
NKH�S GÉPKEZELŐI
vizsgát szervezünk

/Emelőgép, földmunkagép,
targonca stb./

NÁDUDVARON
A vizsga időpontja:

2018. február 9.
Jelentkezni lehet:

Réz Szilárdnál
a 30/685-63-18, vagy a

30/239-96-89 telefonszámon.
2018. január 23.-ig.HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. január 12., XXVII/2.
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Nyitva: igény szerint.  52/558-703, 20/9211-2808000

Akkumulátorok minden méretben! 
Fagyállók, légfék, jégmentesítők, 
téli ablakmosók, motorindítók.

Ékszíjak, szűrők minden méretben!

 Akkumulátorok• 
Kerékpártól a tehergépkocsiig
Fagyállók• 
Téli szélvédő folyadék• 
Szűrő betétek, olajok zsírok• 
Hidraulika tömlők gyártása,• 

HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT  

képviselő-testülete 

Ajánlatok benyújtásának helye: 
Hajdúszováti Polgármesteri Hivatal

időpontja: 2018. január 23. 12.00 óra 
Ajánlatok elbírálásának határideje:

legkésőbb 2018. január 31. 
Induló ár: 

200 000 Ft/év bérleti díj 
+100 000 Ft kaució

(4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.) haszonbérbe 
adja a hajdúszováti helyrajzi számú, összesen 

22,377 ha területű, nádas és mocsár művelési ágú 
ingatlanait   a rajta lábon álló nádterméssel. 

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

MELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEK
MINDEN SZEMÜVEGKERETRE

Kaba:
Rákóczi u. 93.

Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Kossuth tér (Buszmegálló mellett) 

Tel.: 54/480-476, 20/329-4986

Figyelem! 

Elköltöztünk!

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

Újonnan épült rendelőkomplexumunk
elkészült, átköltöztünk  a Dózsa Gy. út 22-be.

Hajdúszoboszlói 
Hotel Délibáb****

szállodába önállóan dolgozni 
tudó, megbízható 

SZOBAASSZONYT 
ÉS MOSODAI 

DOLGOZÓT 
keresünk.

Jelentkezni  a 06-30-395-5597
telefonszámon vagy 

személyesen Hajdúszoboszló, 
József A. u. 5–7. szám alatt.

Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói
Hotel Délibáb****

szállodába önállóan dolgozni
tudó, megbízható

SZOBAASSZONYT
ÉS MOSODAI 

DOLGOZÓT
keresünk.

Jelentkezni  a 06-30-395-5597
telefonszámon vagy 

személyesen Hajdúszoboszló,
József A. u. 5–7. szám alatt.

A Hotel Silver,

PULTOS
munkakörbe

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu e-mail címre 

várunk.

ANGOL/NÉMET nyelvtudás 
követelmény, 

OROSZ/ROMÁN/NÉMET nyelvtudás 
előnyt jelent. 

keres szakirányú végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 

munkatársat.

Több éves tapasztalattal 
és áruismerettel rendelkező, 

vendéglátásban és logisztikában 
jártas férfi t keresünk 

raktáros
munkakör betöltésére

kiemelet fi zetéssel!
Feltétel: jogosítvány! 

Fényképes önéletrajzokat az 
info@hotelsilver.hu címre várunk!

orosz és/ vagy német 
nyelvtudással. 

Szállodai tapasztalattal 
rendelkező kollégát keresünkg

RECEPCIÓS
pozícióba

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu e-mail címre 

várunk.

A HOSTWARE RENDSZER 
ISMERETE ELŐNYT JELENT.

ÁLLAT-
GONDOZÓT

Silver Majorba 
azonnali kezdéssel!
Fényképes önéletrajzokat 

várunk az 
info@hotelsilver.hu címre 
a pozíció megjelölésével!

keresünk a

A Korpád Kft. 
teljes vagy részmunkaidőben 

FŐKÖNYVELŐT 
keres. 

A pályázónak szakirányú 
egyetemi, főiskolai, de minimum 
mérlegképes könyvelői végzett-

séggel és legalább 5 éves könyve-
lői gyakorlattal kell rendelkeznie. 
Érdeklődni a +36-30-349-6049 

telefonszámon lehet.

