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Ne fáradjon az építkezéssel!

VÁSÁROL JON
Hajdúszoboszló 

központjában saját 
kertrésszel rendelkező 

sorházat már

Érd: 06-30/289-2750
ÁTADÁS 
2017 NYÁR!

295.000  
Ft/nm

ártól!  

Részletek és Információ:
4181 Nádudvar, Jókai u. 4

Jókai 4 Sportcentrum, 
Tel.: 06-54/480-025

Nyitva tartás: Egész héten 10:00-22:00-ig

B O W L I N G 
A M A T Ő R   C S A P A T  V E R S E N Y

Jelentkezés: 12:00-13:00-óráig, 
vagy előzetesen telefonon, személyesen.

Pályasorsolás, bemelegítés,
verseny kezdete: 13:00 órától

MÁRCIUS 18. SZOMBAT 13:00
Jókai4 Sportcentrum

www.facebook.com/jokai4

Kérésére visszahívom: 06-30-469-4949 A t
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AKCIÓTAVASZI

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 !

+ 36 30 830 05 07 • +36 70 456 88 50

Részletekről érdeklődjön telefonon!

Keresse megbízható 
NÖVÉNYORVOSI ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT
 az IRRIFARM Kft.-nél!

Növényorvosi szerződéskötés és receptkiadás
Növényvédő szer, műtrágya kereskedelem

Növényvédelmi szolgáltatások
Mezőgazdasági bérmunkák

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

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

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

ZÁRTSZELVÉNYEK, 
40X20X2 3020 FT/6 M  (503 FT/M)
40X40X2 4110 FT/6 M  (685 FT/M)
60X40X2 5190 FT/6 M  (865 FT/M)

VAS
Kereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
3 % kedvezményt biztosítunk.

AKCIÓ

2017. március 11-12.,

 szombat-vasárnap

NÁDUDVARON, 

az Ulveczki Kézműves

Cukrászdában 

KRÉMESVÁSÁR!

AKCIÓS, 99 Ft/db áron

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

KENYERES RICHÁRD •  06-30/709-3573 • Hívható: 9.00-tól 18.00-ig.

Német prémium kategóriás
 új technológiával készült

ABLAKOK bejárati és erkély
 AJTÓK műanyag

külső - belső PÁRKÁNYOK

TELJES KÖRŰ REDŐNY és SZÚNYOGHÁLÓ SZERVIZ!
REDŐNY AUTOMATA  2500 Ft/db  és REDŐNY GURTNI CSERE 2500 Ft/db  

GYORSASÁG, MINŐSÉG, GARANCIA!

HÉTVÉGÉN IS!

kategógóriás
al készüültlt
i és erkély
nyag

RKÁNYOK

OGHÁLÓ SZERVIZ!
Y GURTNI CSERE 2500 Ft/db 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
NYÍLÁSZÁRÓK

ÚJ típusú műanyag REDŐNY
 alumínium REDŐNY SZÚNYOGHÁLÓ,  RELUXA,

SZALAGFÜGGÖNY, olasz HARMÓNIKA AJTÓ

BORDÁN ANDRÁS • NÁDUDVAR,  KÖVY SÁNDOR U. 54. 06-30/423-8384

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

HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5., Tel.: (52) 557-400, 
Fax.: (52) 362-629, e-mail: varosgazda.rt@t-online.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofi t Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszo-
boszló Nyugati sor 5 sz.) bérbeadásra meghirdeti az 
alábbi üzlethelyiségeket:

Ajánlatokat zárt borítékban 2017. március 27-én 1600 
óráig beérkezően kell megküldeni a fenti címre a bérleti 
díj nettó összegének megjelölésével. A bérleti szerző-
dés a legmagasabb nettó bérleti díjat ajánló pályázó-
val kerül megkötésre.
Előzetesen egyeztetett időpontban a helyiségek a hely-
színen megtekinthetőek. 
Érdeklődni lehet Zrt. központi irodájában
Kiss Juditnál Telefon: 52-557-403 vagy
06-30-249-8632.

Zöldségpiac XIX. számú üzlet 19 m2

Luther u. 47. szám 53 m2
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1848. március 15-én 
Pest-Budán is kitört és 
győzött a forradalom a 
nemzeti és az egyete-
mes emberi szabadság, 
a polgári átalakulás jel-
szavaival.

A pesti Ellenzéki Kör, a fi atal 
értelmiségiek radikális csoport-
ja1848. március 5-én bekapcso-
lódott a pozsonyi rendi ország-
gyűlés politikai küzdelmeibe. 
Aláírásokat gyűjtöttek Kossuth 
Lajos március 3-iki felirati javas-
latának támogatására. Március 
19-én szerettek volna népgyű-
lést tartani, hogy ismertessék 
a követeléseiket és a Tizenkét 
pontot. Azonban március 14-én 
este az előző napi bécsi forrada-
lom híre megérkezett Pestre. Így 
a Pilvax kávéházban összegyűlt 
ifjak nem vártak tovább köve-
teléseikkel. A Tizenkét pontot 
felolvasták a Pilvax kávéházban 
gyülekező ifjaknak, majd Pető-
fi  elszavalta a Nemzeti dalt. Ez-
után Petőfi  és mintegy tíz társa 
a szemerkélő esőben elindult a 
Pilvaxból az egyetemre, ahol 
minden helyszínen elhangzott 
a kiáltvány és a Tizenkét pont, 
Petőfi  pedig elszavalta költe-
ményét. A tömeg Petőfi  vezeté-
sével mintegy kétezresre nőtt, 
átvonultak a közeli Landerer 
és Heckenast nyomdához. Az 

