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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
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DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.
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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
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2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!
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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: (06 52) 887 600

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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A fenyőünnepi, 
vagy épp a szilvesz-
teri piros betűs na-
pok után a Valentin-
nap ad újabb okot a 
szórakozásra és az 
ajándékozásra.

Az örömnap története 
egészen a Kr. e. 270-ig nyú-
lik vissza, a római Claudius 
császár uralmához. Az 
uralkodó ellenezte 
katonái házasság-
kötését, mondván 
az rossz katonai 
szolgálathoz ve-
zet a harcmezőn. 
A császár paran-
csát megkerülve 
Bálint püspök (lati-
nul Valentinus) titok-
ban több tucat párt adott 
össze. Börtönbe vetették, ahol 
a legenda szerint hite erejé-
vel meggyógyította a börtön-
őr vak leányát, majd halála 
előtt egy üzenetet hagyott 
neki, amelyet így írt alá: „A 

Te Bálintod”. A Valentin-na-
pi üzenetküldés hagyománya 
ehhez a legendához köthető.  
Kivégzését február 14-én haj-
tották végre. Már a 15. század-
tól számon tartották a szere-
lem ünnepét, s a halloweeni 
ünnepkörhöz hasonlóan 
gyorsan terjedt el szerte a 
világban. Hazánkban is ha-
mar megjelent Bálint püspök 

tisztelete. Már az Érdy-
kódexben is számon tartják 
a szentet, valamint a Bara-
nya megyei Bóly városában 
található az egyetlen, Bálint 

püspöknek szentelt kápolna 
Magyarországon. A népi ha-
gyományokban is helyet ka-
pott a szerelem védőszentje. 
A hiedelem úgy tartja, ha Bá-
lint-napon hideg, száraz idő 
van, akkor jó lesz a termés. 
Emellett szokás szerint Bá-
lint-napon választanak párt 
a verebek, illetve ekkor jön-
nek vissza a vándorló vadga-
lambok is. Voltak olyan terü-

letek, ahol e napon szokás 
volt a madarakat etetni. 

Az üdvözlőlapok mel-
lett a csokoládé és a 
vörös rózsa tartozik 
a jól bevett, s ma-
napság már sokak 
által unalmasnak 

tartott Valentin-na-
pi meglepetések köré-

be. A csokoládé és a sze-
relem kapcsolata az 1800-as 

években köttetett, amikor is a 
korabeli orvosok csokoládé-
fogyasztást javasoltak a sze-
relemi bánat elűzésére, vala-
mint a férfiasság fokozására. 
A rózsa pedig Vénusznak, a 

szerelem istennőjének ked-
venc virága volt, így vált az 
összetartozás jelképévé. Az 
ünnep nemzetközi jellege 
miatt, a magyarosítás cél-
jából 1997. február 14-étől 
Molnár Pál újságíró kezde-
ményezésére az általa meg-
alapított Balassi Bálint-em-
lékkard elnevezésű irodalmi 
díjat ezen a napon adják át Bu-
dán. A Bálint-nap elnevezés 
pedig igyekszik európai jel-
leget adni az örömünnepnek. 
Egyre többen próbálnak ere-
deti ajándékokat adni szívük 

választottjának, s elszakadni 
a rózsa-csokoládé-üdvözlőlap 
hármasától. Gyakori, hogy ún. 
„élmény-ajándékok” – mint 
például wellness-hétvége, ki-
rándulás, vacsora, színház – 
formájában lepik meg a pá-
rok egymást. Sokak pedig a 
gyermekeiknek, barátaiknak, 
rokonaiknak, de még a házi 
kedvenceiknek is gondoskod-
nak valamilyen kis apróság-
ról, hogy ezúton is kifejezzék 
szeretetüket.

H. O. J.

A rózsaszín köd ünnepe
A Bálint-nap elnevezés igyekszik európai jelleget adni az ünnepnek

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

TANULJ NÁLUNKTANULJ NÁLUNK

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu
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www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6 000 

Újságunk kedvezményes áron várja
a SZÉCHENYI TERV 

által támogatott projektek 
kötelező leközlését 

MEGRENDELŐ  ÜGYFELEIT. 
Forduljon bizalommal 

értékesítési  munkatársunkhoz: 

Királyházi Nóra
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Karácsony és szil-
veszter után majd-
nem azonnal érkezik 
egy újabb ünnep.