NŐI GYÓGYMASSZŐR
 KERESÜNK

Hajdúszoboszlói
Hotel Délibáb****

szállodába keresünk 
női gyógymasszőrt teljes 

munkaidős állásra

Elvárás:
•  szakirányú végzettség
• legalább 1 év szakmai 

tapasztalat;
Fényképes önéletrajzát 

az allas@hoteldelibab.hu 
e-mail címre kérjük.

NŐI GYÓGYMASSZŐRGYÓGYMASSZŐ
KERESÜNK
Hajdúszoboszlói

Hotel Délibáb****
szállodába keresünk 

női gyógymasszőrt teljes 
munkaidős állásra

Elvárás:
•  szakirányú végzettség
• legalább 1 év szakmai 

tapasztalat;
Fényképes önéletrajzát

az allas@hoteldelibab.hu
e-mail címre kérjük.

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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Építkezik, felújít? 
Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, 
válasszon prémium
minőségű Porta 
Doors ajtókat!

 g y á r i  k é p v i s e l e t e

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETT
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

MEGNYÍLT 
DR. KISS ERIKA ÉS 

DR. JUHÁSZ ZOLTÁN
Ü G Y V É D E K

ALIRODÁJA 
NÁDUDVARON

ÜGYFÉLFOGADÁS 
ELŐZETES TELEFONOS
EGYEZTETÉS ALAPJÁN

Debreceni iroda: 4025 Debrecen, 
Arany János u. 44. fszt. 1. 

4181 Nádudvar, Fő út 75.
0620/2532-904 • 0620/4-879-829
drkisserika.hu •drjuhaszzoltan.hu
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Apró Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk 2008. január. 07.-ére!

Drága Jó Édesanyánk, 
Nagymamánk

Orosz Magdolna Halálának
10. évfordulóján

Fia Zsolt és Családja! 

Özv. Rácz GyulánéIngatlan

Családi házat közvetlen a für-
dőnél keresek megvételre. Tel.: 
+36-30/259-0133

H-szoboszlón kertes családi ház 
eladó.Érd.:06-52/363-292

Hajdúszoboszlón Szedres 
utcában,fürdőövezetben 3 szobás 
ikerház fele eladó.Tel.:06-20/369-
7541

Kaba központjában 5 szobás csalá-
di ház eladó.Tel.:06-30/663-0383

lakás eladó Hajdúszoboszló 
Szilfákalja 19 másfél szoba föld-
szint.Tel.:06-30/370-4476

lakás eladó Szilfákalja 19 másfél 
szoba földszint.Tel.:06-30/370-
4476

Ház, Házrész eladás

nádudvar Kádas út 9 sz. alatt ház 
és bontott cserépkályha eladó.
Tel.:06-30/265-8920

nádudvaron Somogyi Béla 34 alatt 
ház nagy telekkel eladó.Tel.:06-
30/415-5163

laKáseladás

Bányász utca 1. emeleti 57 m2 
1+2 fél szobás tehermentes felújí-
tott lakás garázzsal eladó.Érd.:06-
52/271-973 vagy 06-30/218-
0897

alBérletet Kínál

egyedülállóknak vagy fiataloknak 
albérlet kiadó.Érd.:06-30/938-
4472

Hajdúszoboszlón egy szoba össz-
komfortos ház fiatal párnak vagy 
egyedülállónak kiadó a Bánom 
kertben.Tel.:06-20/236-2724

szilfákalján más fél szobás búto-
rozatlan lakás hosszú távra 45E 
FT+rezsiért kiadó.1 hónap kau-
ció.Érd.:06-20/496-7855

Föld,  Kert

a 0181/28 helyrajzi szám alatt 
106,6 AK értékű szántó eladó.
Tel.:06-20/393-0666

eladó szántóföld Hajdúszo-
boszló határában, a Keleti 
főcsatorna mellett (7,7585Ha 
270AK,hrsz.0166/16 és 
0,93Ha 30.5AK hrsz.0155).
Öntözhető,jó minőségű, művelt. 
T:06303249963

Földet bérelnék reális áron Haj-
dúszoboszlón, Ebesen. 70/203-
4398

Hajdúnánás határában 7ha lege-
lő NATURA2000 területen, fűthe-
tő épülettel, hodállyal, fúrott kúttal 
eladó! Érdeklődni:   06304310561 
vagy 06706129464