ifjúság vezetői által a nép ne-
vében lefoglalt gépeken cen-
zúrázatlanul nyomtatták ki 
a Nemzeti dalt és a Tizenkét 
pontot.  Irinyi József szétosztot-
ta a szabad sajtó első példányait, 
mely nagy sikernek örvendett. 
A felbátorodott kezdeményezők 
délután háromkor a Nemzeti 
Múzeumnál nagygyűlést tar-
tottak, addigra már mintegy tí-
zezren. A tömeg a Pest városi ta-
nácshoz vonult, majd hatásukra 
a tanács tagjai csatlakoztak a 
követeléseikhez. Forradalmi vá-
lasztmány alakult, majd a nép 
elindult Budára, a Helytartóta-
nácshoz, amely elfogadta a Ti-
zenkét pontot, azonnal eltörölte 
a cenzúrát. Szabadon engedték 
Táncsics Mihályt, akit a tömeg 
diadalmenetben vitt Pestre. 

Debrecenben is 
emlékeznek

Március 15-én 14.00–20.00 
között „TALPRA MAGYAR!” – 
táncház a Motollával várja az 
érdeklődőket a Debreceni Mű-
velődési Központ Pódiumtermé-
ben. A programon kötélverés, 
kokárdakészítés és címerterve-
zés várja a gyerekeket, valamint 
verbunk, palotás és körmagyar 
bemutató is lesz, melyet táncta-
nítás követ. Közreműködnek 
a Debreceni Népi Együttes, a 
Forgórózsa Néptáncegyüttes, a 
Főnix Néptáncegyüttes, a Haj-
dú Táncegyüttes, a Debreceni 

Honvéd Táncegyüt-
tesés a Hortobágy 
Néptáncegyüttes 
táncosai. Bárdosi 

Ildikó és Juhász Erika 
műsora Molnár Miklós ban-
dájával fellép a ’48-as magyar 
forradalom és szabadságharc 
emlékezetére.

A Tizenkét pont 
„Mit kíván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és 
egyetértés
1. Kívánjuk a sajtó szabadsá-

gát a cenzúra eltörlésével.
2. Felelős minisztériumot 

Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést 

Pesten.
4. Törvény előtti egyenlő-

séget polgári és vallási 
tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok 

megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet 

egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjék meg 
az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék kül-
földre, a külföldieket vi-
gyék el tőlünk.

11. A politikai státusfoglyok 
szabadon bocsátassanak.

12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, 

testvériség!”

„Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”

PLASZTIK KERÍTÉSRENDSZER
Tönkre ment a kerítése?   

Nem tudja miből csinálja? Fából, vagy vasból?
Itt a megoldás!  MŰANYAGBÓL

 www.plasztik-keritesrendszer.webnode.hu
 Tel: 30 777 6772

2017.március 18-án, 
szombaton 9-12 óráig

Felnőtt ruha is.

Használt cipők, ruhák,

babakocsik, játékok, stb.

helyszín: Rió Játszóház 
és Mókaközpont 

Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 117. 
(Spar mellett)

Baba 
Börze!

Sóvágó Anett: 06-30/292-5951

CSIRKE VÁSÁR
ELŐNEVELT BIOCSIRKE

Kapható a Nádudvari Nagybojtári tanyán. Tel.: 06-30/538-0719
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KAPHATÓ: SÁRGA-TARKA PIROS FEHÉR

fajták: kettőshasznú hús hibrid hús hibrid
3,5 hetes 430 Ft/db 430 Ft/db 500 Ft/db
4,5 hetes 460 Ft/db 460 Ft/db 1,0 kg-ig 580 Ft/kg
1,2 kg-ig 680 Ft/kg 680 Ft/kg 1-1,4 kg 520 Ft/kg
1,2 kg-tól 620 Ft/kg 620 Ft/kg 1,4 kg-tól 510 Ft/kg

Az állomány vakcinázott barom� pestis, gumbaró,
CRD és kokcidiózis ellen.  A kettőshasznú marek ellen is.

Ezért gyógyszermentesen felnevelhető és tartható.

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

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

A kedvezmény 

2017. március 

31-ig érvényes, 

más akcióval 

nem vonható össze. 

R
és

zl
et

ek
rő

l é
rd

ek
lő

dj
ön

 ü
zl

et
ei

nk
be

n,
 il

le
tv

e 
ho

nl
ap

un
ko

n:
 w

w
w

.o
ku

la
-o

pt
ik

a.
hu

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

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

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).

