Legyen Pénzügyi Tanácsa−
dó!Az átképzés ingye−
nes,min.érettségi/diploma Ár:
200000 Ft. /hó. Érd: 705741477
621371

Svájcban Luxus Stúdió igényes nők
jelentkezését várja. Extra kereset.
Legális munka, korrekt feltételek,
nem közvetítő vagyok. 30/451−
3491.
621368

621364

Babysitter szolgálatra jelentkező,
németül, lengyelül beszélő magyar
ovónőt keresek. 30/371−4094.

ER−ZSO Bt. Redőny, reluxa,
szalagfüggöny, harmonikaajtó,
hevederzár, szúnyogháló, roletta.
Küszöbborítás. Műanyag és fa
nyílászárók, párkányok forgalma−
zás, szerelés. DRISZKU ZSOLT.
42/492−090, 30/522−2170.

Fiatal szobafestőt felveszek. Érd.:
622880
30/9357−894.

(Illusztráció: Racskó Tibor)

kellene tárgyalni. Dr. Szép Béla ding vezérigazatója válaszolt. Az
(MSZP) azt mondta, hogy mivel adósságállományról szólva konka kórház szeptember 30-án meg- rét adatokat nem mondott, de azt
szűnik, s másnaptól holdingként elmondta, hogy az a fajta elvoműködik, így nem tehetik meg, nás, ami a Jósa András Kórház
hogy nem beszélnek a szerző- esetében csak idén másfélmillidésekről, melyek szerinte nem árd forint kiesést jelent, fedezné
teljeskörűek, pongyolán megfo- a lejárt tartozásokat. Azt ígérte,
galmazottak, s nem megnyug- hogy az adósságot, amit maguktatóak. Van egy egymilliárd- kal visznek, a nehéz helyzet ellenál mindenképpen nagyobb, de nére is el fogják tüntetni. A gyótalán kétmilliárdot is elérő tar- gyításon kívüli üzleti tevékenytozás, amiről nem tudjuk, mek- ségből származó bevétel fedezi
kora, azt sem, hogyan keletke- majd a holding kiadásait – mondzett, mint ahogyan azt sem, mi ta, s hozzátette, van üzleti tervük.
lesz a sorsa – mondta. Azt kér- Megvan az ÁNTSZ-engedély, a
dezte, miért nem a végleges szer- döntés megszületett, aláírták a
ződéseket tartalmazza az előter- munkaszerződéseket, az október
jesztés?
1-i határidő így nem módosíthaAz önkormányzat könyvvizsgá- tó – mondta.
lója az előterjesztéssel kapcsolatA holding könyvvizsgálója
ban több szabályozandó kérdésre szerint amit az önkormányzat
is felhívta a figyelmet, s úgy vél- könyvvizsgálója elmondott, az
te, a közgyűlésnek át kellene gon- mind igaz, de nem rájuk vonatdolnia az október 1-i átadást. A kozik, hiszen ők nem vagyonkekérdésekre dr. Kiss Zoltán, a hol- zelőként, hanem üzemeltetőként

Fiatal, csinos lányokat keresünk
Debreceni éjszakai bárba táncos és
konzum munkakörbe. Tel: 30/
621361
9762−115

Acél szerkezeti lakatosokat és
hegesztőket keresünk nyírbátori
munkahelyre. Tel: 30/441−0047.

Csülkölt almafa nagy tételben
eladó. Ár: 900 Ft/q. Érd.: 30/317−
4144.
622812

Az Igrice Kemping többszöri pályáztatás után kelhet el

MUNKAHELYET KERES
TISZAVASVÁRI BAROMFI
VÁGÓHÍDRA ÉLŐÁLLAT BES−
ZÁLLÍTÁSÁRA C,E JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ GÉPKOCSIVEZETŐT
KERESEK. Tel: 06−20−9738−876
616095

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA
19 éves dekoratív csinos lány
alkalmi munkát vállal a hét minden
napján. Hívj. Barbi. Tel.: 20/618−
8366
617918

OKTATÁST VÁLLAL

Nyíregyházi székhelyű építőipari
vállalat ács, ill. tetőfedő szak−
munkásokat keres helyi munkákhoz.
Érd: 20/230−7578
621366

Ingatlanközvetítő, értékbecslő
OKJ−s képzés indul szeptember 26−
án Nyíregyházán. Részletfizetéssel
távoktatásban 66000 Ft. Kérje
ingyenes tájékoztatónkat! 70/
2090−541 www.2007kapos.hu599705

