
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.

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. március 9., XXVII/10.
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt csomagokban. 
Garantált letöltési sebesség technológiától függően 50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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SZOBOSZLÓ 
MASSZÁZS

Több féle masszázs közül választhat.
Telefonos bejelentkezés

06-20/512-4895

Kárpitozás széles anyag
 választékkal, házhoz

szállítással.
Telefon: 06-30/570-0170

Az amerikai Johnson Controls tulajdonában lévő  
Fém-és Műanyagfeldolgozó Kft. (4150 Püspökladány,

Kolozsvári utca 2.) munkaerő felvételt hirdet.

Akiket keresünk:
IPARI FORRASZTÓT

RAKTÁROSOKAT
SZERKEZETLAKATOSOKAT

HEGESZTŐKET

Előnyt jelent:

Amit kínálunk:

edina.schwarczne.mate@jci.com

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

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

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfizethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

A Nádudvari Református 
Egyházközség Idősek Otthona 

bentlakásos rendszerébe 

SZAKKÉPZETT 
ÁPOLÓNŐT 

keres.
Jelentkezni fényképpel ellátott 

szakmai önéletrajzzal Nádudvar, 
Petri-Derzs u. 6-8. szám alatt, ill. 
emailben: ferenczikne.angelika@

nadudvaririo.axelero.net.
Telefon: 06-54/527-090

Telefon: 06-20/456-6275
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Lapzárta: 
kedd

12 óra
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

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

A Hajdúszoboszlói Református 
Egyházközség Anna Idősekotthona 

szociális gondozó és ápoló 
végzettséggel rendelkező 

MUNKATÁRSAT KERES, 
HÁZI GONDOZÓI  

MUNKAKÖR 
betöltésére.

Jelentkezés hétfőtől péntekig 
személyesen önéletrajzzal 

az Anna Otthonban.
Hajdúszoboszló,Dózsa u. 11.

GÉPKEZELŐ
/Targonca, Földmunkagép,

Ép. ag. elők. gépk. /
tanfolyam indu
NÁDUDVARON

2018. 03. 26-án 15.30-kor 
a Kövy Sándor iskolában

Jelentkezni lehet:
a 30/685-63-18, vagy a 

30/239-96-89 telefonszámon
és a helyszínen. www.derecskeikalyhas.hu

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

A Baromfi Coop Kft.  
földesi Broiler  

baromfi telepére, 

2 fő 
baromfigondozó

Az állattenyésztésben szerzett 
tapasztalat, valamint 
műszaki érzék előny, 
de nem követelmény.

állás betöltésére keres 
jelentkezőket. 

A szakmai önéletrajzokat a következő 
e-mail címre várjuk:  

vargacs@baromficoop.hu
Postai úton: Baromfi Coop Kft. 
4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.

Önéletrajzok beérkezési  
határideje: 2018. március 29.
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70%-os 

támogatás
a Berettyóújfalui, 
Hajdúszoboszlói 
és Püspökladányi

járás területén működő 
mikróvállalkozásoknak 

és vállalkozóvá váló
magánszemélyeknek 

épületekre, eszközökre, 
energia hatékonyságra 

és turisztikai fejlesztésekre.

Civil szervezeteknek 
és Egyesületeknek 

95%-os
támogatás.
Komplex ügyintézés

(tervezés is)
dr. Szőke Kálmán
06-20/938-2081

Szőke Kálmán András 
06-30/452-1805
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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-től 16-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

120x112 ELEM.qxp_Layout 1  2018. 03. 02.  10:42  Page 14

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• 
Hidraulika tömlők gyártása• 

Légy a POLYDUCT ZRT. munkatársa!

Amennyiben úgy érzed jó vagy a

LAKATOS , illetve HEGESZTŐ
szakmákban,

tudsz önállóan és hatékonyan dolgozni sorozatgyártásban,
akkor gyere el és mutasd meg, hogy mit tudsz, és Tiéd az állás!