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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SZŐNYEGMOSÁS, 
TISZTÍTÁS 

Átvételi helyek:
Nádudvar, Kristály Üzlet
Kaba, Margaréta virág-

üzlet, Pappné Klára

HÁZTÓL-HÁZIG 
SZÁLLÍTÁS.

06-30/262-5884
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A növénytermesztők körében felmerült a kérdés, hogy milyen módon lehet egy-
szerre a vetéssel egy menetben megoldani a startertrágyázást és a talajfertőtlení-
tést is. Az FMC-Agro Hungary Kft. hatékony és gazdaságos lehetőséget biztosít a 
termelők számára.

A talajlakó kártevőkről (drótférgek, pajorok stb.) fontos tudnunk, hogy egy 
adott területet több éven át ’fertőznek’, ugyanis több éves fejlődésmenetű, poli-
fág (több tápnövényű) kártevőkről beszélünk. Fontos 
kiemelni, hogy ezek a kártevők már 1 db/m2 egyedszám 
esetén is 8-10 %-os tőszámcsökkenést eredményeznek, 
ha ennél több van a talajban, ami gyakran előfordul, 
sokkal magasabb veszteséget okoznak, ami a terület 
újravetését vonja maga után. 

A legveszélyesebb periódus a napraforgó és ku-
korica vetések és kelések, majd kezdeti fejlődésük 
időszaka (április végétől június végéig).

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan védhetjük meg 
a növényünket a talajlakó kártevőktől? Az egyetlen jó 
megoldás a talajfertőtlenítés. Erre a célra válasszunk gá-
zosodó hatású szert, mint amilyen a klórpirifosz.

Az FMC-Agro Hungary Kft. a fent ismertetett problé-
mák kezelésére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G 
talajfertőtlenítő mikrogranulátumot. A termék ha-
tóanyaga 50 g/kg klórpirifosz, amely jól ismert kiváló 
rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag a hatáshelyen előfor-
duló összes kártevő ellen hatékony, gyors és biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 
G-ben lévő klórpirifosz hatóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg A 
növénybe nem szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. Időjárási körül-
ményektől függően 30-60 napos tartamhatást biztosít a területen.

Napraforgóban és kukoricában 8-10 kg/ha dózisban használható fel, a vetéssel 
egy menetben mikrogranulátum szóróval kijuttatva. Ez a mennyiség tökéletes vé-
delmet ad a talajlakó kártevők ellen, nem csak a mag mellett, hanem attól távo-
labb is, ahová a talajszemcsék között a gáz szétáramlik. (Meg kell azonban jegyezni, 

hogy az engedélyezett dózisban a kukoricabogár lárva elleni hatékonysága nem 
elegendő.) Ez a hatás a talaj felszínén is megjelenik, így az ott lévő lombkártevőket 
is gyéríti, a vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és a magasabb hozam elérése érdekében használjunk 
mikrogranulált startertrágyát a vetéssel egy menetben. A Radistart Algit és a Ra-
distart Turbo a vetőgép mikrogranulátum adagolójával juttatható ki, közvetlenül 

a maggal érintkezve. Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartalmuknak köszönhető-
en gyors kezdeti fejlődést biztosítanak a növények 
számára. A jelentős mikroelem tartalom mellett, 
úgynevezett biológiai hatással is rendelkeznek a 
benne lévő alginitnek illetve Amalgerolnak kö-
szönhetően. A növények erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, amely a fényképen a jobb oldali nö-
vényen is jól látható, jobban átvészelik az aszályos 
időszakokat, és terméstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a Radistart Al-
git startertrágya 1:1 arányú keverését az FMC-Agro 
Hungary Kft. elvégzi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy hektár napraforgó 
vagy kukorica kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radistart Algit keverékkel 
a vetéssel egy menetben védekezhetünk a talajlakó kártevők ellen, amelyek jelen-
tős tőpusztulást okozhatnak, illetve erőteljes, gyors kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek így jobban ellenállnak a kártevőknek és az időjárás 
szélsőségeit is könnyebben átvészelik.

A fenti termékeket keresse a növény védőszer forgalmazóknál!
További információ: 
Tóth Balázs telefon: 0620/456-6275; www.fmcagro.hu
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 Hirdessen az elsők között
ÚJDONSÁG!

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 
Az ajánlat kizárólag a 15 alkalom lekötése esetén érvényes!

rovatunkban!

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

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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Az indulás nem
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könnyű, de Cam
y m

in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.

B
alajtin
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P
ál 

C
am

elia 

fodrász, a C
am

y-Lu
x Szép-

ségszalon m
egálm

odója és 

tulajdonosa. Erdélyi m
agyar-

ként a szerelem
 hozta D

eb-

recenbe, és m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a h

ivatása és az 

élete lett.– 
M

ióta 
m

ű
k
ödik 
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szalonod? H
ogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottu
n
k. M

indig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, hogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az ideje.

