
Kabán  
ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ.
Megtalálható: a 

Hodosi Pizzéria és 
a Lottózó  között.

Érdeklődni: 
06-20/368-8200HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. február 23., XXVII/8.
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BORDÁN ANDRÁS • NÁDUDVAR,  KÖVY SÁNDOR U. 54. 06-30/423-8384

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

VÁLLALATOK,
VÁLLALKOZÓK,

KFT.-k,  BT.-k
FIGYELEM!

Gépek, hulladék vasak,
színesfém felvásárlása.
Ár megegyezés szerint.

ÉRTE MEGYÜNK
1 tonna felett.

06-30/978-4142

Belföldi hétköznapi
munkavégzésre,
állandó munkára, 

versenyképes fi zetéssel
  C kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező 

TEHERGÉP-
JÁRMŰ

VEZETŐKET
 keresünk felvételre.

Érdeklődni: Hajdúszoboszló,  
Kossuth u. 131.

Telefon: +36 30 938 7176

Hajdúszoboszlói
Hotel Délibáb****

szállodába keresünk 

GYÓGYMASSZŐRT
teljes munkaidős állásra.

Elvárás:
•  szakirányú végzettség
• legalább 1 év szakmai

tapasztalat;

Fényképes önéletrajzát az 
allas@hoteldelibab.hu

e-mail-címre kérjük.

HajdúszoboszlóiH jdú b lói
Hotel Délibáb****

szállodába keresünk

GYÓGYMASSZŐRT
teljes munkaidős állásra.

Elvárás:
•  szakirányú végzettség
• legalább 1 év szakmai

tapasztalat;

Fényképes önéletrajzát az 
allas@hoteldelibab.hu

e-mail-címre kérjük.
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.

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

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

Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó

VIKTÓRIA – FA Kft.
TŰZIFA TELEPE

Az alábbi fákat kínálja akcióban!
 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye 

kuglis: 30.000  Ft/t.
 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye 

gally: 26.000  Ft/t.

 Akác kuglis: 36.000  Ft/t.

 Akác gally: 30.000  Ft/t.

 Nyárfa: 19.000  Ft/t.

Telefon: 06-30-703-40-70
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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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%
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 Idősek
gondozóháza

LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

TEL:  0630/4938841
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Nádudvaron 2.5 szobás családi 
ház,melléképületekkel és garázzsal 
eladó.Tel.:06-20/553-1720

Ház, Házrész eladás

albérletet kíNál

Fürdő közeli lakást,házat bérelnék 
vendégtartásra csak nyári szezonra.
Tel.:06-70/701-1157

Hajdúszoboszló Szilfákalján 2 szo-
bás felújított lakás hosszú távra 
kiadó.Tel.:06-20/496-7855

Hajdúszoboszlón fürdő közeli házat, 
lakást bérelnék üdültetés céljából.
Tel.:06-70/616-2293

szilfákalján gáz fűtéses 2 szo-
bás bútorozott lakás kiadó.Tel.:06-
30/313-5379

Föld,  kert

Hajdúszoboszló zártkertben 22 
Ak föld,villany a düllőn 2,6 M Ft-ért 
eladó.Tel.:06-30/402-2244

Apró

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!

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297

ildiko.miklos@inform.hu

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

INgatlaN

Fürdő közeli ingatlant bérelnék.
Tel.:06-30/913-8800

Hajdúszoboszló Kossuth u. 15 sz.,60 
nm-es lakás eladó.Hozzá tartozik egy 
17 nm alapterületű terasz,egy 13 nm 
parkolóhely és egy saját ingatlan rész 
is.Irányár:21.450.000 Ft.Érd.:06-
30/997-7780

Hajdúszoboszló 0166/46 hr.sz. 123 
Ak 3.5344 Ha szántó eladó.Keletihez 
közel.Tel.:06-30/289-9096

Hajdúszoboszlón a csatornakertben 
1547 m2 kert 30 m2-es lakható ház-
zal eladó.Tel.:06-30/644-8679