Hajdúszoboszló határában Zsoldos 
dűlőben eladó 3.96 Ha 140 AK-ás 
termőföld.Tel.:06-30/513-3829

nádudvaron és környékén föl-
det bérelek.Keressenek bizalom-
mal.Megegyezünk.Boros József 
Nádudvar Petri-Derzs 2.Tel.:06-
70/370-1149

Hajdúszoboszló külterületén a 
Vajda és a Fogtövi düllőn 1-1 hek-
tár 65 Ak értékben eladó.Érd.:06-
70/381-7965

gép, szerszám, term. eszK

gruber-lazító, vetőgép, 2-3-4eke, 
forgóborona, homlokrakodó, fael-
gázosító kazán eladó, 30LE kistrak-
tor. Érd.:06-30/747-6774 Berety-
tyóújfalu Pákász 58.

Jármű

eladó Hajdúszoboszlón 1.6-
os dízel Ford Focus sérülés 
mentesen,full extrásan,téli gumik-
kal.Irányár:2.500.000 Ft.Tel.:06-
20/377-9254

simson Erduro,Simson 
Swalbe,Simson Star eladó.Tel.:06-
30/401-2398

trabant 1/1 4ütemű botváltós 
modell üzemképes jó állapot-
ban vonóhoroggal,rendezett biz-
tosítással,70 %-os nyári gumival 
eladó.Irányár:220ezer Ft.Tel.:06-
30/940-5331

JárműKeresés

aUtÓBOntÓBa VÁSÁROLOK 
KELETI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/
kg áron,  ELSZÁLLÍTÁSSAL. 
+36-30/219-2182

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, 
utánfutót,  1990-től , banki hitel-
lel terheltet, és sérültet is ár:2.5 
mft-ig tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 
kerekű Elektromos mopedet, hibá-
sat sérültet is házhoz megyek. Tel.: 
20-2049079

állat

H-szoboszlón 140-170 kg hízók 
eladók.Érd.:H-szoboszló,Wekerle 
u. 3 vagy 06-70/778-4017

H-szoboszlón 4 db hasas anyajuh 
és 2 db hasas kecske van eladó.
Tel.:06-30/599-2508

Hízók eladók.Tel.:06-70/580-
2562

Kabán 8 db 20-kg-os kismalac 
eladó.Tel.:06-54/460-933

malacok,kis és nagy súlyú süldők 
valamint kis súlyú hízók eladók.
Tel.:06-20/944-0627

nagy súlyú hízók eladók.Tel.:06-
20/341-4340

Választási kismalac eladó Kabán.
Tel.:06-30/829-3568

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

80-100 kg-os hízók eladók.Érd.:06-
30/539-7691

5 db 120 kg-os hízó,10 db 30-40 
kg-os süldő és 2 db hasas koca 
eladó Kabán.Tel.:06-30/406-
6269

nöVény

Kukorica valamint termelői méz 
eladó.Hajdúszoboszló Ádám u. 
54.Tel.:06-30/402-2244

széna és lucerna 120*120-as 
bálás hálókötéssel Nagykerekiben 
eladó, szállításban tudok segíteni. 
Érd.:06-30/657-7802

egyéB eladás

apartman felújítás miatt 
szobabútor,konyhabútor,laminált 
parketta,nyílászáró eladó.Tel.:06-
52/361-007.Siesta Üdülőszál-
ló Hajdúszoboszló,Szent Erzsébet 
utca 9.

téli akciós kalodás, és erdei 
3m-es, és ömlesztett tűzifa ren-
delhető! Ingyenes házhoz szállí-
tás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Kaloda mérete 
1mx1mx1m, ár: 11000 Ft-tól. Hív-
jon bizalommal: 30/705-2509

egyéB Keresés

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

személygépkocsit vásárolnék 
saját használatra csak jó álla-
potú autó érdekel kevés km-rel 
tel:06309689295

Veszek elromlott háztartási gépet, 
hűtőt,mosógépet,bojlert,tv-t,rossz 
akkumulátort,vashulladékot...stb.
Tel.:06-20/231-0359

szOlgáltatást Kínál

Bentlakásos gondozóház nyílt! Vár-
juk gondozásra szoruló idős embe-
rek jelentkezését. További informá-
ció: 06-30/239-4669