– M
indig is fodrász szeret-

tél volna lenni?
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. É
n E

rdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m
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, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
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m
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kor a férjem
m
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egism

er-
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, átköltöztem

 D
ebre-

cenbe, ahol új szakm
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ost m
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. So-
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ak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-
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em

 volt kön
nyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem
 a dolgokat. A

 

férjem
nek és a családom

nak 

n
agyon sokat köszön

hetek, 

valam
int nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből szárm
azó 

tám
ogatás is, am

inek igény-

lésére pont ak
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lehetőség.
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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 már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta 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
mel megismer-

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 

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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fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 
cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 
tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.
Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924
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A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól
a készlet erejéig.

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.

AUTÓSZERELÉS

� Cukrász � szakács � óvodai

AUTÓSZERELÉS

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
VILLANYSZERELÉS VILLANYSZERELÉS ASZTALOSMUNKA

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
ASZTALOSMUNKA

� Cukrász � szakács � óvodai

FESTÉS
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BURKOLÁS BURKOLÁS

KŐMŰVESMUNKA
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FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
KOZMETIKA KERTÉPÍTÉS
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Minőségi 7 légkamrás • 
profi lból
Külső-belső könyöklő• 
Redőnyök, hálók, szalagfüg-• 
gönyök nagy választékban

Irodánk:
Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 4.

Elérhetőségeink: 06-30/392-5406
e-mail:  kuruczablak@citromail.hu

Műanyag nyílászáró 
gyártó és forgalmazó Kft.

nyyílászáró
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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

Kaphatók továbbra is,  munkavédelmi
és tűzvédelmi eszközök.

Kínálatunkból: 
Tavaszi dzsekik, mellények,

pulóverek, munkaruhák,
jó minőségű női, férfi , gyerek pólók, 
fél cipők, szandálok, gumicsizmák, 

munkakesztyűk széles
választékban.

munkavédelem
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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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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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Szakemberek A-Z-ig

Ha a nyílászárók felújí- ■
tásán, esetleg cseréjén 
gondolkozik, ehhez nyújta-
nánk egy kis segítséget.

Önnek régi fa ablakai van-
nak és megunta, hogy nehe-
zen záródik, folyton huzatos, 
poros és zajos a lakása? Egy 
rosszul szigetelt vagy elavult 

fa nyílászáron a fűtési energia 
akár 30-40 % a is távozhat.

A megkeményedett vagy el-
ért szigetelőanyag cseréjére 
8-10 évente szükség van és a 
könnyed nyitás miatt időnként 
az ablakokpászítását, beállítá-
sát is el kell végezni. Ameny-
nyiben régi 15 – 20 éves ter-
mo üveg van a nyílászárókban, 

érdemes tudni, hogy ma már 
jobb, fokozott hőszigetelésű 
termo üvegre lehet cserélni, 
ami sokkal több hőt képes 
benntartani.

Ha önnek olyan ablakai van-
nak, amikben sem termo üveg, 
sem szigetelő anyag nincs, 
mint pl.: Geréb tokos, palló-
tokos ablakok jó ha tudja hogy 

ezek az ablakok is felújítha-
tóak és hőszigetelté tehetőek 
szigetelőanyag és termo üveg 
beépítéssel!

Természetesen, ha ön egy 
teljesen új fa nyílászáróban 
gondolkodik érdemes olyan 
céget keresni, aki a felméréstől 
a gyártáson át a beépítésig tel-
jes körűen elvégzi a munkát. 

Mielőtt laikusként kicse-
rélteti vagy otthoni házi bar-
kácsolással próbálja rendbe 
rakni, érdemes tájékozódni, 
szakembert hívni!

Tájékozódjon és kérjen elő-
zetes szakmai tanácsot cé-
günktől.14 év ablak felújítás 

és gyártás tapasztalataival ob-
jektív szaktanácsot tudunk ad-
ni a nyílászárók valós állapo-
táról, hibáiról!

ingyenes hely színi felmé-
réssel és azonnali árajánlattal 
állunk rendelkezésükre!

Ablak javítás vagy csere?

ELÉRHETŐSÉG

Ablakspecialista Kft.
Gácsi Zoltán
20/451-1346

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Az 1666-os londoni 
tűzvész, a nagy francia 
forradalom, a II. világhá-
ború, vagy a 2011. szep-
tember 11-i terrorcselek-
mények – csak néhány 
esemény azok közül, 
amelyeket Nostradamus 
előre megjósolt.

A 16. századi 
francia asztroló-
gust, Michel de 
Nostradamust 
már kortársai is 
igazi látnoknak 
tartották, ám az, 
hogy ezek megva-
lósult jóslatok, vagy 
véletlen egybeesések csu-
pán, a mai mapig nem bizo-
nyított. Ha azonban tényleg 
hihetünk Nostradamus jö-
vendöléseinek, akkor hama-
rosan képesek leszünk kom-
munikálni az állatokkal, egy 

véreskezű diktátor képében 
eljöhet a „harmadik Antikrisz-
tus”, sőt a zombik támadása is 
valósággá válhat…

Az élőhalottak támadása
A manapság oly’ népszerű 

zombis fi lmeknek és soroza-
toknak köszönhetően senki 
előtt sem ismeretlen a követke-
ző forgatókönyv: egy halálos 

vírusnak köszönhető-
en az emberek élő-

holtakká válnak, 
és vagy harapás-
sal, vagy karmo-
lással terjesztik 
a végzetes kórt. 
Nost radamus 

nemcsak elképzel-
te, de meg is jósolta a 

„holtak feltámadását”. A 
zombi szót ugyan soha nem 
említette, és eljövetelük pontos 
dátumát sem adta meg, hívei 
azonban a hetes számra és a 
milleniumra való utalás mi-
att 7000-re datálják a zombi-

apokalipszist, és úgy vélik, 
valamilyen gyógyszer vagy 
kezelés váltja majd ki az élő-
holt állapotot.