Furcsa módon ismét kap-
csolódik a nagy lakomák-
hoz, bálokhoz vagy éppen a 
bulikhoz. A farsang viszont 
egy kicsit más, mint a töb-
bi szokásos ünnep. Persze 
ilyenkor is eszünk, iszunk 
és jól érezzük magunkat, 
ám van egy fontos pontja a 
hagyománynak és ez a be-
öltözés. Álarcos karnevá-
lok vagy bálok más alkal-
makkor is előfordulnak, 
azonban a farsangkor a 
beöltözésnek van egy célja, 
mégpedig a tél elüldözése.

A farsangi bálon vagy 
eseményeken azért öltünk 
álarcot - és rögtön hozzá is 
kell tenni, hogy minél ijesz-
tőbb álarc legyen, - hogy 
egy megváltozott identi-
tással elriasszunk a köze-
lünkből egy negatív dol-
got. Ez általában a tél, de a 

régi hagyományok szerint 
vonatkozhat akár a rossz 
és ártó szellemekre is. Az, 
hogy az álarcnak fel-
tétlen ijesztőnek 
kell lennie ma 
már egyáltalán 
nem szempont, 
sőt, manapság 
inkább popu-
láris, vicces 
és közkedvelt 
személyeknek 
vagy dolgoknak 
szokás beöl-
tözni, mivel 
többnyire az 
ilyen mas-
karákkal ér-
hetünk el si-
kereket egy 
jelmezverse-
nyen.

Azon-
ban ré-
gen a ré-
misztés volt 
a középpont-
ban, erre a 
legjobb példa 
a busójárás. 

Mohácson az emberek, fé-
lelmetes maszkokkal vonul-
nak fel, amiken egyre go-

noszabb és torzabb 
ábrázatok viríta-

nak. Ennek ere-
detét a törökök 
elűzésének le-
gendájával is 

magyarázzák. 
Az őslakosok a 

Mohács-szigeti mo-
csárba menekül-

tek a törökök 
elől, de ami-
kor elegük lett 
az elnyomás-
ból az éj leple 
alatt rémisz-

tő álarcot ölt-
ve csónakokkal 
átkeltek a Dunán 
és a maguk ké-
szítette zajkeltő 

eszközökkel 
egyszerűen ki-
zavarták a törö-
köket Mohács-
ról. Vannak, 
akik szerint a 
legendának 

vajmi kevés történeti alap-
ja van, de tény, hogy sokat 
ad hozzá a helyi farsangi 
hagyományhoz.

Tehát aki tényleg egy ha-
gyományos farsangi bált 
akar látni annak érdemes 
legalább egyszer ellátogatni 

Mohácsra és megnéz-
nie egy busójárást. Lehet, 
hogy akadnak még ijesztő 
álarcok farsangkor szerte 
az országban, de az erede-
ti hagyományos irányt nem 
igazán tudják tarnai a mai 
mulatságok.

K. L.

Mit jelent a farsang?

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

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

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

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

KereskedésKereskedésKereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.KOJÁN FÉMKER KFT.

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén: egy másik pár, 
munkához vagy vezetéshez optimalizált Varilux lencsét adunk ajándékba!

A kedvezmény 

2017. február 

28-ig érvényes, 

más akcióval 

nem vonható össze. 
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Kaba:
Rákóczi u. 93. Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Fő u. 87. Tel.: 54/480-476, 20/329-4986
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2017. február 11-12.,

 szombat-vasárnap

NÁDUDVARON, 

az Ulveczki Kézműves

Cukrászdában 

KRÉMESVÁSÁR!

