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Jó helyen, jó áron…

Úgy ésszerű, ha korszerű!

Mit mutat az energetikai tanúsítvány?

A szakszerű kéményszerelés a biztonság záloga

Csökkentené a rezsiszámlát? Megéri szigetelni!

2016. október 18., II/3.

Márciusban
ismét
megjelenik!
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A „Kaba-Ház” Idősek 
Otthona 17 év tapaszta-
latával, csendes, nyugodt, 
zöldövezetben, elhívatott 
szakemberekkel, rendsze-
res orvosi ellátás mellett 
várja azokat az időseket, 
akik  állapotuknak meg-
felelően állandó felügye-
letet igényelnek.  Érdeklődni elhelyezési lehetőségek kapcsán

tel.sz: 06-54/522-066 · kaba@idosotthon.hu
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egy évre haszonbérbe adja

A döntést Hajdúszovát községi Önkormányzat képviselő-
testülete hozza meg. A képviselő-testületi ülés időpontjáról 
ajánlattevők tájékoztatást kapnak, melyen megjelenhetnek.

a hajdúszováti 1859/1, 1859/4, 1859/11, 1609/1 
helyrajzi szám alatti, 

összesen 22,377 ha területű,
nádas és mocsár művelési ágú ingatlanait,  

a rajta lábon álló nádterméssel.

Ajánlatok benyújtásának helye: 
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal
időpontja: 2017. március 1. (szerda) 12.00 óra
Ajánlatok elbírálásának határideje: 
legkésőbb 2017. március 6.
Induló ár:  300 000 Ft/év bérleti díj + 100 000 Ft kaució

F E L H Í V Á S
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

80 órás alaptanfolyamot szervez
2017. március 13 – március 21.

PÜSPÖKLADÁNYBAN!!!
A képzés várható helyszíne Püspökladányban: szervezés alatt! 

Jelentkezési határidő: 2017. március 1.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Nánási Viktória, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete, irodavezető. 

4032 Debrecen, Böszörményi út. 146.

Feltételek: jelentkezési lap, orvosi igazolás, be�zetési igazolás 
leadása a megadott határidőig.

Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 08.30–12.00.  
Telefon: 52/525-920; 52/525-925, e-mail: novkamara.hbm@gmail.com

A képzésen minimum induló létszám: 25 fő

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

4032 DEBRECEN Böszörményi út. 146.
Fax: (52) 525-920, e-mail: novkamara.hbm@gmail.com

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

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

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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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
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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.   17:36:06Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

Ez sajnos elég 
gyakran előfordult 
az előző hónapban.

Mi várható most, hogy 
már nem olyan fagyos az 
idő? Végleg vége a télnek?

Az elmúlt másfél hó-
napban sorra dőltek meg a 

hidegrekordok, ami jócskán 
megnehezítette a városiak 
életét. Aki gyalog indult el 
otthonról, annak számolnia 
kellett azzal, hogy önkénte-
lenül is műkorcsolyázó vál-
hatott belőle, hiszen mind 
a belváros, mind a lakótele-
pek utcái jegesek és csúszó-
sak voltak hetekig. Az utak 

csúszásmentesítése és a hó 
elsöprése sok helyen nem 
történt meg, csak az egy-
másra mutogatás maradt, 
hogy kinek lenne ez a fel-
adata: a helyi önkormány-
zatnak, a közlekedési válla-
latnak, vagy a lakóknak.

A jogszabály szerint az 
autóutak, a közterületek és 
a buszmegállók, villamos-
megállók csúszásmentesíté-
se az illetékes szervek (ön-
kormányzat, közlekedési 
vállalat, alvállalkozók) fel-
adata, a házak előtti járda 
biztonságát pedig a tulajdo-
nosoknak és a lakóknak kell 
biztosítania. Ha valaki egy 
ház előtt elesik és megsérül, 
akkor kártérítést igényelhet, 
és a lakókat gondatlanság-
ból elkövetett bűncselek-
ménnyel is vádolhatja. Az 
utak sózása 2010 óta tilos, 
hiszen súlyosan károsítja a 
környezetet, ezért akár öt-
venezer forintos büntetés is 
kiszabható.

