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HA JDÚBIHAR MEGYEI 

Telefon: 20/980-44-74

E-mail: kapu@systematica.hu

Diétás szakács, 

szociális gondozó

pedagógiai asszisztens,

óvodai dajka,

bolti eladó + boltvezető, 

szakács, 

cukrász, 

pincér,

élelmezésvezető
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

 www.irodagepjavito.hu

e-mail: info@irodagepjavito.hu

Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 

4032 Debrecen, Lehel u 14. 

Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

ww i.iroddagepjav

e-mail: info@irodagepj

Irodag
4032 De
Tel : 52/4Tel.: 52/4

DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.
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126
Az ár a

tar

Szerkezetlakatosok,

CO-hegesztők

jelentkezését várjuk debreceni 

munkahelyre.

Hosszútávú munkalehetőség,

kiemelt bérezés - nettó 1300 Ft/óra, 

azonnali munkakezdés.

Jelentkezés telefonon:

06-30/527-54-16

Lakó, iroda, mosdó, WC, 

zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 

elárusító pavilon.

Tel./Fax: 

06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 

info@pavilonbt.hu

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5.  

20/328-6737, 06 20/423-9130

Belvárosi üzlet:

Étkezők, konyhabútorok,

szekrénysorok, heverők,

franciaágyak, szövetes

ülőgarnitúrák.

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!
www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

DEBRECEN TERÜLETÉN!

Keresse kedvezményes árainkat!

Debrecen, Segner tér 6.

(bejárat a McDonald’s és a troli végállomás felől is)

Nyitva: h.–szo.: 9.00–20.00, vas.: 9.30–18.30De
(bejá
Nyit

Jelentkezés az üzletben.

DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni: 06-30/995-38-99 telefonszámon,

illetve creditupkft@gmail.com lehet.  Minőségi fülmögötti

     és „rejtett” hallójárati

     digitális hallókészülékek

 Ingyenes orvosi vizsgálat

     és szaktanácsadás

 Próbahordási lehetőség

 Elemek és tartozékok

 Uszodai füldugók

30 db vásárlás után

1.530 Ft m
egtakarítás!

2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!
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2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!

Hamarosan!
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Stabil hátterű fuvarozó 
vállalkozás belföldi 

GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 
keres 

élőállat szállításhoz, 
Balmazújváros és Hortobágy 

vonzáskörzetéből.

Munkakör betöltéséhez  
C+E kategóriás 

jogosítvány szükséges.
Korrekt bérezés 

és munkafeltételek.
Jelentkezéseket telefonon a 

06/30/3397304, 
fényképes önéletrajzokat a 

munkaugy@konigtrade.hu 
e-mail címre várjuk.

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, válasszon prémium minőségű

Porta Doors ajtókat!

TARTÓSANTARTÓSANTARTÓSAN
ALACSONY ÁRAK!ALACSONY ÁRAK!ALACSONY ÁRAK! gyári képviselete

RAKTÁROS
 Több éves tapasztalattal és 

áruismerettel rendelkező, 
vendéglátásban és 

logisztikában jártas kollégát 
keresünk raktáros munkakör 

betöltésére! 
Feltétel: jogosítvány! 

Fényképes önéletrajzokat 
az info@hotelsilver.hu 

címre várunk!

S Z A K Á C S 
a Silver Majorba 

Munkájára igényes, elsősor-
ban magyaros konyhában 

jártas, önálló munkavégzésre 
alkalmas szakácsot keresünk 
a Silver Majorba hosszú távra. 
A betanítás megoldott. Érdek-
lődni a  chef@hotelsilver.hu

email címen vagy a
+36 20 5940 5700

telefonszámon lehet.