AKCIÓS, 99 Ft/db áron NÁDUDVAR,  KÖVY SÁNDOR U. 54. 06-30/423-8384

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

kedd 12 óra
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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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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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lésére pont akkoriban volt 
lehetőség.
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ASZTALOSMUNKA

� Cukrász � szakács � óvodai

FESTÉS
FESTÉS

ÖTVÖS

BURKOLÁS BURKOLÁS

KŐMŰVESMUNKA

ÖTVÖS

KŐMŰVESMUNKA

� Cukrász � szakács � óvodai

FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
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ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok
- parkolók
- kapubejárók

- telephelyek
- utak
- járdák

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

térburkolás
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

nyílászáró
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83

vagyonvédelem
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43

Szakemberek A-Z-ig

Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

A mester maga is részt 
vesz a munkákban és szá-
mára az ügyfél elégedett-
sége a legfontosabb.

– Általában 5–7 ember-

rel végezzük a feladatot a 
sűrűbb időszakban, egyéb-
ként pedig elég 3 ember is 
egy igényes átalakítás vagy 
beszerelés kivitelezéséhez. 
Az igazi szakember nem 
fél bepiszkítani a kezét, 
ezért nem csak irányítom 
a csapatomat, hanem ki is 
veszem a részem a munká-
inkból. Az emberek pedig 
látják és értékelik ezt. A ro-

konok, szomszédok gyak-
ran dicsérik az elvégzett 
munkát egymás közt, ez 
az elégedett reklám pedig 
önmagáért beszél. Ha kell, 
inkább maradunk egy órá-
val tovább, de nem hagy-
juk ott úgy az ügyfelet, 
hogy ne lennénk mi ma-
gunk is száz százalékosan 
megelégedve. Kizárólag 
szakszerűen dolgozunk, 
hosszú távú garanciával.

A mester saját raktárából 
szállítja a kívánt ablako-
kat, redőnyöket vagy szú-
nyoghá lókat 
egyenesen a 
telephelyről 
és saját ta-
pasztalatai 
alapján bát-
ran ajánlja 
a Rehau ab-
lakmárkát, 
akár 3 ré-
tegű üve-
gezéssel.

– A Rehau megbízható 
márka, minőségi ablak 
méghozzá jó áron teremt 
elegáns külsőt otthoná-
nak. A redőnyöket illetően 
alumínium párti vagyok, 

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

hezen rom-
lanak és én 
magam is 
ezt hasz-
n á l o m . 
Sz ú nyog -
hálók terén 
a lehúzható 
mobil szú-

nyoghálókat 
tudnám megemlíteni, ezek 
főleg tavasszal vagy in-
kább a nyáron mennek.

Ha felújításról, átépítés-
ről vagy javítási munkála-
tokról van szó a gyorsaság 

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

– Ha megtehetjük, még 
aznap felmérjük az elvég-
zendő feladatokat, hogy 
aztán minél hamarabb 
nekiláthassunk gyorsan és 
hatékonyan a munkának. 
De természetesen nem 
ijedünk meg a nagyobb 
kihívásoktól sem, ha egy 
hosszabb munka esetleg 
egy hétig tart az sem gond, 
hiszen az ügyfél minőséget 
vár a pénzéért cserébe.

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167

Szeptemberben indul a honvéd kadétképzés
Honvéd kadétképzés indul szeptemberben egy budapesti és egy szekszárdi iskolában. Azok je-
lentkezését várják, akik a katonai pálya iránt érdeklődnek, az altiszti, tiszti képzésre felkészülten 
szeretnének jelentkezni, valamint azokat is, akiket az önkéntes tartalékos szolgálat érdekel.

Az álláskeresés, mint napi munka

Álláspont
Az álláskeresés, mint napi 8 
órás munka elsőre furcsán 
hangzik, de egy álláskereső-
nek valójában az álláskeresés 
a munkája. A hatékony állás-
keresők titka ez a hozzáállás.