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

építőipari munkákat, térkö-
vezést, épület bontásokat sík 
terepre letakarítva vállalok. Tel.: 
06-20/417-8261

Idősgondozást, ápolást, felügyele-
tet vállalok csak hétvégén, otthoná-
ban Debrecen területén. Szakkép-
zett ápolónő. 06-20/968-1131

Kemence építését, kőművesmun-
kát vállalunk számlaképesen. 
06-20/359-7961

Klíma-légtechnikai rendszerek 
kivitelezését - hőszigetelését vál-
laljuk. 06-20/295-6913

ebédrendelés,házhozszállítás 
750 Ft/db.Tel.:06-30/207-3045.
Étlap:www.hullampanzio.hu

Kos - A napokban felpöröghet-
nek Ön körül az események. 
Egyszeriben azt érezheti, 
mindenre képes és bármi 
lehetséges. Éppen ezért kel-

lene kerülnie a komoly döntéseket, mert 
az egy dolog, hogy fejben már mindent 
megálmodott, de nem biztos, hogy  
ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!

Bika - Önre a lehető leg-
jobb hatással van az a boly-
gófelvonulás, ami a Bak jelé-
ben zajlik ezen a héten. A Nap, 
Vénusz és Plútó együttállása a 

hét első felében segítik döntéseit. Álmai 
megvalósítása felé határozott lépéseket 
tehet, ami elégedettséggel tölti el, de ne 
adja át magát az önhittségnek.

Ikrek - Olyan időszakát éli a 
héten, amikor jelentős vál-
tozásokat szeretne kivitelezni. 
Belevágna egy fogyókúrába, 
életmódváltásba, vagy éppen 

a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteni 
és megszabadulni azon kapcsolataitól, 
amelyeket már nem talál előnyösnek. 
Mindebben segítik az égi energiák!

Rák - Mielőtt bármilyen fontos 
döntésre is jutna, illetve már 
cselekedne, nem ártana előtte 
megvitatnia a terveit a ked-
vesével, családtagjaival, ne-

hogy úgy érezzék, kimaradnak valamiből. 
Mostanában amúgy is figyelmetlen lehet, 
annyira leköti a saját világa és életének 
megtervezése.

Oroszlán - A hét első pár nap-
ját meglehetősen monoton-
nak és unalmasnak találhatja,  
ugyanis nem sok eseményre 
kell számítania. Utána sem lesz  

sokkal másabb a helyzet azt leszámít-
va, hogy elfogja Önt a tettvágy, hogy 
felkavarja az állóvizet. Kezdjen terveket 
kovácsolni, lehetőségek után nézni!

Szűz - Végre kezd magához 
térni az év eleji varázslatból.  
Bár lassan, de elkezdi lendü-
letbe hozni magát és nekiáll 
építgetni a jövőjét. Ugyanakkor 

elérik Önt a változás szelei a napokban 
és arra jön rá, hogy még mindig túl sok 
olyan berögzültsége van, ami visszafogja. 
Próbálja apránként elérni céljait!

Mérleg - Most minden a 
családról fog szólni. Ezt a 
bolygófelvonulás mutatja, ami 
elvonhatja a kapacitásait a 
munkáról. Nem most fogja a 

karrierje csúcsát elérni. A hét közepén 
a Skorpió bolygók, Hold, Mars és Jupiter 
a pénzre terelik a figyelmet. Emiatt úgy 
érezheti, újra munkába kell lendülnie!

Skorpió - A munkahelyén kerül  
minden társaságot, kontak-
tust, hogy ne keljen szóba ele-
gyednie kollégáival. Szabályo- 
san bujkál majd előlük és  

igyekszik csendben, nyugodt körülmé-
nyek között, egymaga dolgozni. Bár szük- 
sége lehet némi magányra, azért vegye 
figyelembe a környezete elvárásait is!

Nyilas - A héten főként az 
anyagiak kerülnek középpont-
ba. Egyre feszültebb miatta és 
örökösen azon agyal, hogyan 
tehetne szert több pénzre, ám 

ez a gondolatmenet ne sarkallja meg-
gondolatlan döntésekre, illetve tettekre! 
Ellenben azt se hagyja, hogy helyzete 
beárnyékolja a hetét.