KÉZI NYIROKMASSZÁZS ALAPTANFOLYAM 
INDUL DEBRECENBEN

2017. febr. 11–12. és febr. 18–19.
A tanfolyam 40 órás 

(10 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)
Jelentkezés:

Nagy Margit természetgyógyász, 
Dr Vodder féle nyirokmasszőr, 

nyirokterapeutánál.
Tel.: 06-30/313-64-38

E-mail: energiasziget1958@gmail.com
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

Diétás szakács, 
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető, 
szakács, 
cukrász, 
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

OKJ-s és Europass (nemzetközi) 
bizonyítványt adó tanfolyamok

Kérésére visszahívom: 06-30-469-4949 A t
ájé
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s k
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AKCIÓTÉLI
Medium HD TV - 91 csatorna:  • 1490 Ft/hó-tól
Plus HD TV - 120 csatorna: • 2490 Ft/hó-tól

TV + Internet + Telefon csomagban:
Medium HD Combo: • 4490 Ft/hó-tól
Plus HD Combo:  • 5490 Ft/hó-tól

HD-s csomagokhoz 1 hónap AJÁNDÉK:
HBO MAXPAK, FILMBOX PAK, FELNŐTT CSOMAG
Továbbra is csak 1 év hűséggel!

S p í l e r T V  é s  I z a u r a T V  k í n á l a t u n k b a n !ÍRHA KESZTYŰ, 
ÍRHA SAPKA, 
BŐR KESZTYŰ

NŐI, FÉRFI

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 46. 
PYTHON Bőrüzlet 
www.bormax.hu

Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo: 9-14-igNÁDUDVAR,  KÖVY SÁNDOR U. 54. 06-30/423-8384

 GRÁNIT SÍREMLÉKEK • 
TÖBBFAJTA SZÍNBEN,
ÚRNASÍROK,• 
 MŰKŐ SÍREMLÉKEK • 
MEGRENDELHETŐK.

Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 5.
 +36-20-965-6355 

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-16-ig
Szombat:8–12

ZÁRTSZELVÉNYEK, • 
BETONACÉLOK, • 
KÖRACÉLOK, • 
SZÖGACÉLOK, • 
BETONHÁLÓK • 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

VAS
Kereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.

Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 5.
 +36-20-965-6355

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-16-ig
Szombat:8–12

ZÁRTSZELVÉNYEK, •
BETONACÉLOK, •
KÖRACÉLOK,•
SZÖGACÉLOK,•
BETONHÁLÓK•
SZÉLES VÁLASZTÉKA

KereskedésKereskedésKereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.KOJÁN FÉMKER KFT.

SunCraft 
Szolárium

H.szoboszló,
Debreceni út 10.
(Mol kút mellett)

Galaxy Fit 
Gymben

BÉRLET 
AKCIÓ!

60 perc  4200 Ft    
3570 Ft

-15%

90 perc  6120Ft   
5200 Ft

150 perc 9500 Ft  
8070 Ft

Új  Chocolate Brown 
csövek a gépeinkben!ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!

BOLT I  ELADÓT 
FELVESZÜNK 

Nádudvaron a Kabai u. 2. szám alatti 
Privát Max Üzletünkbe!

Érdeklődni lehet a helyszínen vagy a 06-30/509-2733
vagy 06-30/509-2714 –es telefonszámokon.

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

menük• 
készételek• 
hideg-meleg konyha• 
üdítők• 

Nyitva tartás: H–Cs: 07–21-ig • P–Szo: 07–23-ig

BS 
É T E L B Á R

/BS-etelbar es Kavezo

Hamar� an

nyitunk!

Nádudvar, Fő utca 163.
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 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
 15 alkalom 15 héten át 

38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 

1/3 oldalas
 PR cikk, fotóval 

ÁR: 3.800.- Ft + ÁFA / 
alkalom 

rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!
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2014. január 31.

D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyerm
ek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Cam
elia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottunk. M
indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m

ás 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
.  Am

i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakm
a után 

kellett néznem
. M

ost m
ár 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem
. So-

kan m
ondogatták nekem

 

azelőtt is, hogy szakm
át 

tévesztettem
, m

ert m
in-

dig is szerettem
 frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam
, nem

 jött a fodrász és 

én rögtönöztem
 kontyot a 

m
enyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.