Az álláskeresők napi 
munkája abból áll, hogy 
reggel felkel, reggeli-
zik, majd szá-
mítógép elé 
ülve azon-
nal hozzá-
fog az állás-
kereséshez, ebédidőt 
és munkaidő végét 
betartva folyamatosan azon 
dolgozik, hogy legyen állása. 
Állásportálokat böngész, ál-
láshirdetésekre jelentkezik, 
kapcsolatrendszert épít Lin-
kedinen, részt vesz Linkedin 
szakmai csoportok munkájá-
ban. Majd még egy állásköz-
vetítő céghez bejelentkezik, 
kibővíti a listáját, amit azokról 
a cégekről vezet, ahol szívesen 

dolgozna, akkor is ír nekik egy 
álláspályázatot, ha épp nem 
hirdetnek állást. Ha már van-
nak állásinterjú-meghívásai, 
felkészül állásinterjúra, meg-
tervezi az odautazást vagy be-

állítja a kamerát, ha ka-
merás interjú, feltölti a 
telefonját, ha telefonos. 

További álláskere-
sési forráso-

kat keres, a 
net mellett 
s z a k m a i 

egyesületek, cso-
portok elérhetősé-

gein érdeklődik, javaslatokat 
kér. Ő maga ad fel hirdetést 
ingyenes hirdetési portálokon, 
közösségi oldalakon, hogy ál-
lást keres. A munkaidő beosz-
tása is ugyanúgy feladattá vá-
lik. És ha már tényleg nem tud 
mit tenni aznap azért, hogy 
állása legyen, még mindig el 
kell olvasni pár szakmai cik-
ket, hírlevelet.
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 Munkájára igényes, elsősorban 
magyaros konyhában jártas, 

önálló munkavégzésre alkalmas 

SZAKÁCSOT 
keresünk a Silver Majorba 
hosszú távra. A betanítás 

megoldott.
Érdeklődni a 

chef@hotelsilver.hu 
email címen vagy a 
+36 20 5940 5700

telefonszámon lehet.

Szállodai tapasztalattal 
rendelkező kollégát keresünk

 ÉRTÉKESÍTÉSI 
REFERENS/
 RECEPCIÓS 

pozícióba. 
Egy idegen nyelv társalgási szintű 

ismerete követelmény. 
A német, román, orosz nyelvtudás, 

valamint a Hostware rendszer 
ismerete előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot várunk az 
info@hotelsilver.hu címre!

Rehablitációs kártyával 
rendelkező 

MUNKATÁRSAT 
keresünk.

Fényképes önéletrajzot 
az info@hotelsilver.hu 

email címre vagy 
személyesen a szállodában 

(4200 Hajdúszoboszló, 
Mátyás király sétány 25.) 

adható le.

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.

Jelentkezés telefonon: +36/30-456-8850

Bejelentett egész éves foglalkoztatás, azonnali kezdés, 
KIEMELT FIZETÉS.

Bejelentett egész éves foglalkoztatás, azonnali kezdés,

Megbízható, szakmai tapasztalattal rendelkező 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐKET - 
GÉPSZERELŐKET 

keresünk (Traktoros, Kombájnos) 
Hajdúszoboszlói telephelyünkre. 

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

Hajdúszoboszlói négycsillagos 
szálloda gyakorlattal 

rendelkező konyhamészárost 
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni: 06-30-3002988-as telefonszámon lehet.

bbbbbbbbbb llllllóóóóóóóóóóiiiiiiiiiiiii ééééééééééééé iiiiiiiiillllllllllllllllllHHHHHHHHHHH jjjjjjjjjjdddddddddúúúúúúúúúúúúúúú
keresünk

A Nádudvari Élelmiszer Kft. mindkét üzeme keres

- VILLANYSZERELŐKET,
- KARBANTARTÓKAT. 

releváns szakképzettséggel 
(akár pályakezdőket is).

Jelentkezés:
telefonon: 54-525-508

(hétfőtől péntekig 8:00-12:00 óra)
e-mailen önéletrajzzal: tjutka@nagisz.hu.

A Rudolf Hotel  gyakorlattal rendelkező 

FELSZOLGÁLÓT, 
RECEPCIÓST, 

ÉJSZAKAI  
RECEPCIÓST

keres.
Szakmai önéletrajzot Hajdúszoboszló, 

Mátyás király sétány 23. címre,
vagy a konyveles@hotelrudolf.hu.

e-mail címre várjuk.
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Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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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!