Hajdúszoboszlón,strand mel-
lett 2. emeleti 54 m2-es egyedi 
fűtéses,klímás,berendezett lakás 
eladó.Ár:15.5 millió.Tel.:06-30/207-
3650

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

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

Nádudvar Haladás u. 17 alatt ház 
eladó.Érd.:06-70/218-1203

Nádudvar Vécsey Károly 7sz alatt 
ház eladó.Tel.:06-20/266-0029

Nádudvar,lukács Dénes u. 42 alat-
ti lakóház eladó.Érd.:06-30/360-
1813

Nádudvaron albérletet keresek vagy 
kis értékű házat vennék részletekre.
Tel:06-30/689-8885

Nádudvaron Baksay Dániel 23 
alatt 576 m2 közművesített telek és 
Jókai u. 5 alatti 8600 m2 vállalko-
zásra alkalmas telek eladó.Tel.:06-
30/289-9096

Nádudvaron Löwy Sándor 19 alatt 
ház eladó.Érd.:06-30/228-4424,06-
70/415-0458

Nádudvaron Lukács Dénes úton 
telek árában ház eladó.Tel.:06-
30/606-3989

Pityeriben szántóföld a Szőlő dűlőben 
eladó 4415 m2 17.78 Ak 1.500.000 
Ft.Tel.:06-30/530-1871

szántóföldet bérelnék Kaba hatá-
rában hosszútávra.Papp Sándor 
06-20/223-9665

ÜdÜlő,  HétvégI  Ház

Miskolc Barlangfürdőhöz közel 
nagyméretű ingatlan nagy telekkel 
üdülőnek, otthonnak, áron alul eladó. 
70/605-1726

Üzlet,  MűHely

ebes központjában cukrász műhely 
eladótérrel,teljes felszereléssel 
hosszú távra kiadó.Tel:06-30/320-
3255

telephely, csarnoképület (426 
m2), üzem (519 m2), teljes körű-
en felújítva, plusz szociális helyi-
ségek 8000 m2-es területen pia-
ci ár alatt eladó a csengersimai 
határátkelő térségben. Tel.: 
06-30/9292-622

JárMű

Mercedes-benz B.170-es,1 év 
műszakival,jó állapotban lévő autó 
eladó.2006.12.évjáratu.Ár:2.1 mill. 
Ft.Tel.:06-30/439-4163

eladó SN51 simson segédmotor 
kerékpár felújított állapotban.Tel.:06-
30/500-5341

eladó Ztech ZT 09-es robogó for-
májú elektromos kerékpár.Tel.:06-
30/215-5785

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 157.000F-tól-297.000 FT-ig 50 
km-ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁL-
LÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

3-as Golf eladó első kézből 
garázsos,érvényes műszaki vizsgá-
val.Tel.:06-30/270-5744

JárMűkeresés

autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 0630/219-2182

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót, 1990-től , banki hitellel terhel-
tet, 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

sárga HÁTTÉR/ SZEMÉLYAUTÓ-
KAT, kisteherautókat, MTZ trak-
torokat, pótkocsikat, veteránautó-
kat, simsont vásárolok készpénzért! 
0630/231-7750

állat

kabán tyúkvásár március 1-től 2 
kg-os piros tyúkok 650 Ft/db ház-
hoz szállítva eladó.Tel.:06-30/406-
6269

kabán 4 db 120-140 kg-os,7 db 
60-80 kg-os hízó eladó házhoz szál-
lítva.Tel.:06-30/406-6269

Nádudvaron eladó 1 db 180 kg-
os hízó.Tel.:06-30/592-0932,06-
54/480-918

szarvasmarha 6 db 2. fias vem-
hes magyar tarka,3 db üsző borjá-
val eladó.Tel.:06-20/581-3465

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06/70-240-13-31

11 db anya juh,egy törzskos,9 

db bárány eladó.Érd.:06-30/502-

4428,06-70/220-9237

9 hetes kismalacok eladók.Ár 900 Ft/

kg.Tel.:06-70/778-4017

NövéNy

kabán eladó kukorica 45 Ft/kg,búza 

48 Ft/kg,napraforgó 100 Ft/kg.Tel:06-

30/857-6538

kabán 50 db nagy bálás lucerna 

eladó.tel.:06-70/341-4047

Nagy körbálás széna eladó.Amilyet 

választ olyat visz.Tel.:06-54/610-

829
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ELADÓ
 75 m2  családi ház,  