A „harmadik Antikrisz-
tus” eljövetele

Híres négysorosaiban 
Nostradamus három hatalmas 
és zsarnoki vezérről beszél, 
akiket Antikrisztusnak nevez. 
Egyes források Nerót, mások 
Napóleont tartják az első ilyen 
hadvezérnek, de a szakértők 
mindenhol egyetértenek ab-
ban, hogy a második Adolf Hit-
ler volt. Nostradamus jóslata 
szerint a harmadik Antikrisz-
tus még félelmetesebb lesz, 
mint az előző kettő együtt-
véve. Néhányan Szaddám 
Husseinben, mások Oszama 
Bin Ládenben vélték felfedez-
ni, sokan azonban úgy tart-
ják, még nem ismerjük a jö-
vő rettegett tömegygyilkosát, 
aki Nostradamus szerint a 
Közel-Keletről jön, és kék 

turbánban vonul be Európá-
ba, hogy uralma alá hajtsa az 
öreg kontinenst.

A III. világháború
A harmadik Antikrisztus in-

váziója robbantja majd ki a III. 
világháborút, ami 27 évig tart 
és nukleáris fegyverekkel, il-
letve a végső pusztulással fe-
nyeget. A jóslat szerint „1999-
ben az égből jön majd a terror 
királya, mielőtt és miután a 
háború uralkodik majd”. Az 
azóta történtekismeretében 
egyesek ezt úgy magyaráz-
zák, hogy 1999-ben kezdőd-
tek az előkészületek, ame-
lyek 2001. szeptember 11-ei 
merényletsorozathoz vezet-
tek. Nostradamus jövendölései 
azonban még sötétebb képet 
festenek a jövőre vonatkozóan: 
„az ég lángolni fog a 45. foknál. 

A lángok közelednek a hatal-
mas új városhoz”. A jövendö-
lésben szereplő várost sokan 
New Yorkkal azonosítják, amit 
az „Antikrisztus” nukleáris 
fegyverek bevetésével tesz 
majd a földdel egyenlővé.

Képesek leszünk az 
időutazásra

Nostradamus jóslatai sze-
rint a harmadik világháború 
során gyakorlatilag az egész 
Föld elpusztul majd, ezért túl-
élő tudósok egy csoportja kí-
sérletet tesz majd arra, hogy az 
időben visszautazva megaka-
dályozza a világháborút. Ez a 
próbálkozás azonban kudarc-
ba fullad, és az időutazás so-
rán felszabaduló energia egy 
furcsa dimenzió örvényt hoz 
majd létre Anglia és Észak-Eu-
rópa felett.

Nostradamus 4 még 
be nem teljesült jóslata
A francia asztrológust, Nostradamust kortársai is igazi látnoknak tartották

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu 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
„A szeretet soha el nem fogy”

Drága feleségemre emlékezünk,
halálának 1. évfordulóján.

BÖKÖNYI
LÁSZLÓNÉ

Szül.: Beke Ágnes 1945-2016

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

MAJOROS ISTVÁN         
temetésén megjelentek. Sírjára 

koszorút, virágot helyeztek.
Bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család. /Nádudvar/Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket,
hogy 03. 17-én megjelenő

Szuperinfó lapzártája:
03.14. (kedd) 10 óra!

 H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Hajdúszoboszlón öreg ház eladó. 
Fürdőhöz, városközponthoz közel. 
Tel.: 06-30/574-0739

Hajdúszoboszlón, Zrínyi u. 37/b 
alatt családi ház, nagy kerttel 
eladó. 06-30/272-4358

Kertes ház sürgősen eladó. Érd.: 
06-52/363-292

lakható ikerház fele, 2 szoba, 
összkomfort, gázfűtéses lakás, 
Hajdúszoboszló, Földvár utcán. 
1862nm-es telekkel eladó.  
06-20/243-4559, 06-30/466-
2594

Nádudvar, Haladás úton összkom-
fortos ház eladó. Tel.: 06-30/577-
7685,  06-30/523-2457

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

Nádudvaron, Kinizsi u. 3 szám 
alatti 2 szobás, bútorozott, csa-
ládi ház, gazdálkodásra alkalmas 
nagy telekkel sürgősen eladó. 
Érd.: 06-20/996-8693

110 nm-es családi ház, fagyasz-
tó szekrény, hűtőszekrény, szal-
más üveg, üveg balon eladó. 
06-30/276-2336

l a K á s e l a d á s

Hajdúszoboszló központjában 
1+3 félszobás, távfűtéses egye-
di mérésű, II. emeleti társashá-
zi lakás, ugyanitt garázs eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-30/937-
6541