A DKV és a MÁV sem 
volt a helyzet magaslatán. 
A csúszós utak miatt sok já-
rat késve indult el, az utazni 
kívánók felháborodására. 
Fontos azonban megérteni, 
hogy a lassabb és figyelme-
sebb közlekedés az utasok, a 
járókelők és a többi autós és 
buszsofőr biztonságát szol-
gálja. A vonatok esetében is 
nagy fennakadást okozott 
az állandó havazás, a szo-
kásosnál is nagyobb késés 
volt tapasztalható például 
a Nyíregyháza-Debrecen-
Budapest vasútvonalon.

Mostanra a legtöbb he-
lyen már a jég és a hó el-
tűnt. A közuta-
kat már szépen 
megtisztították, 
így a közleke-
dés visszazök-
kenhet a régi 
kerékvágásba. 

A télnek úgy 
tűnik, hamaro-
san vége lesz. 

Az időjárás-előrejelzések 
szerint napközben már nem 
fog 0°C alá csökkenni a hő-
mérséklet, maximum éjsza-
ka várható még talajmenti 
fagy. Debrecenben és kör-
nyékén minimum 7-8°C 
lesz, és egyre melegszik 
majd az idő. A napos órák 
száma nőni fog, viszont feb-
ruárban gyakrabban fog es-
ni az eső is.

G. A.

Jég, hó és sár volt az utcákon
A közutakat megtisztították, a közlekedés visszazökkenhet a régi kerékvágásba

Adományaikat személyesen Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. 
szám alatt (52-557-791 / 221 melléken) vagy a Facebookon 
az Örömdoboz / Adományláda csoportban adhatják le.

A HKSZK Család és 
Gyermekjóléti Központ 
munkatársai nevében 
köszönjük az eddigi 

felajánlásokat és továbbra 
is várjuk a lakosság tárgyi 
adományait (ruhanemű, 

bútor, stb).
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HIRDETÉS FELVEVŐ HELYEK:
HAJDÚSZOBOSZLÓ: 
Szerkesztőség,
Isonzó u. 2. 
Tel.: 52/273-006, 
fax: 52/273-007

HAJDÚSZOBOSZLÓ:
Széchényi Szolgáltató,  
4200 Hajdúszoboszló, 
Széchényi utca 2/b 
Tel.: 52/362-321

NÁDUDVAR: 
Komfort üzletház,  
Fő u. 171. • Tel.: 54/480-458

PÜSPÖKLADÁNY:
Radián Kft, Bocskai u. 15. 
Tel.: 54/451-800

KABA: 
Margaréta virágüzlet,  
Gonda F. u. 19. • 54/460-453
Ajándékbolt: 
Rákóczi út 90. • 54/460-502
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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

Álláspont
Miben más a szakmai önéletrajz?
A szakmai önéletrajz hasonló, mint az általánosan önéletrajznak nevezett pályázat, ebben azonban 
részletesebben ki kell térnünk tapasztalatainkra, tudásunkra. Itt fel kell sorolnunk a posztgraduális 
képzéseket, tanfolyamokat, továbbképzéseket, tréningeket is, amelyek idevágóak lehetnek.

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.

Rotációs műanyagöntéssel és 
fémszerkezetek gyártásával foglalkozó 

társaságunk 

MÉRNÖK
munkatársat keres.