55 m2 melléképülettel,  
21 m2 gazdasági  

épülettel és 1140 m2  
gazdálkodásra  

alkalmas területtel.  
Telefon: 

 06-20/800-1070
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Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206,www.
palatetofelujitasjavitas.hu

PéNz

a d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 
szabadfelhasználású hitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, hitelkártya kiváltása 
75 éves korig, kezes nélkül, előze-
tes banki költség nélkül. Függő ügy-
nök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 
0040600476843, 06-30/635-8080

állás

vagyonőrt érvényes dokumentu-
mokkal, alkalmazotti jogviszony-
ba, Hajdúszováti telephely éjszakai 
őrzésére felveszek. Érd.:06-30/251-
6662

agromárt 98 Bt. gyakorlattal ren-
delkező traktorost és szarvasmar-
ha gondozót keres.Érd.: Nádudvar 
06-30/315-3061

betaNítOtt dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító part-
nerünkhöz Dunántúlra, a régió-
ban a legmagasabb bért bizto-
sítják. Szállás, utazás biztosított. 
Érd:06/30-511-4219.

debrecen Fórum bevásárlóköz-
pontba keressünk csomago-
ló és raktáros munkatársat.Hét-
fő és csütörtök: 5:30-14:00 óráig.
Telefonszám:06203915113

erotikus munka lehetőség 18 és 25 
év közötti fiúknak.Tel.:06-20/514-
7557

Figyelem!keresek nyári legeltetésre 
juhászt vagy juhász házaspárt.Mun-
kájára igényes,józan életűek előny-
ben.Jelentkezni:”biztos munka” jel-
igére a 4200 Hajdúszoboszló Széche-
nyi 2/B 8:00-17:00-ig.

Hajdúszoboszló-Nádudvar tér-
ségébe juhászt felveszek.Tel.:06-
30/548-4646

Hajdúszoboszlón apartmanok 
takarítására gyakorlattal rendelkező 
nyugdíjas takarítónőt keresek hét-
végi munkára hosszú távra.Tel.:06-
30/856-4990

Hajdúszoboszlón ruházati üzletben 
részmunkaidőben helyi lányt felve-
szünk.Tel.:06-30/627-7955

Heti 3 napra keresek dolgozót juhok 
legeltetéséhez Nádudvarra.Lehet 
nyugdíjas.06-30/359-7503,06-
30/482-1217

INgatlaNIrOda alkalmazot-
tat keres fő vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). 06306506088.

kabai Aranypatkó kocsmába és 
Nádas Sörözőbe csapos Hölgyet 
keresek hosszú távra.Érdeklődni:06-
70/364-3839

kabai hűtőüzem álláslehetősé-
get kínál villamosmérnök részére.
Pályakezdő villamosmérnök jelent-
kezését is várjuk.Önéletrajzokat a 
titkarsag@kabafrost.hu email címre 
kérjük.Tel.:06-54/522-008

vetőmag kukorica,napraforgó fém-
zárolt lucernamag kapható Nádudvar 
Baksay Dániel út 30.Tel.:06-30/402-
2929,06-54/481-201

egyéb eladás

eladó hegesztőtrafó,gáztűzhely,gro
vakulcs,kézi csiszológép,kompressz
or,terménydaráló,vasvályúk,gázszer
eléshez használt feszmérők.Tel.:06-
30/569-6558

eladó zuhanykabin 80*80, mosó-
gép LG 80*60*40-elölnyitós,fali 
polc 90*90*20,alsó szekrény kagy-
lóval 95*70*60. Jó állapotú. Tel.:06-
30/367-6406

Heverők,szekrény és konyhafel-
szerelések eladók.Tel.:06-30/857-
6464

körbálás széna és lucerna eladó.
Érd.: 06-70/623-1070

kUkOrICavetőMagOk: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februártól akció-
san rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

1 db alig használt fürdőkád és egy 
mosdókagyló eladó.Tel.:06-30/936-
0438

egyéb keresés

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

lakatost keresek pótkocsik javításá-
hoz saját tanyámon.Tel.:06-70/302-
4409

régI motorkerékpárokat vásárolok! 
06/20-572-5142.