Fizetés? – Akár bruttó 1.500 Ft/óra
Munkavégzés helye? – Püspökladány

Jelentkezés módja? – személyesen, a
Fémszer üzemünkben: 4150 Püspökladány,

Táncsics M. u. 27.
vagy karrier@polyduct.hu

ahová elküldheted fényképes önéletrajzodat

FÖLDBÉRLETI FELHÍVÁS
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az 

alábbi külterületi ingatlanok haszonbérbe adását
nyilvános árverésen hirdeti meg:

Az árverés időpontja: 2018. április 12. délelőtt 10 óra
Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „A” épület földszint Gönczy Pál terem
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Fenti földterületeket Hajdúszoboszló Város Önkormányzata öt év bérleti időre haszonbérbe 
adja, a haszonbérleti díjak évente az előző évi infl ációval megnövelve kerülnek kiszámításra. 
Amennyiben egy földterület haszonbérbe vételére több jelentkező is van, úgy licitálásra kerül 
sor és a magasabb haszonbérleti árat ajánlóval kerül a haszonbérleti szerződés megkötésre.
A licitáláson csak az vehet részt, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési lappal legkésőbb 
2018. április 11-én, 17.00 óráig bejelentkezett. A jelentkezési lap, valamint a haszonbérbe adás 
feltételeiről szóló részletes TÁJÉKOZTATÓ anyag 1.000 Ft ellenében átvehető személyesen 
a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda Vagyonkezelésén. Cím: 4200 
Hajdúszoboszló Hősök tere 1. „B” épület, II. emelet 213. iroda. Tel.: 52/557-363 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Sorsz. Hrsz Művelési ág,
min. o. Ak érték Terület

(m2)
Bérleti díj 

Ft/év

1. 099/2 szántó, 2 66,01 21825 189.690

2. 0243/5 szántó, 2 20,27 5826 76.260

3. 0357 nádas 3
gyep (rét) 6

25,94
0,80

57651
4216

Össz.: 61867
50.000

4. 0359/2
nádas 3

rét
szántó 4

0,86
0,46
5,68

179681
2441
3120

Össz.: 85242 

100.000

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

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

www.okula-optika.hu 

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 2018. április 30-ig érvényes.

Minden 
szemüvegkeretre 

#lásdazéletösszesárnyalatát

30%kedvezmény

ZÖLD GYULA műkőkészítőZÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLD GYULA 

4200 Hajdúszoboszló Bordángát utca 30/A 
Tel.:06-30/249-7359

-síremlékek,kripták,urnasírok
- gránit,márvány,mészkő és 
fényezett műkő termékek

- kiváló minőség,kedvező árak,
rövid,pontos határidő
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Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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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!

A Nagisz Zrt. Takarmányipari Főágazatának 
nádudvari üzemébe, betanított munkára keresünk:

GYÁRTÁS ELŐKÉSZÍTŐ 
munkatársat. Előny: gépkezelői végzettség

Jelentkezni: 06-54-525-508, vagy 
nagiszallas@gmail.com (önéletrajz megküldésével)

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

MINDEN AMI AZ 
INTIMITÁSHOZ KELL...

45
28

52

45
24

90

Ingatlan

Hajdúszoboszló Kossuth u. 15 

sz.,60 nm-es lakás eladó.Hoz-

zá tartozik egy 17 nm alapte-

rületű terasz,egy 13 nm par-

kolóhely és egy saját ingat-

lan rész is.Irányár:21.450.000 

Ft.Érd.:06-30/997-7780

Hajdúszoboszlón a csatorna-

kertben 1547 m2 kert 30 m2-es 

lakható házzal eladó.Tel.:06-

30/644-8679

Hajdúszoboszlón,strand mel-

lett 2. emeleti 54 m2-es egye-

di fűtéses,klímás,berendezett 

lakás eladó.Ár:15.5 millió.