FELADATOK:
Gyártmánytervek, műhelyrajzok, anyaglisták elkészítése.• 
Sorozatgyártás beindításának támogatása.• 
Együttműködés a folyamatos fejlesztői tevékenységben.• 
Projektek előkészítése, bonyolítása; adatszolgáltatás a termék • 
elő- és utókalkulációkhoz.
Gyártási folyamat ellenőrzése, optimalizálása.• 

ELVÁRÁSOK:
Felsőfokú műszaki végzettség• 
Jó műszaki érzék• 
Gyakorlat 3D tervezőszoftver használatában • 
Képesség az önálló munkavégzésre, kreativitás, innovativitás• 
Mobilitás• 

ELŐNYT JELENT:
Angol nyelvtudás• 
Gyártási technológiák ismerete• 

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Stabil vállalati háttér• 
Kihívást jelentő feladatok• 
Mobiltelefon• 

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük magyar 
és angol nyelven írt, fényképpel ellátott önéletrajzát és pályázatát az 
alábbi címre küldje: karrier@polyduct.hu

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. 

-Darus autóra gk. vezetőt
-nyerges teherautóra gk. vezetőt

-gépszerelőt

Vasútépítő cég keres, változó  munkahelyre:

-Geodéta technikust vagy mérnököt
-Művezetőt, építésvezetőt

-Munkahelyi mérnököt

T.:06/70/883-0238

T.:06/20/335-6314

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

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.

Hajdúszoboszlón 
megbízható nyugdíjas 
TAKARÍTÁST VÁLLAL.
Tel: 06-70/940-8753

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.

LAKATOS, HEGESZTŐ
és FÉMIPARI
MUNKÁBAN

JÁRTAS 
munkatársakat keres
a Csarnokstart Kft.,

Hajdúszoboszló.
Azonnali kezdés,

jó kereseti lehetőség.
Érd.: 06-70/325-9347
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www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6 000 

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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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!

3

6

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.

Fny
sz:

 00
72

0-2
00

9

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.

Fny
sz:

 00
72

0-2
00

9

Ö
T
V
Ö
S

é
k
s
ze

ré
s
z 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
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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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készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-
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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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NYÍLT HAJDÚSZOBOSZLÓ, ISONZÓ U. 2. ALATT.
TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI BOLT

Nyitva: H – P: 9 – 12.30 – 13.30-17, SZ: 8 – 12 
Tel: +36/70/622-5434

Kapható továbbra is, munkavédelmi 
és tűzvédelmi eszközök.

Kínálatunkból: 
Téli bélelt kabátok, dzsekik, 

mellények, kapucnis felsők, pulóverek, 
pólók, sapkák, kantáros, derekas 

nadrágok, cipők, bakancsok, 
gumi csizmák, bőr és mártott 

kesztyűk.
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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
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Szakemberek A-Z-ig

Cégünk több éve  ■
foglalkozik munkaru-
ha, illetve tűz- és 
munkavédelmi ter-
mékek forgalmazá-
sával.

2016 nyarán megnyitot-
tuk hajdúszoboszlói mun-
karuha szaküzletünket, 
ahol többfajta munkaruha, 
valamint tűz-és a munkavé-
delmi termékünk közül vá-
laszthat. Nálunk megtalál-
hatóak a legegyszerűbb és 

legolcsóbb munkaruháktól 
kezdve a legspecifi kusabb 
munkavédelmi eszközök is: 
saválló védőruhák, kovács 
és hentes kötények, sza-
kácsruhák, antisztatikus 
munkaruha, kesztyűk, me-
chanikai védőszemüvegek, 
sisakok, köpenyek. 

A boltban közel 20 faj-
ta cipő vagy bakancs kö-
zül választhat, de ren-
delésre akár 80 fajtából 
tudunk listát kínálni az 

érdeklődőknek. Védőcipő, 
védőbakancs választékunk-
ban a legolcsóbb munkaci-
pő, munkavédelmi bakancs, 
gumicsizma ugyanúgy meg-
található, mint a legjobb ár-
érték arányt képviselő vé-
dőcipők, védőbakancsok, 
védő lábbelik, munkavédel-
mi gumicsizmák. 

Építőipari S1-es, S2-es, 
S3-as lábbelikből válo-
gathat, akár acélos belső-
résszel akár kompozitos 

lábvédelemmel ellátva, me-
lyet a dolgozók detektoros 
kapuknál is használhatnak 
mivel fémmentesek.