Hajdúszoboszló központjá-
ban, egyedi fűtésű I. emeleti 
51nm-es társasházi lakás, fedett 
kocsibeállóval eladó. 06-30/471-
8815

Hajdúszoboszló, Bányász utcán 
1,5 szobás, II emeleti lakás eladó. 
05-52/216-623

Nádudvaron 2 szobás II. emele-
ti lakás felújított nyílászárókkal 
eladó. Érd.:06-30/405-8946

a l b é r l e t e t  K í N á l

bányász utcán II. emeleti 1+2 fél-
szobás lakás üresen, hosszú távra 
kiadó. Éredeklődni szombaton és 
vasárnap: 06-30/593-5701

é p í t é s i  t e l e K

ebesen építési telek eladó, 
810nm. Minden közmű az utcá-
ban.  06-30/339-8043

Hajdúszoboszlón építési telek 
eladó, bérházi lakást és szántóföl-
det beszámítok. Érd.:06-30/641-
5985

F ö l d ,  K e r t

Hajdúszoboszlón a Csepűs 
kertben 2990 nm zártkert eladó. 
06-20/287-3517

Hajdúszoboszlón 6,48ha, 223 Ak 
értékű szántó eladó. 06-20/526-
1542

Hajdúszoboszlón, a Szegfű dűlő-
ben 3,3 ha szántóföld (85,14 Ak) 
eladó. Érd.: 06-20/243-4559, 
06-30/466-2594

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

Nádudvaron 0587/44 Hrsz 40Ak 
1,34 Ha és a 084/1 Hrsz 10Ak, 
osztatlan közös föld eladó. Tel.: 
06-70/953-5104

termőföld eladó 5.4 hektár Újiráz 
határában,a falutól 2 km-re.A föld 
nagyon jó termő,és folyamatosan 
művelés alatt állt.Irányár 7.500. 
000ft. Érdeklődni:06 (54) 440-
640

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Hajdúszoboszlón, fürdő közelé-
ben lakást, házat bérelnék. Sze-
zonra - évre. 06-30/391-1213

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

Cukrászműhely eladótérrel fel-
szerelve, élelmiszeripari tevékeny-
ségre kiadó. 06-30/320-3255

Hajdúszoboszlón a zöldség pia-
con üzlethelyiség kiadó (38 nm-es) 
Érd.:06-70/883-6553

Nádudvaron telephelynek 
alkalmas ingatlan eladó. Érd.: 
06-20/493-1176

Nádudvaron üzlethelyiség eladó. 
Érd.: 06-20/493-1176

a u t ó

dacia Duster 4x2, 1,5 dCI, 
2012.12. havi, homok metál szí-
nű, klímás, megkímélt állapot-
ban, első tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-70/319-3312

J á r m ű K e r e s é s

autóboNtóba VÁSÁRO-
LOK KELETI-NYUGATI AUTÓT 
5-30Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. +36-30/219-2182

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

személyautókat, teherau-
tókat vásárolok!Bármilyen 
érdekel!Azonnali készpénz fize-
téssel! Hívjon bizalommal!  
0630/231-7750

á l l a t

eladó 3 db alpesi anyakecske, 
és 1 db alpesi bak. 06-20/215-
8335

előnevelt bio csirke eladó! 
Fehér húshibrid, piros kettős 
hasznú. Házhoz szállítással 
élve és konyhakészen! Érdek-
lődni: 6-20-ig. Tel.: 06-30/221-
5840, 06-30/873-1201

előnevelt vegyes hasznosítású 
csirke, házhoz szállítással meg-
rendelhető. Hajdúszoboszló, Tokay 
u. 24/a. 06-52/361-689 16:00 óra 
után.

gyerekszerető kis, közepes és 
nagy testű kutyák családba, illet-
ve ugyanitt hamis kutyák őrzés-
re örökbe fogadhatók. Érd.: 
+36-70/277-7151

Kettős hasznú előnevelt csirke, 
házhoz szállítással megrendelhe-
tő. Nádudvar, Lukács Dénes 40. 
Tel.:06-30/360-1813

malacok, kis süldők eladók. Ebes, 
Tavasz u. 25. 06-20/944-0627

piros napos és vágnivaló csir-
ke eladó,napos gigant gyöngyös 
megrendelhető. 06-30/205-3056

tenyésztésre és telepőrzésre, 
2 éves kaukázusi kan, 1/2 éves 
szuka, 2 éves kuvasz szuka eladó. 
06-70/342-8538

10 db nagysúlyú (180 kg-os) hízó 
eladó, 410 Ft/kg. 06-20/341-
4340, 06-54/481-583

3 Hetes előnevelt csirke rendelhe-
tő ingyenes házhoz szállítással!! 
06303638074

8 hetes malacok és 1 db 150 kg-os 
hízó eladó. 06-70/778-4017  Haj-
dúszoboszló, Wekerle u. 3.