Tel.:06-30/207-3650

nádudvaron albérletet keresek  

vagy kis értékű házat  vennék 

részletekre.Tel:06-30/689-

8885

nádudvaron ház eladó Somogyi 

Béla utca 13/1.Érd.:06-20/806-

8988

nádudvaron Lukács Dénes úton 

telek árában ház eladó.Tel.:06-

30/606-3989

albérletet kínál

Fürdő közeli lakást,házat bérel-

nék vendégtartásra csak nyári 

szezonra.Tel.:06-70/701-1157

Hajdúszoboszlón fürdő köze-

li házat, lakást bérelnék üdül-

tetés céljából.Tel.:06-70/616-

2293

Föld,  kert

Hajdúszoboszló határá-
ban kettő hektár szán-
tó eladó.Aranykorona:78  
Tel:302071668

Hajdúszoboszlón aszfaltozott 

összközművesített utcában 

déli fekvésű telek eladó 500 m

2(gáz,szennyvízcsatorna,villan

y az udvarban).Tel.:06-20/552-

9299

Szántóföldet bérelnék Kaba 

határában hosszútávra.Papp 

Sándor 06-20/223-9665

ÜdÜlő, HétvégI Ház

Miskolc Barlangfürdőhöz közel 

nagyméretű ingatlan nagy telek-

kel üdülőnek, otthonnak, áron 

alul eladó. 70/605-1726

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

Opel Astra G 1.7 dízel eladó 
v o n ó h o r o g g a l , 2 0 0 0 - e s 
évjáratú,érvényes műszakival.
Ár:550.000 Ft.Tel.:06-30/303-
5581

régi motorkerékpárokat vásá-
rolnék, hiányos, romos, szét-
szedett állapotban is gyűjte-
ményembe. 30/9509-170.

JárMűkereSéS

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

SzeMélYaUtÓkat, kisteher-
autókat vásárolok készpénz-
fizetéssel! Bármilyen korú, 
állapotú érdekel! 0630/231-
7750

állat

eladó választási malac 6 db 

30-35 kg herélve,vasazva.Irány-

ár 22.000 Ft/db.Tel.:06-30/558-

5583

Húshibrid és kettős hasznú 

napos csibe rendelhető márci-

us 15-re Kabán.Tel.:06-30/502-

4703

kabán tyúkvásár március 1-től 
2 kg-os piros tyúkok 650 Ft/db 

házhoz szállítva eladó.Tel.:06-

30/406-6269

kabán 4 db 120-140 kg-os,7 db 

60-80 kg-os hízó eladó házhoz 
szállítva.Tel.:06-30/406-6269

kettős hasznú előnevelt csirke 

házhoz szállítással megrendel-
hető Nádudvar Lukács Dénes 

40.Tel.:06-30/360-1813

rántani való csirke kapha-
tó Nádudvar Puskin utca 17 

alatt.Nagyobb tétel esetén díj-

mentes kiszállítással.Tel.:06-

30/428-8852

Szarvasmarha 6 db 2. fias vem-

hes magyar tarka,3 db üsző 

borjával eladó.Tel.:06-20/581-

3465

tOJÓtYÚk, 599 Ft/db. Szép bar-

na tollas, kiválóan tojó, ingyen  

házhoz szállítva. Tel.:06-

70/240-13-31

vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-

va 650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382

10 hetes malac eladó.Tel.:06-
70/778-4017

növénY

nagyon jó minőségű kis bálás 

lucerna van eladó.Tel.:06-

30/282-7246

egYéb eladáS
eladó szobaszekrénysor, ker-
ti asztal, fagyasztóláda, mik-
ró, vas hinta, fotel, állótükör, 
Tv szekrény, edények. Tel.:06-
30/276-2336

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

Jó állapotú ágyneműtartós 
heverők eladók 6.000 Ft/db. 
Tel.: 06-30/495-1902,délután.

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

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

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

régI motorkerékpárokat kere-
sek, vásárolok. 06/20-572-
5142.

Kos - Határozottságra kell 
törekednie! A langyos víz ugyan 
soha nem volt igazán az Ön 
terepe, de most tényleg rá kell 
ébrednie, hogy nem lehet csak 

úgy ellébecolnia a dolgokat és zöld ágra 
kell vergődni a felmerülő kérdésekben. A 
bolygók vízdominanciájú állása roman-
tikus hangulatot hoz. 

Bika - A telihold körüli napokon 
belső nyugalma a külvilág 
támogató hozzáállásával tár-
sul. Otthon és a családban 
békés hangulat uralkodik, a 

munkahelyén pozitív események történ-
hetnek, amelyek az anyagi biztonságát is 
erősítik. Jelenleg sokkal eredményesebb 
a csapatmunkában is.