Nagy előnyünk, hogy 
„kézzel fogható” üzlet-
tel rendelkezünk, ahol 
vásárlás előtt meg tudja 
fogni, felpróbálni, kiválasz-
tani a leginkább megfele-
lő terméket az érdeklődő.
Reméljünk termékeink 
sokszínűsége és válasz-
téka meggyőzi, és Önt is 

elégedett partnereink között 
tudhatjuk! Terméklistánkat 
folyamatosan bővítjük. 

Céges munkaruha esetén, 
a munkaruha logóztatását 
is tudjuk vállalni, akár fi lm-
nyomásról vagy hímzésről 
van szó.

Tűz- és munkavédelmi termékek

ÜZLET CÍME: 
Főnix Defend Kft.

Tűz- és Munkavédelmi Bolt
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2.

 (A Szuperinfó és 
VODAFONE mellett.)

Nyitvatartás: H-P: 9-17h, Sz: 8-12
Tel: +36/70/622-5434
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A 2005-ös adatok-
hoz képest 7 száza-
lékkal kell csökkente-
ni az üvegházhatású 
gázok kibocsátását 
2030-ig – ez Magyar-
ország célja az Euró-
pai Bizottság javasla-
tára, melyet nagy va-
lószínűséggel sikere-
sen el is fog érni, áll a 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) 
közleményében. 

Az Euró-
pai Bizott-
ság július 
20-án tette 
közzé a ki-
bocsátás 

mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzéseket, mely a 2021-
2030 közötti időszakra szól. 
A tervezetben többek között 
a közlekedés, a hulladék-
gazdálkodás, az épületek és 
a mezőgazdaság – nem ETS, 
azaz emisszió-kereskedelmi 
rendszer – károsanyag csök-
kentéseket célozzák meg. 
Továbbá kitér a földhasz-
nálati és erdészeti kibocsá-
tások szerepére is ebben a 
folyamatban. Az uniós tag-
államoknak 2030-ra nulla 
és negyven százalék közöt-
ti csökkentést kell elérniük, 
hogy az Európai Unió átla-
gosan elérhesse a 30 szá-

zalékot. A tervezet 
alapján az északi 
országoknak lesz 

nehezebb a 
felada-

tuk.

Szabó Zsolt államtit-
kár (NFM) úgy gondolja, 
hogy hazánk megfelelő 
úton halad a kitűzött cé-
lok felé. A nem ETS alatti 
károsanyag szennyezés 
2014-ben a magyar tagál-
lami céloknak alig 72 szá-
zaléka volt, mely a kibocsát-
ható maximális értéknél 28 
százalékkal alacsonyabb 
mértéket jelentett. Az állam-
titkár szerint ez az Unióban 
is sikeres arány hazánkban 
jelentősen lendíthet a gaz-
daság helyzetén is. 

A megújuló energiafor-
rásoknak a fenti célkitű-
zésben lényeges szerep 
jut. Az Európai Parlament 
és Tanács hazánk számára 
2020-ra minimum 13 szá-
zalékban határozta meg a 
megújuló energia bruttó 
végső energiafogyasztásban 
képviselt részarányát. Ezt 
a hazai megújulóenergia-
hasznosítási cselekvési terv 
önkéntesen 14,65 százalékra 
emelte. Az Eurostat  tagál-
lami jelentésekre támaszko-
dó adatbázisa alapján 2014-

ben 
ez az 
a r á n y 
i t t h o n 
9,51 száza-
lékra emelke-
dett, mellyel megha-
ladta az akkori célt, vagyis 
a 8 százalékot. Kitért arra, 
hogy a hazai beruházási tá-
mogatásokban a megúju-
ló energiaforrások a 2014-
2020 közötti időszakban 
kulcsfontosságú tényezők: 
több operatív program 
(KEHOP, TOP, VEKOP és 
GINOP) is lényeges kritéri-
umként fogalja magában.  
A kormány ezen a terüle-
ten az előző hétéves uniós 

támogatási időszakhoz ké-
pest megduplázta a pénz-
ügyi forrásokat.