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

szOlgáltatást kíNál

karosszéria lakatos és egyéb laka-
tos munkát vállalok.Tel.:06-70/500-
2040

kőműves vállalja alaptól tető-
ig családi házak építését.Ezenkívül 
felújítást,átalakítást.Tel.:06-20/420-
7251

Mini rakodógéppel istállók takarítá-
sát illetve,földmunkák végzését vál-
lalom.Tel.:06-30/457-5449

BÁRÁNY EXPORT PIACI LEHETŐSÉGEK VILÁGSZERTE
KITERJEDT HÁLÓZAT

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁSOK
MINŐSÉGI TAKARMÁNYOK, NYALÓSÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RUGALMAS, VEVŐBARÁT MEGOLDÁSOK
Keresse munkatársainkat, dolgozzunk együtt a közös sikerekért!

– Mobil: +36 20 281 3605 – E-mail: nucz.lajos@hunland.hu
– Mobil: +36 20 997 6205 – E-mail: javor.andras@hunland.hu

– Mobil: +36 70 550 7839 – E-mail: bornemiszakuria@gmail.com

BÁRÁNY FELVÁSÁRLÁS  
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN

HUNLAND GARANCIA
KÖZÖS ÚT – BIZTOS JÖVŐ 

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

Szalontai Mihály
temetésén megjelentek,sírjára 

koszorút,virágot helyeztek.
Bánatunkban részvéttel osztoztak

A gyászoló család (Nádudvar)
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Árnyékolástechnika,

fix, nyitható és mobil

szúnyoghálók.

Hívható minden nap: 8.00–18.00-ig.
06-30/915-4873, 06-70/278-6686

MINŐSÉGI MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
bontás, beépítés,

igény szerint kőműves

javítással is.

szúnyoghálók.szúnyoghálók.

Hívható minden nap: 8.00–18.00-ig.Hívható minden nap: 8.00–18.00-ig.
06-30/915-4873, 06-70/278-668606-30/915-4873, 06-70/278-6686

SZEZON ELŐTTI ÁRAKON!
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kabai hűtőüzem álláslehetősé-

get kínál mérlegképes könyvelő 

részére könyvelő munkakör betöl-

tésére.Önéletrajzokat a titkarsag@

kabafrost.hu email címre várjuk.

Tel.:06-54/522-008

keresek alkalomszerűen akár 

állandóra panzióba A-Z-ig értő 

férfit,alkohol mentest.Tel.:06-

20/545-7270

konyhai munkára alkalmanként 

kisegítőt keresek.Tel.:06-70/377-

2786

Mezőgazdasági bérmunkát 

vállalok,keressen bizalommal.

Érd.:06-70/370-1149

Mihályhalmi gulyáinkhoz gulyást 

keresünk.Tel.:06-30/303-4920

Nádudvari takarmánykeverő üze-
münkbe műszaki érzékkel rendelke-
ző munkatársat keresünk gépkezelő 
és karbantartó munkakörbe.Érd.:06-
30/606-2219,06-30/289-6696

Péket keresünk felvételre a 
Hajdúszováti pékségbe délutáni 
műszakba.Tel.:06-70/361-1766

Püspökladány területére a Napló 
terjesztésére lapkihordó kézbesítőt 
keresek. Kiegészítő munkaként, főál-
lás mellett is végezhető, de várom 
nyugdíjas és rehabilitálhatók jelent-
kezését is. Érdeklődni a +36-30-
630-84-33 telefonszámon lehet

szarvasmarha telepre,azonnali 
kezdéssel állatgondozót felveszünk.
Érd.:06-70/370-1149

tehenek gondozására egyedülálló 
férfit felveszünk ott lakással,teljes 
ellátással,fizetéssel.Tel.:06-70/341-
4047

MUNkaHelyet keres

apartmanok takarítását vállalom H

ajdúszoboszlón,rugalmasság,meg

bízhatóság,ár megegyezés szerint.