Ikrek - A Hold már a Skorpió  
jegyében áll, ez konfliktust 
hozhat a kapcsolataiban. Ne 
várjon maximumot másoktól és  
önmagával szemben se támasz- 

szon túlzó elvárásokat. Engedjen több sza- 
badságot kedvesének, hiszen soha nem 
élne vissza a bizalmával, kapcsolatuknak 
pedig jót tenne egy ilyen gesztus.

Rák - Csütörtöktől vasárnapig 
vannak a legjobb lehetőségei 
arra, hogy gyorsan és ered-
ményesen végezze feladatait. 
Utazásra és személyes ügyin-

tézésre is ezek a napok a legalkalmasab-
bak. Most rugalmasabb saját álláspontja 
átalakításában és rendelkezik a megfelelő 
pragmatizmussal is.

Oroszlán - Nem fog unatkozni 
a héten, a Mars bolygó tovább-
ra is megújult cselekvőerőt 
jelez az Oroszlán szülötteknek. 
Most azok érzik ezt leginkább, 

akik augusztus közepe táján születtek. 
A hétvégén a Hold az utazásokat és a 
kapcsolatteremtést támogatja, lehetőleg 
vasárnapra időzítse találkozásait.

Szűz - Egész héten egyetlen 
feladatra kellett volna igazán 
koncentrálnia, de nem talált 
megoldást, csak tologatta a 
problémát. Ezt már nem teheti 

tovább, mert a határidők nagyon szoron-
gatják. A mai napon elég inspirációt és 
lelkesedést érezhet ahhoz, hogy minden-
nek a végére járjon!

Mérleg - Egy probléma már 
régóta nyomasztja, mely talán 
a társával, vagy éppen a társta-
lanságával áll kapcsolatban. 
Amíg nem tudja megoldani 

ezt a gondját, nem fog tudni továbblépni 
az életében. A megoldás azonban nem 
feltétlenül jelent változást. Lehet, hogy 
csak meg kell békélnie helyzetével.

Skorpió - A Hold az Ön je-
gyében jár, ezért a kedve igen 
csapongó lehet. Ma is minden- 
félébe belekezd, de lehet, 
hogy a kitartás ma nem az 

erőssége. Az érzelmei vezérlik, ami nem 
baj, csak nehezebb megfelelnie a mun-
kahelyi elvárásoknak. Olyan feladatokat 
vállaljon most el, amit valóban szeret!

Nyilas - Nehéz ellenállnia 
egy jól fizető munkának,  
pedig előre tudja, hogy 
sokkal kevesebb ideje jut 
majd önmagára és az Önhöz 

közel állókra is. Valami történik Önnel,  
aminek néhány éve, vagy néhány hónapja 
még örült volna, ma azonban csak 
zavarja.

Bak - A családja felbolygathatja 
a nyugodt, előre megtervezett 
életét: kedden Merkúr, szerdán 
Vénusz lép be a Kosba. 
Meglehetősen kelekótya 

ötletekkel bombázhatják, amitől kiborul-
hat. Kár lenne! Alkalmazza a jól bevált 
módszert: húzza az időt és ne döntsön 
semmiben kellő körüljárás nélkül!

Vízöntő - Növekvő fizikai 
erőnlétet mutatnak a bolygók  
a Vízöntő számára, annak elle-
nére, hogy a telihold időszaka 
a februáriaknak zaklatottabb 

lehet. Azok a legeredményesebbek, akik 
merészségük és vállalkozó kedvük mel-
lett rászánják az időt arra, hogy alaposan 
kimunkálják projektjeiket. 