Apró
I n g a t l a n

Bármilyen ingatlant vásárolnék 
Hajdúszoboszlón, tetétleni házam 
cseréjével, készpénz ráfizetéssel. 
06-30/496-3830

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

2-4 szobás apartmant keresünk 
bérleménynek Hajdúszoboszlón 
a fürdő közelében a június 1. és 
augusztus 31. közötti időszakra. 
06-20/350-3780

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Hajdúszoboszlón 100m2 tégla 
építésű kertes ház eladó. Érd.:06-
30/214-7996

Hajdúszoboszlón, fürdőhöz közel 
702 m2 telek bontandó vagy fel-
újítandó házzal eladó. 8,5M Ft. 
06-30/551-4359

Hajdúszoboszlón, Kádár utcán 
2 szobás családi ház eladó. 
06-20/530-2970, 06-20/512-
3819

nádudvar, Lukács Dénes u. 
42 alatti lakóház eladó. Érd.: 
06-30/360-1813

nádudvaron, Somogyi Béla u. 34. 
régi típusú családi ház, nagy telek-
kel eladó. Érd.: 06-30/415-5163

l a k á s e l a d á s

nádudvaron, földszinti 60 m2-es 
társasházi lakás eladó. Érd.: este 
18-20 óra között. 06-30/480-
1458

74 m2-es társasházi lakás Hajdú-
szoboszló, Isonzó 6. alatt sürgő-
sen eladó. Ár: 13M Ft. 06-30/367-
6561

a l B é r l e t e t  k í n á l

albérlet kiadó Hajdúszoboszlón. 
06-30/394-3866

Fiatal pár részére Hajdúszobosz-
lón 35nm-es bútorozott mellék-
épület, azonnali beköltözéssel 
kiadó. 06-30/456-9014

Hajdúszoboszló központjában 2 
szobás egyedi fűtésű lakás kiadó, 
hosszú távra. Érd.:06-30/968-
0173

kiadó albérlet! Telefon: 
06-30/425-6023

F ö l d ,  k e r t

Hajdúszoboszlón a debrece-
ni útfélnél, 4,8 ha szántóföld, 
190Ak eladó. Ir.ár:150.000Ft/Ak. 
06-20/430-6075

Hajdúszoboszlón, Erdő dűlőn 
0141/78 hrsz, 9297 m2, 32,35 
AK értékű föld terület eladó. 
Ir.ár.:110.000 Ft/Ak. 06-30/354-
2926

Üzlet,  műHely,  Iroda

ebesen a 4-es főút mellett köz-
vetlenül raktárak és műhelyek bér-
letbe kiadók (korábban autós telep 
volt). 06-30/535-1932

Hajdúszoboszlón 2500nm-es 
zárt telephely, 500nm-es zárt 
csarnokkal, raktárakkal, üzletek-
kel, irodákkal, szociális helyisé-
gekkel, 25 T hídmérleggel, 15 gép-
kocsis parkolóval. Kamionforgalom 
lehetséges, termőföldet beszámí-
tok. Eladó vagy kiadó. Érd.:06-
20/946-6422

J á r m ű k e r e s é s

autófelvásárlás!állapot és kor-
tól függetlenül azonnali készpénz 
fizetéssel!06706255878

simsont vásárolok hibásan is. 
06-30/968-9295

á l l a t

Hízott néma kacsa megrendelhető 
és gyöngytyúk folyamatosan kap-
ható. Tel.: 06-30/647-1541

tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/
db.áron ingyenes házhoz szállítás-
sal rendelhető. 06/70-240-13-31

Vágóbirka, birkahús folyama-
tosan kapható. Tel.: 06-30/548-
4646

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-
va 650,-Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382