Bak - Úgy érzi, ez nem az Ön 
hete. Semmi sem akar úgy 
alakulni, mint szeretné. Min-
denki bosszantja és láthatat-
lan erők hátráltatják, nem tud 

haladni, pedig Ön már kész tervekkel 
rendelkezik a sorsát illetően. Azonban 
a konstellációk a hét második felében 
feltöltik a kimerült energiakészleteit!

Vízöntő - Ön már a héten 
készen áll a nagy változások 
kieszközölésére. Kicsit sincs 
elfáradva, tele van tettvággyal 
és ha még nem is tudja pon-

tosan, mit szeretne, de már cselekedne! 
Épp ezért kellene kicsit lassítania és 
átgondolnia helyzetét. Nem bűn némi 
pihenéssel kezdeni az évet!

Halak - Nagyszerűen érzi majd  
magát egész héten! Végig opti- 
mista lesz és ráadásul mások-
ra is ráaggatja majd határta-
lan jókedvét és derűlátását. 

Mostanában nagyon sokat segíthet má-
soknak, amiért környezete rendkívül há- 
lás is lesz. Minél több embert tesz bol-
dogabbá, annál jobban érzi majd magát.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2018. január 15-től január 21-ig)

pénz

a d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 
szabadfelhasználású hitel ingat-
lanra, hitelkiváltás, hitelkártya 
kiváltása 75 éves korig, kezes nél-
kül, 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 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

állás

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

autószerelő munkatársat kere-
sünk Hajdúszoboszlón azon-
nali munkakezdéssel.Fizetés 
megegyezés szerint.Érd.: sze-
mélyesen önéletrajzzal.Tel.:06-
30/9388286

Belföldi munkára CE kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező teher-
gépkocsi vezetőt keresek.Tel.:06-
30/955-4394
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Az újévben is 2018. jan. 2-től

Hagyományos 
technológiával

Favágás mentesen
Kisebb mennyiségeket is.

Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt.
Nádudvari úti szeszfőzdéjében.

É rd . : 0 6 - 3 0 / 2 9 9 - 8 3 4 0

PÁLINKAFŐZÉS

Nyitvatartás: hétfő-péntek 12:00-18:00 * szombat 9:00-13:00

MINDEN AMI AZ 
INTIMITÁSHOZ KELL...
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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: Dr. Kovács Julianna,

0620/4172373
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 fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

BetanítOtt dolgozókat keresünk 
autóipari beszállító parnerünkhöz 
Dunántúlra, a régióban a legma-
gasabb bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd:06/30-511-
4219.

CIpészt keresünk Debrecenbe 
azonnali kezdéssel! Versenyké-
pes bérezés, korrekt, bejelentett, 
8 órás munkahely, jó csapat, hosz-
szú távú lehetőség! Csak tapaszta-
lattal!  30/95 84 277

Rendszeresen tornáz-
ni fogok, egészségesen 
étkezem, leszokom a 
dohányzásról – ilyen és 
hasonló fogadalmakkal 
indul általában az új esz-
tendő. 

Újévkor szinte mindenki fo-
gadkozik, hogy változásokat 
hoz az életébe. Ám nem köny-
nyű egyik napról a másikra 
megváltoztatni a berögzült 
szokásainkat, így sokan még 
idő előtt feladják a terveiket, 

és az újévi fogadalmak gondo-
lata elrebben, mint egy kósza 
gondolat. Mit tegyünk, hogy 
ez ne így legyen? Hogyan lás-
sunk hozzá, hogy ne kudarc-
cal végződjön az utunk? 