AUTÓSZERELÉS

�Cukrász �szakács �óvodai

AUTÓSZERELÉS

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

VILLANYSZERELÉS

VILLANYSZERELÉS

ASZTALOSM
UNKA

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

ASZTALOSM
UNKA

� Cukrász � szakács �óvodai

FESTÉS

FESTÉS

Ö
TVÖ

S

BURKOLÁS

BURKOLÁS

KŐM
ŰVESM

UNKA

Ö
TVÖ

S

KŐM
ŰVESM

UNKA

�Cukrász �szakács �óvodai

FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

KOZM
ETIKA

KERTÉPÍTÉS

Szakemberek A-Z-ig

Szakemberek A-Z-ig

6

2014. január 31.
D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉPLIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC és ÉPÍTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 
dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 
� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 
� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 
� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 
� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 
minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z:
 0

07
20

-2
00

9

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 
dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 
� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 
� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 
� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 
� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 
minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z:
 0

07
20

-2
00

9

ÖTVÖSékszerész 
(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉPLIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC és ÉPÍTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 
dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 
� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 
� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 
� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 
� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 
minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z:
 0

07
20

-2
00

9

Válassza a kiváló német minőséget!-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.
+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes2014.01.20-tóla készlet erejéig.

ÖTVÖSékszerész 
(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉPLIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC és ÉPÍTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

Válassza a kiváló német minőséget!-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.
+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes2014.01.20-tóla készlet erejéig.

A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.
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kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénztAz indulás nem volt  ■
könnyű, de Camy min-
dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 
lesz.

Balajtiné Pál Camelia 
fodrász, a Camy-Lux Szép-
ségszalon megálmodója és 
tulajdonosa. Erdélyi magyar-
ként a szerelem hozta Deb-
recenbe, és már férje olda-
lán váltott arra a szakmára, 
ami azóta a hivatása és az 
élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 
hogy saját üzletet nyiss?

– Már több mint egy éve 
nyitottunk. Mindig is vágy-
tam rá és éreztem, hogy egy-
szer saját üzletem lesz. Most 
jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-
tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-
lettem, és ott teljesen más 
területen, egy közjegyzői 
irodában dolgoztam.  Ami-
kor a férjemmel megismer-
kedtem, átköltöztem Debre-
cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 
tizenkét éve annak, hogy 
erre a pályára léptem. So-
kan mondogatták nekem 
azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-
dig is szerettem frizurákat 
készíteni – egy esküvőn 
például, ahol vendég vol-
tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 
menyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-
nyi buktatót rejt. Neked ne-
héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 
olyan típus vagyok, hogy ha 
belehalok a háborúba, akkor 
is végigviszem a dolgokat. A 
férjemnek és a családomnak 
nagyon sokat köszönhetek, 
valamint nagy segítség volt a 
Széchenyi Tervből származó 
támogatás is, aminek igény-
lésére pont akkoriban volt 
lehetőség.
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MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.
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Győrfi Lajos nős, 
kétgyermekes család-
apa és egyéni vállal-
kozó. 

3 éve indította vállalko-
zását, a Valmont Kontrollt, 
azóta egyedi és állandó 
megbízásokat kap szerte a 
térségben.  Mezőgazdasági 
önjáró öntözőberendezések 
elektronikáját szervizeli, il-
letve riasztóberendezéseket, 
riasztórendszereket és ka-
merarendszereket telepít. 

Nagy szakértelmet igénylő 
speciális öntözőberende-
zések szervizelése

– Öntözőberendezések 
tekintetében egy amerikai 

gyártmányú öntözőberen-
dezéssel foglalkozom. 
Ez egy speciális 
öntözőberende-
zés, amely nagy 
szakér telmet 
igényel, mert 
nem a magyar 
öntözőrendsze-
rek elektronikájá-
val van felszerelve. 
– válaszolt készsége-
sen arra a kérdésre, hogy 
a mezőgazdaság területén 
mivel is foglalatoskodik.  