e g y é b  e l a d á s

márciusi tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130m ár: 9900Ft-
12500Ft-14500Ft-ig Termékeink 
kb. 10hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk Fuvar mennyiségtől, 
függően ingyenes házhoz szállí-
tás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük.Ömlesztett m3 ár: 
15100 Ft-15900 Ft.Hívjon biza-
lommal! Tel.:30/752-1650

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

Hullámpala jó állapotban lévő 
eladó.  06-30/472-9041

Jó minőségű zab szalma és szé-
na, vágó birka eladó. 06-54/610-
829

Kalodás tűzifa sorba rakva  Bükk, 
tölgy, gyertyán.1mx1mx1m Ár: 
11500Ft/m3Ingyenes házhoz szál-
lítással! Tel: 30/752-0961

Körbálás lucerna és fajta tiszta, 
de nem törzskönyves racka juhok 
kedvező áron eladók. 06-30/394-
5396

simson S51 B és egy Honda TACT 
robogó eladó. Megkímélt állapot-
ban. Tel.: 06-30/461-2398

tűzifa eladó-méteres 
szálakban-(1x1x170) erdei 
m3-ben. Tölgy,-bükk,-
gyertyán,-akác 20.000Ft/
m3-től. Gyors, kiszállítás. 
+36-20/505-6029.

Új roti kapa, M.T. kerékpár, 
japán tyúk+kakas eladó. Tel.: 
06-30/953-0541

10 fm. vaskerítés eladó. Érd.: 
06-30/507-6881

e g y é b  K e r e s é s

dunnát, hagyatéki tollat veszek, 
Hívásra megyek. Hétvégén is. 
Megbízhatóság! 06-52/274-
468,06-30/356-4569

Hagyatékból régi tárgyakat, hol-
mikat vásárolok.  T.:06/30/497-
6347

s z o l g á l t a t á s t  K í N á l

burkolást, festést, teljes körű fel-
újítást vállalunk! Tel.: 06-30/467-
4542 vagy 06-30/731-1393

a pala, cseréptetők átfe-
dése bármilyen anyaggal, 
hőszigetelés,bádogozás kémény-
szerviz garanciával. Tel:06-
20/919-0320

Csempézést, járólapozást, fürdő-
szobák, teraszok burkolását, lami-
nált parkettázást, térkövezést, fes-
tést vállalunk rövid határidővel. 
06-30/681-2932, 06-20/356-
2194

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

Jóslás, átoklevétel energia-
gyógyászat, szellemkommunikáció 
szombatonként Debrecen belváro-
sában. Nemzetközileg elismerttől. 
06202170242

Kőműves mester brigádjával vál-
lal mindennemű kőműves, festő, 
burkolómunkálatokat. Anyaggal 
A-Z-ig. Továbbá vizes, salétro-
mos falak felújítását. 06-30/364-
0330

lakatos munkát vállalok. 
06-70/500-2040

palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

szakképzett gondozónő Nádud-
varon gondozást vállal. Hétvégen-
ként. 06-30/874-4573
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március 11.
21.00 óra
Died By Johnny 
koncert.
Rock Cafe 
- Hajdúszoboszló

március 14.
19.00 óra
Hernádi Judit
zenés estje
Kulturális központ 
– Hajdúszoboszló

márciu
21.00 ó
Died B
koncer
Rock Ca

H jdú

MIKOR
és HOL

március 15.
15.00 óra
Hagyományőrző
nap a huszárhagyo-
mányok jegyében
Kulturális központ 
– Hajdúszoboszló

március 16.
19.00 óra
Ki viszi át … –
Szirtes Edina
Mókus koncertje
Kölcsey Központ 
– Debrecen

március 17.
20.00 óra
Szoboszlói Muziká-
lis Klub. A zenei él-
ményről a debrece-
ni Párdon zenekar 
gondoskodik.
Kulturális központ 
– Hajdúszoboszló

március 18.
19.00 óra
Eszenyi Enikő
zenés estje
Kulturális központ 
– Hajdúszoboszló

március 22.
19.00 óra
Budapest Bár 
koncert.
Kölcsey Központ 
- Debrecen

március 17.
17.00 óra
A nemez természete.
 A kiállítás megtekinthe-
tő április 30-ig.
Kulturális központ 
– Hajdúszoboszló

március 18.
19.00 óra
Talamba saját szerzemé-
nyeiből összeállított va-
donatúj produkciója.
Kölcsey Központ – Debrecen

Eszenyi Enikő

március 10.
21.00 óra
Pataky Művek 
koncert, ezúttal 
Pataky Attilával 
kiegészülve.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

Hernádi Judit

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

VS
Z: 

E-0
00

64
5/2

01
4

keresek 3,5 tonnás,
hosszú platós

tehergépkocsira.
Jelentkezéseket

fényképes
Önéletrajzzal a 

femker70@gmail.com 
email címre várom

GÉPKOCSIVEZETŐT

takarítást vállalunk! (számlát 
biztosítunk)  06-70/671-7144, 
06-70/418-7144

WWW.XablaK.Hu Nyílászárók 
széles választéka (pl. 120x150cm: 
29.500Ft) Tel: 06-70/360-9538

p é N z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, kezes nélkül, 
előzetes banki költség nélkül. 
Függő ügynök , THM: 5%-10,2 
%, Regszam :0040600476843, 
06306358080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt teher-
mentes autójára 2 napon belül, 
személyre szabott hitelek. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képvi-
selő (Merkantil Bank), reg.szám: 
12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

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.