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

n ö V é n y

eladó Nagykerekiben 120*120-as 
hálós lucernaszéna, gyepszéna és 
búza. Érd.. 06-30/657-7802

kabán eladó kukorica 40 Ft/
kg, búza 48 Ft/kg, tavaszi árpa 
48 Ft/kg, napraforgó 110 Ft/kg. 
06-30/857-6538

kUkorICaVetŐmagok: 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendelhe-
tők házhozszállítással. www.
kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

nádudvaron széna, lucerna eladó. 
Szállítás megoldható. 06-30/241-
0806

Vetőmag, kukorica, napraforgó 
kapható. Nádudvar, Baksay Dáni-
el u. 30. Tel.:06-30/402-2929, 
06-54/481-201

e g y é B  e l a d á s

Birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez 
régiséget, hagyatékokat vásáro-
lok. Érd.: 06-30/979-9529

Centrifuga, keverőtárcsás mosó-
gép szép állapotban eladó, hibásat 
beszámítom, megveszem. Ha kell 
elszállítom. 06-20/485-4256

Hidraulikus betegágy és 3 cso-
mag felnőtt pelenka M-L-es méret 
eladó. Tel.:06-30/376-7710

malacok, hízó, terménydaráló, 

lőcsös szekér, eco motor, hordoz-

ható cserépkályhák, háromkerekű 

kerékpár. 06-70/406-7110

nagy bálás lucerna 2 db 220V 

betonkeverő eladó. Tel.:06-

30/459-0829

Új EL-GO/M (HS-580) elektromos 

4 kerekű moped eladó. Érd.:06-

30/900-6686

45 soros összecsukható német 

aprómag vetőgép eladó. Tel.:06-

30/461-2398

e g y é B  k e r e s é s

dunnát, hagyatéki tollat veszek, 

Hívásra megyek. Hétvégén is. Meg-

bízhatóság! 06-52/274-468,06-

30/356-4569

Használt szerszámot vásárolok 

esztergagépeket, lapkákat, mérő-

eszközöket egyéb szerszámokat. 

Tel: 06-70/517-5503

lomtalanítás, lakáski-
ürítés, 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

Csempe, járólap lerakását, fürdő-

szobák teljes körű felújítását, víz-

szereléssel, anyagbeszerzéssel 

vállalom. Pontos, megbízható, pre-

cíz munka! Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

drótfonat, betonoszlop, vadhá-

ló, hegesztett háló, hullámosított 

háló, nádszövetek, szálas vas-

anyag, kiegészítők közvetlenül a 

gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.

hu +36-30/537-3308

FÜrdŐkádak bontás nélkü-
li felújítása, gépi eljárással, 
gyári színekkel, garanciával. 
06-30/529-0074

Idősek gondozását szakápoló-

ként 24 órás felügyelettel válla-

lom. 06-30/394-3866

kisebb kőművesmunkát, térkö-

vezést, fakivágást, kerítés épí-

tést, kertgondozást, házfelügye-

letet vállalok. 06-20/298-3840

kőművesmunkát vályog-tégla-
ház felújítás, hőszigetelés, cse-
rép és cserepes lemez fedés 
készítése. 06-70/384-2651 www.
epitesalkoholnelkül.hupont.hu

P é n z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak 
is 68 éves korig, kezes nélkül. 
Jelzáloghitel, hitelkártya kivál-
tása előzetes banki költség nél-
kül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 
%, Reg.szám: 0040600476843. 
06-30/635-8080

á l l á s

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

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (háztá-
ji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com  www.
andreasagro.com

ételszállító és futár állás 
betölthető Hajdúszoboszlón. 25 
év alattiak jelentkezését vár-
juk. ’B’ kategóriás jogosítvány 
szükséges- 06-70/311-1986

Hajdúböszörményi telephellyel 
rendelkező cég nemzetközi gépko-
csivezetőket keres.Érd:0630/576-
45-02

Hajdúszoboszlói építőanyag 
kereskedésbe keresünk C típusú 
jogosítvánnyal rendelkező gépko-
csivezetőt, anyagkiszállítót!  Érd.: 
06302892750

Hajdúszoboszlóra, hajnali mun-
kavégzésre kerékpárral rendelke-
ző, megbízható kézbesítőt kere-
sünk. Jelentkezhetnek nyug-
díjasok, és rehabilitációs ellá-
tásban részesülők is!  Telefon: 
06-30/298-7392.