Munkája nagyon sok ol-
dalú, számos megbízást 
teljesít egy időben. Egész 
Kelet-Magyarországot lefed-
ve javít, szervizel, ez tehát 
kvázi egy mozgó szerviz.  

Öntözőberendezéssel kap-
csolatban állandó partne-
ri köre van. Ügyfelei elége-
dettségét bizonyítja, hogy 
több tucat öntözőberende-
zést tart számon.

Riasztórendszerek, riasz-
tóberendezések tervezé-
se, kiépítés

Győrfi Lajostól megtud-
tuk, hogy a riasztórendsze-
rekkel kapcsolatban laká-
sok, irodaépületek, hétvégi 
nyaralók riasztórendszerét 
tervezi meg és építi ki. A 
szakember az ügyfél kérésé-
re telefonos értesítéssel, vagy 
távfelügyeletes rendszerrel 

is beköti az adott riasztóké-
szüléket, számára ugyanis 

nagyon fontos a partner 
elégedettsége és mun-

kája eredményessé-
ge. A riasztó- és 
kamerarendszerek 
egyedi megbízásra 
készülnek el, ma-

gánszemélyek és cé-
gek számára.

Értékrendszere, hitvallása 
a munkában

– A mezőgazdaságban az 
öntözés nagyon nagy szere-
pet játszik és megbízható 
szolgáltatást igényel. – Mun-
kájában a rugalmasság az 
egyik legmeghatározóbb 
tényező, hiszen ügyfelei 
igényeihez igazodva szinte 
bármikor képes teljesíteni 

az adott megbízást, legyen 
szó öntözőberendezések 
javításáról és szervizelésé-
ről, vagy riasztó- és kame-
rarendszerek tervezéséről 
és kiépítéséről. Nagyon fon-
tos számára a megfelelő ár-
érték arányú szolgáltatás 
nyújtása, valamint a gyors 
és pontos kiszolgálás. 

– A családomtól nagyon 
nagy támogatást kapok ez 
irányba és szinte a nap 24 
órájában ennek a szakmá-
nak élek.

 G.A.

„A nap 24 órájában ennek a szakmának élek”

Nádudvar, Rózsa út 8 sz.
TEL: +3670/9414779

gyorfilajos72@gmail.com
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I n g a t l a n
Bármilyen ingatlant vásárolnék Hajdú-
szoboszlón, tetétleni házam cseréjével, 
készpénz ráfizetéssel. 06-30/496-3830

Budapesti kisebb lakást vásárolnék kész-
pénzért. Lehet felújítandó is. Tel:+36-
70/949-0944

Külföldi vevők számára eladó ingatlano-
kat keresünk. 06-70/677-2621

nádudvaron, Ady 88. alatt ingatlan, levá-
lasztható telekkel eladó. Érd.: este 18-20 
között. 06-30/480-1458

2-4 szobás apartmant keresünk bérle-
ménynek Hajdúszoboszlón a fürdő köze-
lében a június 1. és augusztus 31. közöt-
ti időszakra. 06-20/350-3780

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Hajdúszoboszlón, fürdőhöz közel 702 
m2 telek bontandó vagy felújítandó házzal 
eladó. 8,5M Ft. 06-30/551-4359

l a K á s e l a d á s
nádudvaron, földszinti 60 m2-es tár-
sasházi lakás eladó. Érd.: este 18-20 óra 
között. 06-30/480-1458

nádudvaron, társasházban 2. eme-
leti 58m2-es 2+fél szobás lakás eladó. 
Tel.:06-70/953-5107

a l B é r l e t e t  K í n á l
Kiadó albérlet! Telefon: 06-30/425-
6023

F ö l d ,  K e r t
Hajdúszoboszlón a debreceni útfél-
nél, 4,8 ha szántóföld, 190Ak eladó. 
Ir.ár:150.000Ft/Ak. 06-20/430-6075

szántóföldet bérelnék Hajdúszoboszló 
környékén. 06-20/369-8324

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  I r o d a
Hajdúszoboszlón a fürdő közelében 30 
m2-es üzlethelyiség eladó. 06-30/994-
7043