Az egészséges élet több 
újévi fogadalmat is magá-
ban hordoz. Tudatos étke-
zés, rendszeres testmozgás, 
káros szokások elhagyása. 
Itt is, mint a legtöbb eset-
ben, mindig az első lépés a 
nehéz. Fontos, hogy ne vár-
junk el magunktól irreális cé-
lokat! Ha például szeretünk 

lustálkodni, ne fogadjuk meg, 
hogy a reggeleket futással 
kezdjük majd, mert hamar 
belebukunk az egészbe. Min-
dig az apró lépések vezetnek 
célra, a sok kis lépés után pe-
dig már érezni fogjuk: határo-
zottan haladunk a kitűzött cél 
felé. A testmozgás beépítése 
a hétköznapokba fontos fel-
adat, azonban mindig olyan 
sportolási formát válasszunk, 
ami közel áll hozzánk. Ne saj-
náljuk az időt és az energiát, 
és próbáljunk ki minél több 
lehetőséget! Futás, spinning 
vagy éppen az aerobic lenne 
jó? Adjunk esélyt mindnek! 
Nagyon fontos, hogy a sport 
örömforrásként legyen jelen 
az életünkben, ne, mint szük-
séges rossz. Programozzuk 
át az agyunkat, hiszen ne fe-
ledjük, minden fejben dől el! 
Keressünk megvalósítható 
célokat: például jól akarunk 
kinézni nyáron a strandon? 
Majdnem félévünk van rá, ne 
sürgessük az időt! Ne higy-
gyünk semmilyen csodamód-
szerben, amely rövid időn be-
lül kínál látványos fogyást. A 
csoda bennünk van, szemlé-
letformálással és cselekedettel 
érhetjük el. 

Az egészséges étkezés al-
ternatívája sokak szerint 

drága mulatság, de gondol-
junk csak bele. Mennyibe ke-
rül egy kilogramm friss zöld-
ség például, és mennyibe egy 
tábla csoki? Ugye, nem nagy 
ár az egészségért? Szintén lé-
nyeges, hogy az étkezésben 
se váltsunk hirtelen, hiszen 
míg egyik nap tele esszük ma-
gunkat, a másik nap pedig 
csak salátán élünk, hamarabb 
kiszédülünk az egész körfor-
gásból, mintsem leadnánk 
egy-két kilót. Ne feledjék az 
apró lépéseket! Ha pedig le-
csúszik egy szelet torta, vagy 
bármi olyan, ami „bűnözés-
nek” minősül, ne haragud-
junk magunkra! Fogadjuk el 
a testünket, és igyekezzünk 
legközelebb jobban odafigyel-
ni, hogy ellent tudjunk mon-
dani a csábításnak. 

Minden reggel új nap kez-
dődik, ha tehát január köze-
pén „elbukunk”, másnap újra 
fel tudunk állni. Legyen öröm 
az étkezés, ne együnk finto-
rogva! Kísérletezzünk az új 
ízekkel! És ami az újévi foga-
dalmakat illeti: Ne ragaszkod-
junk foggal körömmel a janu-
ár elsejei dátumhoz! Minden 
nap új esély, újabb lépések. A 
kitűzött célt pedig nem érjük 
el egy csettintésre. Persze, mi-
lyen jó is volna...

Megfogadom, 
hogy az idén…

Hajdúszoboszlói kis élelmiszer-
üzletbe eladót felveszünk.Tel.:06-
30/200-4504

Hajdúszoboszlói szálloda-
csoport keres munkaválla-
lókat recepciós munkakör-
be.Önéletrajz:tarnainemarta@
gmail.com.Tel.:06-20/388-2090 
vagy 06-30/425-8899.

Kőművest és segédmunkást beje-
lentett azonnali munkakezdéssel 
keresek.Bér:megegyezés szerint.
Érd.:06-30/347-6063

nefelejcs Presszóba pultost kere-
sek.Érdeklődj helyben vagy hívj 
bátran.Tel.:06-70/218-3970

OKtatást Vállal

Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 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 képzés 
indul februárban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

Vegyes

építési törmelék átvételét válla-

lom.Hívjon bizalommal.Tel.:06-

70/370-1149

Kabán 800 m2 építési telek plusz 

200 kg-os tápmentes hízó eladó.

Tel.:06-20/987-9818

Könyveket, képeslapokat, bibliákat, 

jelvényeket, kitüntetéseket, érmé-

ket, régi pénzeket, régi játékokat 

vásárolok! 06-30/526-9711

Üzlethelyiség műkörmösnek kiadó 

Hajdúszoboszlón a Deák Ferenc 

utcában.Tel.:06-30/282-4293

Vetőmag,kukorica,napraforgó,fé

mzáralt lucernamag kapható.Nád-

udvar Baksay Dániel út 30.Tel.:06-

30/4022929 vagy 06-54/481-201

1 db F8. gázkonvektor, 1 

db gáztűzhely(3 főzőhelyes) 

üzemképes,olcsón eladó.Tel.:06-

30/314-5271

23 m2-es üzlethelyiség Hajdúszo-

boszlón a Deák Ferenc utcában 

kiadó.Tel.:06-30/282-4293

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele:  
Villanyszerelő, műszerész végzettség.