Hegesztőket keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltételek-
kel. Tel.: 20/320-5229

kösely Zrt. hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére, fejőst, állat-
gondozót keres. Jelentkezni: 
06-30/219-8766

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói Szar-
vasmarha telepére fejőst, trakto-
rost keres. Érdeklődni: 06-30/219-
8766

Kos - Végig kell türelmesen 
hallgatnia a másik felet ahhoz, 
hogy valóban megértse az 
álláspontját. A lényeg ugyanis 
éppen azokban a fél szavakban 

rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimon-
dani. Ez a hozzáállás mind a munkában, 
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az 
Ön számára mostanság.

Bika - A csillagok állása igazán 
kedvező energiákat sugároz 
Ön felé. Határozott fellépé-
sével és pozitív kisugárzásával 
most azokat a problémákat is 

orvosolhatja, amelyek megoldása eddig 
gondot jelentett. Azonban nem szabad 
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is 
sikeres lehet ez a hét.

Ikrek - A következő időszakban 
úgy érzi, a család és a munka-
hely között kell választania. Jó 
tanács: ne tegye! Ha a sok teher 
meg is viseli, akkor is hagyjon 

időt magának, ne tegyen olyan lépéseket, 
amiket megbánhat. Az égi konstellációk 
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez 
nemsokára változik. 

Rák - Alkalma nyílik a zűrös 
ügyei rendezésére. Ha nem is 
olyan eredményeket ér el, ame-
lyek látványosak, de rendezni 
tudja a kapcsolatait, és végre 

ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú 
távon pedig mindenképpen hasznos, ha 
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól 
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan fel-
adatokat, amelyek felmutatható 
eredményekkel járnak. Szük-
sége van ugyanis arra, hogy a 
környezetében élők elismerjék 

a teljesítményét és közben bebizonyítsa 
azt is, egyedül képes boldogulni. Az aka-
ratereje nagy, de azért ne higgye, hogy 
nincs szüksége másokra.

Szűz - Ezen a héten egy 
új életérzés, ötlet, idea keríti 
hatalmába és ennek is kez-
di szentelni az életét. Ehhez 
párosul a felfokozott szabad-

ságvágy is, ami új kalandokba és kihívá-
sokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra. 
A munkakörétől függ, hogy mennyire 
engedik szárnyalni. 

Mérleg - A héten a csillagok 
nem könnyítik meg a dolgát és 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nia. Valószínűleg lesz is része 
egy-két kellemetlen élmény- 

ben, de ne aggódjon, komolyabb prob-
lémákkal nem kell szembenéznie. Szeren-
cse, hogy a szerelmi élete rendezett, így 
számíthat majd párja megértésére.

Skorpió - Itt a megújulás ideje, 
először az érzelmi életében 
lásson hozzá! Plútó bolygó 
segíti megszabadulni a rossz 
szokásaitól. Ne várjon azon-

nali javulást, az eredmény a befektetett 
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit 
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket 
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyuga-
lomról és kiegyensúlyozottság-
ról szól. A gondjai sajnos nem 
új keletűek és a megoldásához 
türelemre és komoly önismeret-

re van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll 
a szerencsével, az csak annak a jele, 
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje 
feltöltődni!

Bak - Ez a hét szerelem és 
párkapcsolat terén a legjob-
bakat ígéri! A szinglik rátalál-
hatnak a nagy szerelemre, 
míg a párkapcsolatban élők 

előreléphetnek és akár meg is állapodhat-
nak. De kétségkívül erősebb lesz a kap-
csolatuk, mint valaha és ennek valamilyen 
módon jelét is adják majd.

Vízöntő - Kicsit akaratosabb, 
harciasabb lesz a napokban, de 
csak olyan értelemben, hogy 
semmit sem hagy vagy enged, 
hanem ha kell, akkor erővel, de 

mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben 
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik 
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban 
maradjon gyengéd!