Nyírmadai sütőüzem szakmunkás
vagy betanított pék/férfi/ dolgozót
keres 20 km−es körzeten belül. Tel:
06/30 680−71−63
622492

Kereskedő,boltvezető,bolti eladó
tanfolyam Nyíregyházán oktatás
szo.du Alacritas Kft.46/359860;
20/9941172;70/6342365 600730

veszik át a kórházat. Dr. Helmeczy
Lászó azt kérte Kiss Zoltántól,
hagyja a lózungokat, s ne etessék a közgyűlést azzal, hogy „ha
holding lesz, akkor Hawaii lesz”.
Dr. Szép Béla azt mondta, a Kiss
Zoltán által elmondott számokat
fenntartással fogadja, s a frakció nevében azt javasolta, függesszék fel az átalakítás folyamatát. Ezt a javaslatot a testület nem fogadta el, az előterjesztést viszont igen.

A cél nem változik
Alapító okiratok módosításáról és személyi kérdésekről is
döntött a testület, de döntés született az Igrice Kemping eladásáról is. Ha a szerződést október 31-ig aláírják a felek, a kemping 160 millió forintért lesz egy
nyíregyházi vevőé, aki továbbra is turisztikai célokra akarja használni a területet.

VEGYES

Nehézgépkezelő és targoncave−
zető tanfolyam indul szeptember
hónapban a LENSIT BT. −nél. Tel:
20/520−4030, 42/318−828
Ny.szám: 15−0312−05
622612

TÁRSKERESÉS
Magányos társat vagy barátot kere−
sek. 62 éves értelmiségi özv−
egyasszony vagyok. Tel.: 20/342−
623071
2523, Nyíregyháza.

KÖZLEMÉNY
Kiárusítás a Tütü&Tangó Táncbu−
tikban, minden 30−50%−os ked−
vezménnyel kapható, amíg a
készlet tart. Szarvas u. 5−9.

Brigston 3,5 LE rotációs kapa,
kukorica daráló, boroshordók ela−
622805
dók. 70/603−2120.
Fa konténer eladó! Érd.: Bíró József
30/475−6764.
623145
Olcsó alma és akác tüzifa megren−
delhető. Szállítás megoldható. Érd.:
20/216−2738, 20/667−2899.
613649

Babakocsi – Graco Stadium Duo
testvérbabakocsi – két különböző
korú gyerek számára, nagyon
szép állapotban eladó.
589654
Tel.: 30/685-6311
Szerelőaknás garázs 18 nm-es, a
Vasvári Pál utcai sorból, a Hímes felől kiadó-eladó! Tel.: 20/419-6432
449654

613223

Apróhirdetések felvétele:
Nyíregyháza
Mátészalka
Kisvárda
Fehérgyarmat
Jánkmajtis
Kölcse
Milota
Tiszabecs
Szatmárcseke
Tarpa
Csaroda
Kisar
Beregsurány
Gulács
Vásárosnamény
Tiszaszalka
Tiszakerecseny
Barabás
Nyírbéltek
Encsencs
Nyírlugos
Nyírbogát
Máriapócs
Nyírmihálydi
Nyírbátor
Pócspetri
Piricse
Penészlek
Nyírgelse
Kisléta
Tiszavasvári
Ibrány
Kótaj
Nyírszôlôs
Kemecse
Sóstóhegy
Tiszabercel
Újfehértó
Nagykálló

Dózsa György utca 4–6.
Kálvin tér 1.
Szent László utca 25.
Petôfi utca 2.
Kossuth utca 12.
Kölcsey utca 70.
Vörösmarty utca 52.
Rákóczi utca 55.
Kölcsey utca 24.
Kossuth utca 25.
Beregszászi út 12.
Tisza út 11/a
Árpád utca 28.
Szabadság utca 2.
Rákóczi utca 1.
Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Lenin utca 7.
Árpád utca 15.
Kossuth utca 16.
Fô út 81.
Bélteki út 4.
Kossuth utca 7.
Kossuth tér 6.
Vasút utca 2.
Szabadság tér 20.
Pócsi út 13.
Kossuth utca 5.
Szabadság tér 6.
Kossuth utca 1.
Debreceni út 2.
Köztemető
Lehel utca 3.
Kossuth utca 17.
Kollégium utca 65.
Móricz Zsigmond utca 65.
Úttörô utca 34.
Vásártér út 5.
Bartók Béla utca 8.
Árpád utca 12. fsz. 5.
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