Hajdúszoboszlón 2500nm-es zárt telep-
hely, 500nm-es zárt csarnokkal, raktárak-
kal, üzletekkel, irodákkal, szociális helyi-
ségekkel, 25 T hídmérleggel, 15 gépko-
csis parkolóval. Kamionforgalom lehetsé-
ges, termőföldet beszámítok. Eladó vagy 
kiadó. Érd.:06-20/946-6422

a u t ó
skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 
84.000km légzsák, ködlámpa, szervo-
kormány, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 
20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005 
.ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, 
cd-s autórádió, 2elektromos ablak, szép 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, 
ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó
Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, Tel.: 52/273-006

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduszoboszlo@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség 
nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

opel Combo-C 1.3CDTI 2010.02.havi 
ezüst 5 személy ABS, Klíma, szervokor-
mány, légzsák, autórádió, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.297.000ft, tel 20-2049079

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend 
BENZIN/GÁZ Klíma, ABS, szervokor-
mány, légzsák, Cd-autórádió, szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, 
tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI 
Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-
autórádió, 2elektromos ablak, szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 1.297.000ft, 
tel 20-2049079

elektromos Moped Elektra 6000 3 kere-
kű, újszerű állapotban, újszerű akkumulá-
tor, index, világítás, hátramenet, eladó, ár: 
157.000ft, tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi die-
sel ABS, Klíma, szervokormány, 2 légzsák, 
Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép 
állapotban eladó, cserélhető, ár: 797.000ft, 
tel 20-2049079

renault Megane Limousine 1.4 benzin 
2006.09. havi bordó metál ABS, Klíma, 
szervokormány, légzsák, cd-s autórádió, 
2elektromos ablak, szép állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 997.000ft, tel 
20-2049079

nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi 
zöld riasztó, szervokormány szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 257.000ft, tel 
20-2049079

renault Megane Berline 1.4/16v benzi-
nes 2003.12. havi 102.000km ABS, Klí-
ma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autó-
rádió, 4 elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, tel 
20-2049079

suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 1. 
tulaj szervizkönyv, ABS, szervokormány, 
2 légzsák, autórádió, 4 elektromos ablak, 
szép állapotban eladó, cserélhető, hitelez-
hető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-
05,szervókormány,központizár, légzsák-
ok, elektromos ablak, elektromos tükör, 
ülésmagasság állítás, szervizkönyv, eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft tel 
20-2049079

renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. 
havi 85.000km ABS, ESP, Klíma, szervo-
kormány, 6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elekt-
romos ablak, tempomat, tolatóradar, szer-
vizkönyv, szép új szerű állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 2.697.000ft, 
tel 20-2049079

Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006.04.
havi 1.gazdás szervizkönyves, ABS, Klí-
ma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-autó-
rádió, 4 elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 1.697.000ft, tel 
20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi 
első tulajdonostól , szervizkönyves, 
sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokor-
mány, szép megkímélt állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 ft, tel 
20-2049079 

renault Megane Classic 1.4/16V ben-
zines 2001.04.havi az autó hátulja sérült 
de lábán közlekedik szervizkönyves, képek 
autofocus2001.hu oldalon megtalálja KLÍ-
MA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos 
ablak, szervokormány, eladó, cserélhető, 
ár: 277.000 ft, tel 20-2049079 

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.havi Klí-
ma, szervokormány, 2 légzsák, autórádió, 
központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető, 
ár: 797.000ft, tel 20-2049079 

BmW 316I 2004.03. havi 1.6 ben-
zin első tulajdonostól , szervizkönyves, 
sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokor-
mány, szép megkímélt állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 1.397.000 ft, 
tel 20-2049079 