Tel.:06-30/834-5101

Oktatást vállal

Matematika korrepetálást 

vállalok,általános iskolásoknak és 

9-10.-ik osztályosoknak.Tel.:06-

30/249-8642

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypeda-

gógiai segítő munkatárs és kisgyer-

mekgondozó, -nevelő képzés indul 

februárban Debrecenben. Érd.: 

Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 06/20-

393-7586, 06/52-280-335 E.sz.: 

000850/2014

45
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Felvásárlunk:
papírhulladékot, pet palackot, 
fólia hulladékot
iratmegsemmisítés

Telephely:
4150 Püspökladány,Árpád u. 64.
Tel.: 06-54/451-554
blagkft@gmail.comBLAG KFT.

Haszonvas értékesítés:
betonacél, hegesztett háló, zártszelvény, különböző 
profi lok, hidegen és melegen hengerelt lemezek 
különböző méretben, kerítésdrót HEA, IPE, HEA stb.,
horgonyzott trapéz lemez kapható különböző mé-
retben és szinekben első és másod osztályú

Ipari gázok:
oxigén, disszugáz, széndioxid, 
kevertgáz, nitrogén 
különböző méretekben

Kapható továbbá:
PB gáz 11.5 kg-os, 23 kg-os 
valamint Motorikus gáz

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a hajdúszoboszlói hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab áron maximum
3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit,
valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem
érvényes. **Az ajánlat 2018. március 9-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Hajdúszoboszló, Hősök tere 17.
Tel.: 06 52 270 507

amplifon.hu
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Sebészeti magánrendelés
Rendelési idő: minden szerda 17-19 óra
Helye: Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7 , Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

LÉZERES MŰTÉTEK  dr. Szikora Miklós
benőtt köröm végleges ellátása
sírdaganat
ásamirigy daganat (atheroma)

s mölcsök
daganatok

anyajegy áv vettannal

fibrómák
Érsebés gálat,
se űtétek
f ke lések, gálás
ekc érk s

géne tás

Bejelentkezés: 06-30/9675-866, 52/580-070

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

www.derecskeikalyhas.hu

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

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

www.okula-optika.hu 

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

Nádudvar:
Kossuth tér (Buszmegálló mellett)

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

Figyelem!

Elköltöztünk!

Az akció 2017. november 2. és 2018. március 3. között érvényes.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. 
húsüzeme keres:

MINŐSÉGELLENŐR 
MUNKATÁRSAT

Elvárások: érettségi, precizitás, tanulékonyság, office programok és sz. gép jártasság 
Előny: élelmiszeriparban, minőségellenőrzésben szerzett tapasztalat 

Jelentkezni e-mailen fényképes önéletrajzzal nagiszallas@gmail.com címre

SZOBOSZLÓ 
MASSZÁZS

Több féle masszázs közül választhat.
Telefonos bejelentkezés

06-20/512-4895

Cseréptetők, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 

zsindely ráolvasztással. 
Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítása, 

kémények bontása, javítása.
Bádogosmunkák. Tavaszi 

előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

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

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

GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, 

földmunkagép,targonca stb./ 
tanfolyam indul
NÁDUDVARON

2018. március közepén
Jelentkezni lehet:

Réz Szilárdnál
a 30/685-63-18, vagy a 

30/239-96-89
telefonszámon. 
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Jelentkezni:
személyesen önéletrajzzal

 a Mátyás király sétány 10.sz. 
alatt lehet.

A Hunguest Hotel Béke**** 
(Hajdúszoboszló)

SZÁLLODAI RECEPCIÓST,
FELSZOLGÁLÓT ÉS SZAKÁCSOT

keres azonnali belépéssel, 
állandó munkára.

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
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Kárpitozás széles anyag
 választékkal, házhoz

szállítással.
Telefon: 06-30/570-0170