Co hegesztőket és lakatosokat 

keresünk balmazújvárosi munka-

helyre. Tel: 06-20/320-5229

Érd.: +36-20/203-4780 
www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupresszúrás meridiánmasszás
Pulzus-és Nyelvdiagnosztika

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

Co hegesztőket és lakatosokat 
keresünk vámospércsi munka-
helyre. Tel: 06-20/320-5229

Csatorna vezeték hálózat kiépí-
tésében, gyakorlattal rendel-
kező gépkezelőket, szerelőket, 
műanyag hegesztőket, kőműve-
seket és segédmunkásokat kere-
sünk változó munkaterületre heti 
ott-alvással. Fizetés megegyezés 
szerint. 52/370-589, targaz@t-
online.hu

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

Hajnali munkára, megbízha-
tó, kerékpárral rendelkező kéz-
besítőt keresünk Hajdúszobosz-
ló területére napilap terjesztésé-
re. Jelentkezhetnek nyugdíjasok, 
vagy megváltozott munkaképes-
ségűek is! Jelentkezni munka-
időben: 30/298-73-92 telefon-
számon lehet.

Hétvégére konyhai dolgozót kere-
sünk. 06-70/311-1986

Juh és szarvasmarha mel-
lé egyedülálló személyt keresek 
Dunántúlra. Utaztatást vállalom. 
06-30/929-5635

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

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

Kösely Zrt. Hajdúszoboszlói üzem-
egységébe traktorost, lakatost 
keres. Érdeklődni: 06-30/278-
7069

Nyílászárók értékesítésére és 
beépítésére keresünk tapasztalat-
tal rendelkező munkatársat. Fény-
képes önéletrajzot: info@xablak.
hu e-mailre várunk.

sofőr-piaci árust keresünk 
hajdúszováti pékségbe. Hajnali 
munkakezdés. Érd.: H-P 8-17 óra 
között. 06-70/649-9595

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

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)

élelmiszer, vegyi áru eladó +Bolt-
vezető tanfolyam indul Debrecen-
ben nagy kedvezménnyel márci-
us elején. tel: 70 209 2007 www.
alacritas.hu

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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AUTÓK BEHOZATALA KÜLFÖLDRŐL RENDELÉSRE

Külföldről behozott gépjárművek vizsgáztatása, • 
honosítása, forgalomba helyezése 1 nap alatt. 
Időszakos vizsgáztatás (KPM vizsgáztatás)
Cégünk ’P’ rendszámmal rendelkezik• 
Okmányirodai ügyintézés • 

átíratás, forgalomból kivonás, visszahelyezés,
biztosításkötés esetén 10 Biztosító közül választhat.

GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS 
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS:

Bővebb információ: Eszenyi Zoltán | +36-30-261-0059

KPM-RE BERENDELT 
AUTÓK VIZSGÁZTATÁSÁT 
VÁLLALOM.

Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600  |  5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

Fejtrágyázáshoz mindig megtérülő befektetés!

T A V A S Z I

a  C h e m i c a l  S e e d  K f t - n é l

Keresse üzletkötőinket a debreceni, kabai és berettyóújfalui telephelyeinken.

További szezonális ajánlataink

Kiss József 06-30/371-5110 Kalas László 06-30/998-5873

A K T U A L Í T Á S O K

Nyitva tartás: H–Cs: 07–21-ig • P–Szo: 07–22-ig • 06-30/564-3751

BS 
É T E L B Á R

/BS-etelbar es Kavezo
Nádudvar, Fő utca 163.

MEGYNYITOTTUNK!

te
a

menük készételekho
t-

do
g

hamburger
lángostöltött lángos

palacsinta

kávé

cappuccino

Hajdúszoboszló Bethlen utca 10.
 A zöldségpiac mellett

LÓG A KILINCS?  AKAD A ZÁR? 
A KILINCSTÁRHÁZ ÖNRE VÁR!

KILINCSEK,• 
AJTÓZÁRAK• 
VASALATOK• 
LAKATOK• 
POSTALÁDÁK• 
BARKÁCS SZERSZÁMOK• 

�

L U K Á C S

�

O
RTOPÉDCIPŐ KFT.

GYÓGY- ÉS 
DIABÉTESZ CIPŐ

KÉSZÍTÉS

INGYENES ORTOPÉD SZAKORVOSI RENDELÉS!
EGYEDI MÉRET UTÁN.

EGYEDI TALPBETÉT KÉSZÍTÉS
számítógépes lábvizsgálat alapján!
Gyógypapucsok forgalmazása!
Debrecen, Mester u. 4.
Tel.: 52/436-581, Mobil: 06-30/9357-513
E-mail: lukacsbetet@gmail.com
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