J á r m ű K e r e s é s
autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON 
MOST! 0630/8812377

autóBontóBa VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

személygépkocsit és kisteherautót 
3.5 t-ig keresünk bizományos értékesí-
tésre ügyfeleink részére minimális köz-
vetítési díjért, ugyanitt készpénzes felvá-
sárlás. tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépko-
csit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-
től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-2049079

á l l a t
Hajdúszoboszlón ló van eladó vagy 
csere is érdekel. Elérhető vagyok: 18.00-
20.00 között Tel.: 06-30/458-7940

1db 150-160 kg-os hízó eladó. 06-30/539-
7691

4 db hízó 430 Ft/kg, 4 db koca eladó 
Kabán. 06-30/406-6269

e g y é B  e l a d á s
Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket, 
tanyaberendezéshez régiséget, hagyaté-
kokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-9529

Hajdúszoboszlón friss fürj tojás folya-
matosan kapható. Minimum (12-24 db-os) 
25 Ft/db. Érd.: 06-30/651-6577

Körbálás gyepszéna, vegyes méz, árpa, 
búza, tengeri eladó. Hajdúszoboszló, Ádám 
u.54.

malacok, hízó, terménydaráló, lőcsös 
szekér, hordozható cserépkályhák, kan-
dalló, háromkerekű bicikli. 06-70/406-
7110

nagy bálás lucerna 2 db 220V betonke-
verő eladó. Tel.:06-30/459-0829

Új EL-GO/M (HS-580) elektromos 4 kerekű 
moped eladó. Érd.:06-30/900-6686

e g y é B  K e r e s é s
dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-
ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 
06-52/274-468,06-30/356-4569

lomtalanítás, lakáskiürítés, 
hagyaték felszámolás cégeknek is, 
raktártól-pincéig. 06-30/205-6311, 
06-70/3912-261

s z o l g á l t a t á s t  K í n á l
Bádogosmunkák, tetőfedés cserepes 
lemezzel, akár palára is. 06-30/9952-
990

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javí-
tása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegy-
zőknek 30% kedvezmény. 06-30/712-
3457, 06-20/3380-366

drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesz-
tett háló, hullámosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészítők közvetle-
nül a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

FÜrdŐKádaK bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával. 06-30/529-0074

Kőművesmunkát vályog-téglaház fel-
újítás, hőszigetelés, cserép és cserepes 
lemez fedés készítése. 06-70/384-2651 
www.epitesalkoholnelkül.hupont.hu

P é n z
szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlanra, hitelkivál-
tás, nyugdíjasoknak is 68 éves korig, kezes 
nélkül. Jelzáloghitel, hitelkártya kiváltá-
sa előzetes banki költség nélkül. Füg-
gő ügynök THM: 5%-10,2 %, Reg.szám: 
0040600476843. 06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksége, 
akkor vegyen fel hitelt tehermentes autó-
jára 2 napon belül, személyre szabott hite-
lek. Amennyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képviselő (Mer-
kantil Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-
20-913-4012, 52/457-777

á l l á s

a Balmaz-Sütöde Kft. nádudvari kenyér, 
pékáru szaküzletébe, szakképzett, gya-
korlattal rendelkező bolti eladót kere-
sek felvételre. Nádudvariak jelentkezé-
sest várjuk. Érd.: 06-52/370-157 (hét-
köznap: 8-15-ig)

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berettyó-
újfalu, Kaba, környékén segédmunkáso-
kat keresünk. Bérezés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: intelvill@intelvill.hu

debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berety-
tyóújfalu, Kaba, környékén Internet-TV 
(IP, KOAX, SAT) - Telefonhálózat szere-
léshez szakembereket keresünk. Elekt-
ronikai (műszerész, hálózatszerelő) vég-
zettség, előnyt jelent! Érdeklődni: intelvill@
intelvill.hu

ebesi telephelyre hegeszteni tudó beta-
nított munkást keresünk! Érdeklődni mun-
kaidőben: 0630/755-3550

MEGEMLÉKEZÉS

HÜSE 
PÉTER
halálának 1. 