Személyes elbeszélgetés: hétfő 13:00
Érdeklődni:06-30/945-2203 44

27
80



4 2018. január 12

és és és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

A Nádudvari Élelmiszer Kft. tejüzeme az alábbi
munkakörökbe hirdet felvételt:  

PASZTŐRŐS
 LABORÁNS
KUTTERES 

GÉPKEZELŐ
Elvárások: 

- Pasztőrős: minimum tejtermék-gyártó szakmunkás (vagy OKJ) végzettség
- Laboráns: élelmiszer- vagy vegyipari kp.fokú szakképzettség
- Kutteres és gépkezelő: műszaki, szerelői szakképzettségek

- Mindkét esetben előny a releváns munkatapasztalat
- 3 műszakos munkarend

Jelentkezés és részletek:
telefonon: 54-525-508 (hétfőtől péntekig 8:00–12:00 óra)

e-mailen önéletrajzzal: nagiszallas@nagisz.hu.

Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk 
férfi munkavállalókat hosszú távra. Ugyan itt nemzetközi 

gépkocsivezetőket is keresünk felvételre. 
A  munka távollétet igényel, nem helyben lévő munkavégzés. 
Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu

Sertés- és szarvasmarha gondozókat keresünk
Dániába és Németországba

 

A munkák magángazdaságokban vannak, általában az állatok gondozása, etetése, takarítása 
a feladat, de vannak helyek, ahol állategészségügyi, tenyésztési feladatok is vannak.
Elvárások: 
sertéstartásban vagy szarvasmarha-tartásban szerzett tapasztalat (akár saját tartással); 
angol (esetenként: vagy német) alapfokú nyelvtudás szóban, kitartás, szorgalom
Előny, de nem feltétel:

 mezőgazdasági végzettség, mezőgazdasági gépek kezelése, B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:

 Dániában bejelentett munkaviszony, korrekt �zetés, dániai SIM kártya; 24 órás ügyelet, szállás 
szervezése (Dániában ingyen szállás és rezsi, Németországban a szállás többnyire a munkavégzés 
helyszínén van, nagyon kedvező feltételekkel, utazás megszervezése (hozzájárulás is lehetséges)

Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével: nyiregyhaza@andreasagro.com címre.  
Információk: www.andreasagro.com vagy a 70/949-0400-es telefonszámon. (nyíregyházi ügyfélszolgálat)

Jelentkezni: 06 30 456 88 50

 Az Irrifarm Kft.

 MEZŐGAZDASÁGI  
GÉPKEZELŐT 

keres
kombájnok és korszerű mg-i 

gépek üzemeltetésére versenyképes 
�zetés mellett.
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BEKE AUTÓSISKOLAT személygépkocsi 
vezetői

 tanfolyam indul

(hétfő) 17 órától
a nádudvari általános iskolában.

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

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

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

0670/378-02510670/378-02510670/378-0251

Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó
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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

30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 
gondozó és ápoló, óvodai dajka, 

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 
gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS

Z: 
E-0

00
64

5/2
01

4

� 70/883-0238

Állás lehetőség!

Gépkezelőt 
keresünk 
(C, E jogosítvány előny)

Gépszerelőt 
felveszünk
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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.
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Debreceni telephelyre márkaszervíz keres:

– GÉPKOCSI 
ELEKTROMOS SZERELŐT 

– KAROSSZÉRIA LAKATOST
Bejelentett, kiemelkedő bérezés, 

cafetéria, teljes munkaidő!

Jelentkezés: 
ujhelyi.gergo@ujhelyiauto.hu 

30/421-9748

 Idősek gondozóházába, 
Hajdúszoboszlóra,

SZAKKÉPZETT 
ÁPOLÓKAT

felveszünk.

TEL:  0630/4938841