Halak - Változatosságra vágyik, 
de nem meri mondani a ked-
vesének, nehogy megbántsa. 
Akkor legalább próbálja meg 
vele éreztetni vagy egy-két  

programra elrángatni. Egyébiránt nem 
kell izgulnia, hiszen most élete minden 
területe könnyen halad. Azonban ezért is 
meg kell majd dolgoznia!
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nádudvari telephelyünkre szür-

ke marha gulyához, gulyást kere-

sünk. T.:06/30/303-4920

nádudvaron és környékén mező-

gazdasági bérmunkát vállalok. hív-

jon bizalommal. 06-70/370-1149

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat kere-

sünk több műszakos munka-

rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 

06-30/791-0950

o k t a t á s t  V á l l a l

Farsangi hagyományo-

kat felvonultató szí-

nes programok vár-

ják az érdeklődőket.

Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

február 15.
21.00 óra
KISS Forever 
Band koncert
A koncert első részében 

fellép a ZZ-COPY. Rock 

Cafe – Hajdúszoboszló

február 10.
21.00 óra
Heartkiller, Kerecsen 
és Maeotis koncert
Rock Cafe – Hajdúszoboszló

február 11.
16.00 óra
Szoboszlói far-
sangi mulatság. 

címmel Liszter Sán-
dor és a Vadrózsák, 
Dömsödi Farkas Bá-
lint és Csikós Márta 
műsorát tekinthe-
tik meg az érdeklődők.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 25.
20.30 óra
Szoboszlói Mu-
zikális Klub
A zenei élményről a 
Matchhboys zenekar 

Farsang

kat felv

nes prog

ják az ér

Kulturá
ebruár 10

MIKOR
és HOL

Keresztes Ildikó trio koncert

Soma Mamagésa előadása

február 15.
17.30 óra
Soma Mamagé-
sa előadása
Új egyensúly – 
Fordulópont a férfi -nő 
viszonyában. Kulturális 
Központ – Hajdúszoboszló

február 15.
20.00 óra
Retro Party a ’80-as 
’90-es évek legna-
gyobb slágereivel 
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 18.
20.00 óra
TRB – Tunyogi Rock 
Band koncert.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

február 19.
16.00 óra
“Csendül a nóta” 

gondoskodik, akik az 
’50-es,’60-as évek 
legnagyobb Rock & Roll 
slágereit játsszák majd.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 25.
21.00
Keresztes Ildi-
kó trio koncert
Élőkoncert majd retro
buli hajnalig.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

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

38
30

04

GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, földmunkagép,
targonca/ tanfolyam indul

NÁDUDVARON
2017. 02. 13-án 15.30.–kor 
a Kövy Sándor iskolában

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

vagy a  30/685-63-18 
telefonszámon és 

a helyszínen.

38
30

04

30/633-0073 www.forba.hu

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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ISKOLA

TOLLTARTÓ

TANÉV

OLLÓ, RADÍR

CERUZA

KÖRZŐ

SZÜNET

UDVAR

FÜZET

TÍZÓRAI

ASZTAL

ÓRA, HÁZI

EBÉD

KÖNYV

SAKK

Kedves gyerekek!
Elrejtettünk 17 szót a rejtvényben, megtaláljátok

mindegyiket?
Jó szórakozást!

Ő D U A L O K S I

Z É D T N K K Z Z

R B V S I K Ö Ü Á

Ö E A C A A N N H

K F R E R S Y E V

O Ü Í R Ó Z V T É

L Z D U Z T D A N

L E A Z Í A R Ó A

Ó T R A T L L O T

Elrejtettünk 17 szót a rejtvényben,

Bolti eladó, Boltveze-

tő, 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, gyógypeda-

gógiai segítő munkatárs és kis-

gyermekgondozó, -nevelő kép-

zés indul áprilisban Debrecenben. 

Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 

06/20-393-7586, 06/52-280-335   

E.sz.:000850/2014
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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

Nyitás:

jövő hét

Nádudvar, Fő utca 163.

06-30/564-3751
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Kérésére visszahívom: 06-30-469-4949 A t
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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 !

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE É
GG

É I

L
E 1 00 %

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
- Redõny

Gácsi Zoltán
(telefonszám változás)

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