A 2014-2020-as időszak 
ezen projektekben megha-
tározott energetikai fejlesz-
tésekre összesen több mint 
768,4 milliárd forint támo-
gatás jut – ismertette Sza-
bó Zsolt.

V. K.

Központban a zöld energia

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2
hajduszoboszlo@szuperinfo.hu
�: 06-52/273-006;  06 30 443 5297
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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

Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2017. február 20-tól február 26-ig)

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

MIKÓ BALÁZSNÉ
temetésén megjelentek, tőle 

virággal, koszorúval búcsúztak.
A gyászoló család.

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

NAGY ANTAL
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút virágot helyeztek.
Bánatunkba részvéttel osztoztak.

A gyászoló család. /Nádudvar/

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Dr. Siklósi
Artúrné

2017.02.08-án,
szerdán délben, hosszú
betegség után elhunyt.
Urnás búcsúztatója a

Hajdúszoboszlói köztemetőben,
2017.02.24-én, 10 órától lesz 

megtartva.
Gyászoló család.
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I n g a t l a n

Balatonon Szántód Kőröshegyen 

főutcától 150m-re 6150nm-es ingat-

lan közművekkel, hegyoldali erdővel, 

70m-es utcafront, vállalkozásra alkal-

mas középkori nagy cseppköves pin-

cével eladó. Lakás, szántóföld csere is 

érdekel. 29,8m Ft. 30/4664944

2-4 szobás apartmant keresünk bér-

leménynek 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, fürdőhöz közel 

702 m2 telek bontandó vagy felújítan-

dó házzal eladó. 8,5M Ft. 06-30/551-

4359

nádudvar, Lukács Dénes u. 42 alatti 

lakóház eladó. Érd.: 06-30/360-1813

nádudvaron, Somogyi Béla u. 34. 

régi típusú családi ház, nagy telekkel 

eladó. Érd.: 06-30/415-5163

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszló, Kossuth utcán 

1.em-i tégla társasházi, csen-

des, 52 nm-es saját lakásom eladó! 

Tel.:30/516-5176 +36305165176 

www.ingatlan.com/22805944

nádudvaron eladó 2 szobás 2. eme-

leti lakás felújított nyílászárókkal. 

06-30/405-8946

a l B é r l e t e t  k e r e s

nádudvaron albérletet keresek 2 

főre, hosszútávra. Tel.: 06-30/386-

3983

a l B é r l e t e t  k í n á l

Budapesten a XVI. kerületében 
minigarzon kiadó, hosszútávra. Kau-
ció szükséges. 06-30/899-6111

F ö l d ,  k e r t

8,2ha erdő eladó. 06-30/498-4367

Üzlet ,  műHely ,  Iroda

ebesen a 4-es főút mellett közvet-
lenül raktárak és műhelyek bérletbe 
kiadók (korábban autós telep volt). 
06-30/535-1932

Hajdúszoboszlón a fürdő közelé-
ben 30 m2-es üzlethelyiség eladó. 
06-30/994-7043

Hajdúszoboszlón a Gönczy Pál utcán 
a város központjában 80 nm-es újszerű 
üzlethelyiség kiadó. 06-30/526-4175

Hajdúszoboszlón a Nagyposta mel-
lett 43 nm-es új üzlethelyiség kiadó. 
06-70/281-9441

J á r m ű k e r e s é s

törött, totálkáros személy és kis-
teherautót vásárolnék bontásra, 
szállítással. 06-30/205-6311.