évfordulójára.
„Köszönjük hogy éltél s minket 

szerettél,
Nem hagytál el minket csak 

álmodni mentél
Szívünkben itt él emléked 

mindörökké.”
A gyászoló család.
/Hajdúszoboszló/

30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, 
kéz-, és lábápoló, műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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Z: 
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ételszállító és futár állás betölthető 
Hajdúszoboszlón. 25 év alattiak jelent-
kezését várjuk. ’B’ kategóriás jogosítvány 
szükséges- 06-70/311-1986

Hajdúszoboszlói építőanyag kereske-
désbe keresünk C típusú jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt, anyagkiszál-
lítót! Érd.: 06302892750

Hajdúszoboszlóra, hajnali munkavég-
zésre kerékpárral rendelkező, megbízha-
tó kézbesítőt keresünk. Jelentkezhetnek 
nyugdíjasok, és rehabilitációs ellátásban 
részesülők is! Telefon: 06-30/298-7392.

Hegesztőket keresünk balmazújváro-
si munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 
20/3205229

Könnyen, ülve végezhető csomago-
ló munkára keresünk kollégákat Buda-
pestre. Szállás megoldható. Érdeklődni: 
06(70)466-1647.

Kösely Zrt. hajdúszoboszlói szarvasmar-
ha telepére, fejőst, állatgondozót keres. 
Jelentkezni: 06-30/219-8766

nádudvaron és környékén mezőgazda-
sági bérmunkát vállalok. hívjon bizalom-
mal. 06-70/370-1149

nagyhegyesi cég keres admi-
nisztrátor és takarító munkatársat 
Nagyhegyesi telephelyre, azonna-
li kezdéssel, teljes munkaidejű mun-
kaszerződéssel. Jelentkezni: e-ma-
il: info.termeles@sligo.hu telefon: 06 
30 473 5397

Víz gáz fűtésszerelő, lakatos és lakatos 
segédmunkás munkatársakat keresek 
Nádudvar és környékéről. Jelentkezni a 
06-30/915-6605 telefonszámon.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

o K t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011)

óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypedagógi-
ai segítő munkatárs és kisgyermek-
gondozó, -nevelő képzés indul április-
ban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 
Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-
280-335  E.sz.:000850/2014
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A hajdúszoboszlói SHELL 
töltőállomásra keresek shop 
eladói munkakör betöltésére, 
lehetőleg kereskedelmi vég-
zettséggel rendelkező hölgyet, 
hosszú távú alkalmazásra !
Jelentkezni : a helyszínen, 
fényképes önéletrajz leadá-
sával. Érettebb korosztály 
előnyben !
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Hajdúszoboszlói társaság 
gyakorlattal rendelkező 

AUTÓSZERELŐ SZAKEMBERT KERES.
Elvárások: autószerelő /technikusi végzettség, 

több éves szakmai tapasztalat,
igényes  munkavégzés. Jelentkezni a 

06-20/333-4733-as telefonszámon lehet.
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TRAKTOROS 
a Silver Majorba

A Silver Major
mezőgazdasági

gépkezelőt
(traktor, nehézgépek) 

keres AZONNALI kezdéssel!
Fényképes önéletrajzot 

várunk az 
 info@hotelsilver.hu

címre
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E Ü . K I S KÖ N Y V E K
érvényesítése a friss tüdőszűrő lelettel.

Dr. Búzás Csaba  +36-30/393-1841  
 www.uzemorvos-hajduszoboszlo.hu

Munkaalkalmassági vizsgálatok rendkívül kedvező áron.
Január 22-én a repülőtér melletti kertvárosban 

a házak közé szállt, az Újvárosi, Radó, és 
Fehér u. környékén. A modell 190 cm széles 
a légcsavar a törzse fekete, a szárny felület 

fehér, alsó része fekete.
Kérem a becsületes megtalálót az alábbi 

telefonszámon vagy e-maliban értesítsen.

ELTŰNT REPÜLŐ 
MODELLT KERESEK!

06-20/385-5251 • jozsef@hard-mix.com

A MEGTALÁLÓ 40.000 FT
PÉNZJUTALOMBAN RÉSZESÜL!

 

vizsgát szervezünk
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb./ 
NÁDUDVARON

A vizsga időpontja:
2017. március 3.

Jelentkezni lehet:
a 30/239-96-89, vagy a 

30/685-63-18 telefonszámon. 
2017. február 20-ig.

NKHS GÉPKEZELŐI

GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, földmunkagép,
targonca/ tanfolyam indul

NÁDUDVARON
Az induló megbeszélés

2017. 02. 06-án. 15.30-kor 
lesz a Kövy Sándor iskolában 

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál a 30/239-96-89,

vagy a 30/685-63-18
telefonszámon és a helyszínen.

A Nagisz Zrt. Nádudvar határában található
Trófea Vadászházába

2 RECEPCIÓS ÉS 1 FELSZOLGÁLÓ 
 MUNKATÁRSAT KERES 

Előny: vendéglátós szakmai képzett ség, önállóság, szgk.
 jogosítvány, megbízhatóság. 

Jelentkezés: tjutka@nagisz.hu
 2017.02.15-ig

Tel: 06-54-525-508.

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE É
GG

É IL
E 1 00 %

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Gácsi Zoltán
20/451-1346

Hívjon bizalommal!

Energia megtakarítás 20-30%
Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

Garanciánk,
több ezer elégedett ügyfél
Döntsön jól, hívjon minket.

www.faablakmester.hu

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.

www.olcsoszemuveg.hu

Válassza a legjobb minőséget, nagyon olcsón
A szemüveg nem luxus! 

3 éves a Válság Szemüvegdiszkont
A Debrecenben már több mint 3 éve működő Válság Szemüveg-
diszkont árai abban térnek el a megszokott akciókat hirdető opti-
kák ajánlatától, hogy itt nemcsak a legolcsóbb termékek ára csábító, 
hanem a csúcsminőségű, máshol százezrekbe kerülő szemüvegek 
is a szokásosnál sokkal kevesebbe kerülnek. A Szemüvegdiszkont 
létrehozásakor az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggaz-
daságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy 
a csillogó-villogó világítást, a nemes bútorzatot � zeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós szemüvegeket.

Az akciómentes, kiszámíthatóan olcsó árakon kínált szemüve-
gek természetesen egyedi vizsgálattal meghatározott dioptriák 
alapján készülnek el. 

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásá-
rolhatunk magyar gyártmányú sötétített, fényre sötétedő, bifoká-
lis, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket. 
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, 
elkészítéssel együtt). A bifokális szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. 
De egy fényre sötétedő lencsével készülő multifokális szemüveg is 
meg� zethető. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális 
szemüveg megszokására. A szemüveg dioptriáját ingyenes vizs-
gálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és 
tartós szemüveget vásárolni, és aki a Magyar Termelőket támoga-
tásra érdemesnek tartja. 

Válság Szemüvegdiszkont ® , TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól     Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól     Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46., a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.
Tel.: 52/ 316-972     Nyitva tartás: H-P 9-18, Szombat: 9-13
www.olcsoszemuveg.hu      www.valsagdiszkont.hu      www.magyarszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUSA SZEMÜVEG

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

BEKE AUTÓSISKOLAT személygépkocsi 
vezetői

 tanfolyam indul

(hétfő) 17 órától
a nádudvari általános iskolában.

Jelentkezés:
Beke József, Nádudvar, Eötvös u. 3.

Tel.: 06-30/9951-199 vagy 06-30/655-6628
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