á l l a t

Birkahús konyhakészen megren-
delhető. 06-70/453-9433

Hajdúszoboszlón 9 db racka juh 
valamint 3 db hasas kecske, 2 db tava-
lyi és 1 bakkecske eladó. Érd.: Haj-
dúszoboszló, Haladás u. 13. (15:00-
18.00 óráig)

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

lovat veszek, öreget, selejtet is. 
06-30/729-9170, 06-70/362-6325, 
06-20/493-4607

mt törzskönyves bika, lucerna és szal-
mabála eladó. Tel.:06-30/600-3819

nagy súlyú hízó eladó. 06-54/481-
583, 06-20/341-4340

Piros napos csirke eladó,napos gigant 

gyöngyös megrendelhető.Tel: 06-30-

205-30-56

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép 

barna tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-

hoz szállítva. Összeírók jelentkezését 

is várjuk 06/70-240-13-31

1db 150-160 kg-os hízó eladó. 

06-30/539-7691

3 hónapos rottweiler szuka eladó. 

06-20/954-0357

n ö v é n y

eladó Nagykerekiben 120*120-as 

hálós lucernaszéna, gyepszéna és 

búza. Érd.: 06-30/657-7802

nádudvaron széna, lucerna eladó. 

Szállítás megoldható. 06-30/241-

0806

vetőmag kukorica, napraforgó, fém-

zárolt vetőmag kapható. Nádudvar, 

Baksay Dániel út. 30. Tel.:06-30/402-

2929, 06-54/481-201

e g y é B  e l a d á s

Centrifuga, keverőtárcsás mosógép 

szép állapotban eladó, hibásat beszá-

mítom, megveszem. Ha kell, elszállí-

tom. 06-20/485-4256

körbálás gyepszéna, vegyes méz, 

árpa, búza, tengeri eladó. Hajdúszo-

boszló, Ádám u.54.

lőcsösszekér, 3 kerekű bicikli, echo 

motor, állatszállító, hordozható cserép-

kályha, kandallók, hízó, süldő. Tel.: 

06-70/406-7110

tűzifa rendelhető közvetlen az erdész-

től 15000ft-tól(15Ft/kg-tól,1x1x1,70m). 

Kis- és nagy mennyiségben is szállí-

tunk.Érd.:06702230712

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, 
Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbíz-
hatóság! 06-52/274-468,06-30/356-
4569

Jelvényeket, kitüntetéseket, képesla-
pokat, hagyatékból, örökségből, költö-
zésből maradt könyveket ill. hagyatékot 
örökséget vásárolunk 06305269711

nagy bálás lucerna és 2200 db csor-
nai hódfarkú kis cserép eladó. Tel.: 
06-30/459-0829

veszek elromlott háztartási gépet, 
hűtőt, mosógépet, bojlert, TV rossz 
akkumulátort, vashulladékot. ..stb 
T.:06/20/231-0359

s z o l g á l t a t á s t  k í n á l

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújí-
tás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-
366

drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, szálas vasanyag, kiegé-
szítők közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-
3308

FÜrdŐkádak bontás nélküli fel-
újítása, gépi eljárással, gyári szí-
nekkel, garanciával. 06-30/529-
0074

Idős és beteg éjszakai felügyeletét 
vállalom. 06-30/548-9645

Idősek gondozását szakápolóként 24 
órás felügyelettel vállalom. 06-30/394-
3866

kisebb kőművesmunkát, térköve-
zést, fakivágást, kerítés építést, kert-
gondozást, házfelügyeletet vállalok. 
06-20/298-3840

kőművesmester vállal brigádjával 
mindennemű kőműves, burkoló, fes-
tőmunkálatokat, továbbá vizes, salét-
romos házak felújítását anyaggal A-Z-
ig. 06-30/364-0330

kőművesmunkát vályog-téglaház 
felújítás, hőszigetelés, cserép és csere-
pes lemez fedés készítése. 06-70/384-
2651 www.epitesalkoholnelkül.hupont.
hu

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

réz rozsdamentes küszöb, kor-
lát, kapaszkodók. Lakatosmunka, 
kapu, kerítés készítés, javítás festés. 
06-30/690-4001

varrÓgéPszervIz! Rendkívü-
li árengedmény! Árainkról bővebben: 
www.varrogepszerviz.net 06-70/565-
2922

P é n z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlanra, hitel-
kiváltás, nyugdíjasoknak is 68 éves 
korig, kezes nélkül. Jelzáloghitel, hitel-
kártya kiváltása előzetes banki költség 
nélkül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 
%, Reg.szám: 0040600476843. 
06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt tehermen-
tes autójára 2 napon belül, személy-
re szabott hitelek. Amennyiben elad-
ná autóját készpénzért megvásároljuk. 
Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.
szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

á l l á s

MEGHÍVÓ!
2017.02.21 
Kedd 19:00

Kemencés Csárda
Szurkolói Ankét

Meghívott 
Vendégekkel

Bővebb információ:
Facebook: 

dvsc szurkolói klub 
hajduszoboszlo
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február 18.
20.00 óra
TRB – Tunyogi Rock 
Band koncert.
Rock Cafe – Hajdúszoboszló

február 19.
16.00 óra
“Csendül a nóta” cím-
mel Liszter Sándor és 
a Vadrózsák, Dömsödi 
Farkas Bálint és Csi-
kós Márta műsorát 
tekinthetik meg az 
érdeklődők.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

februá
20.00 
TRB – 
Band k
Rock Caf

MIKOR
és HOL

február 23.
18:30 óra
Párterápia - Vígjáték 
két felvonásban
Lovarda - Debrecen

február 25.
20.30 óra
Szoboszlói Muzikális 
Klub
A zenei élményről a 
Matchhboys zenekar 
gondoskodik, akik az ’50-
es,’60-as évek legnagyobb 
Rock & Roll slágereit 
játsszák majd.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 25.
21.00
Keresztes Ildikó trio 
koncert
Élőkoncert majd 
fergeteges retro buli 
hajnalig.

február 27.
19.00 óra
Koncz Zsuzsa Koncert.
Kölcsey központ 
– Debrecen

március 4.
18.00 óra
Hadházi önálló estje.
Hotel Béke szálloda 
nagyterme 
- Hajdúszoboszló

Rock Cafe 

– Hajdúszoboszló

február 26.
14.00 óra
Farsangi zsibongó 
elnevezéssel családi 
programok várják az 
érdeklődőket.
Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

Koncz Zsuzsa Koncert

február 18.
20.00 óra
Retro Party a ’80-as 
’90-es évek legna-
gyobb slágereivel 
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 18.
20:00 óra
Hooligans koncert.
Hall - Debrecen

Hooligans koncert
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59
38

10
69

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088

Csatorna vezeték hálózat kiépítésé-
ben gyakorlattal rendelkező gépkeze-
lőket, szerelőket, műanyag hegesztő-
ket, kőműveseket és segédmunkáso-
kat keresünk változó munkaterületre 
heti ott alvással. Fizetés megegyezés 
szerint. 52/370-589; 30/2288-326; 
30/207-4320 targaz@t-online.hu

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com

Hajdúszoboszlói munkahelyre állan-
dó munkára megbízható fiatal trakto-
rost keresünk. Érdeklődni: 06-30/978-
9403 vagy 06-30/974-5654

Hegesztőket keresünk balmazúj-
városi munkahelyre jó feltételekkel. 
06-20/320-5229

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói Szarvas-
marha telepére fejőst, traktorost keres. 
Érdeklődni: 06-30/219-8766

lakatosokat keresünk balmazúj-
városi munkahelyre jó feltételekkel. 
06-20/320-5229

nádudvari telephelyünkre szürke 
marha gulyához, gulyást keresünk. 
T.:06/30/303-4920

nádudvaron és környékén mezőgaz-
dasági bérmunkát vállalok. hívjon biza-
lommal. 06-70/370-1149

szákacs állás betölthető Hajdúszo-
boszlón. 06-70/311-1986

villanyszerelőket és brigádokat, 
kőműveseket és burkolókat keresünk 
hosszú távú munkára. 06-30/509-
9635

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

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.
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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 ! 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

32
91

86
38

43
86

38
23

82
38

35
26

38
13

68

TANULJ NÁLUNKTANULJ NÁLUNK

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