Halak - Ez a telihold az Ön 
átváltozási lehetőségeinek 
a napja, amikor különleges 
inspirációban lehet része. Alko-
tótevékenységével elismerést 

szerezhet, ezért tegyen meg mindent, 
hogy új lehetőségekhez jusson. Aki már-
ciusban született, egyre energikusabb és 
magabiztosabban 
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MUnkaHelYet kereS

apartmanok takarítását válla-

lom Hajdúszoboszlón,rugalma

sság,megbízhatóság,ár meg-

egyezés szerint.Tel.:06-30/834-

5191

OktatáSt vállal

Óvodai dajka, pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs, gyógy-

pedagógiai segítő munkatárs és 

kisgyermekgondozó, - nevelő 

képzés indul márciusban Deb-

recenben. Érd.: Poliforma Kft. 

Dr. Kelemenné 06/20-393-

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

000850/2014

vegYeS

Ingatlan és üdültetés felszámo-

lás miatt 20 db heverő,10 szek-

rény-konyhai és pihenést szol-

gáló háztartási és elektronikai 

gépek méltányos áron (szom-

bat-vasárnap 8-15 óra között)

Hajdúszoboszló,Arany János u. 

41 szám alatt.Egyeztetés:06-

20/801-9422

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

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
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64

5/2
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Fájdalommal emlékezünk
Bökönyi Lászlóné

szül.  Beke Ágnes
Halálának 2. évfordulóján
Szerető férje és családja

(Nádudvar)

Kaba, Vasút u. 23. (Festékboltnál),
Üzemeltető: Soltask Kft. Tel: 30/9454 379,
30/575 3889, e-mail: soltask@gmail.com

Pótkocsik, utánfutók felújítása, felkészítése• 
műszaki vizsgára
Szivattyúk, mezőgazdasági gépek,• 
berendezések javítása
Korlátok, kapuk, kerítések készítése• 
Utánfutók kölcsönzése• 

GÉPSZERELŐ-ÉS 
LAKATOSMŰHELY
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SzOlgáltatáSt kínál

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitu-
menes zsindely ráolvasztás-
sal. Tetők mosása, javítása 
impregnáló felújítás, kémé-
nyek bontása javítása. Bádo-
gos munkák. Előjegyzőknek 
30% kedvezmény. Érd.:06-
30/712-3457, 06-20/3380-
366

kőműves munkát, hőszige-

telést, vizes-repedezett épü-

letek kezelését, tetőfelújítást 

vállalunk.www.faldoki.hupont.

hu.Tel.:06-70/384-2651

Palatető bontásnélküli fel-

újítása színes, mintás, bitu-

menes zsindellyel. Ingye-

nes árajánlatkészítés. Akció 

-10%. 06-30/229-2206,www.

palatetofelujitasjavitas.hu

kabán sírgondozást vállalok.

Tel.:06-20/217-2217

Pénz

a d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 

szabadfelhasználású hitel 

ingatlanra, hitelkiváltás, hitel-

kártya kiváltása 75 éves korig, 

kezes nélkül, előzetes banki 

költség nélkül. Függő ügynök, 

THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 

0040600476843, 06-30/635-

8080

álláS

betanítOtt dolgozókat 
keresünk autóipari beszállí-
tó partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmaga-
sabb bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd:06/30-
511-4219.

betanított kőműves és segéd-

munkás munkahelyet keresnek.

Autó van.800 Ft/óra. Tel.:06-

30/190-8298

debreceni telephelyű cég 

keres közműépítésben gyakor-

lott gépkezelőket gumi kere-

kes forgó-kotrókra, JCB rako-

dó-kotróra, GEHL munkagép-

re. Érdeklődni: 06-52-530-531 

telefonszámon.

erotikus munka lehetőség 18 

és 25 év közötti fiúknak. Tel.: 

06-20/514-7557

Hajdúszoboszlói szálloda-
csoport keres munkavállaló-
kat recepciós munkakörbe.
Önéletrajz:tarnainemarta@
gmail.com.Tel.:06-20/388-
2090 vagy 06-30/425-
8899.

IngatlanIrOda alkalmazottat 

keres fő vagy másodállásban 

alapbér+jutalék).06306506088.

konyhai munkára alkalman-

ként kisegítőt keresek.Tel.:06-

70/377-2786

németországi házgyárba vasbe-

tonszereléshez keresünk tapasz-

talt munkaerőt. 06-70/519-

5793 Betonstaal-Bouw Kft.

Péket keresünk felvételre a 

Hajdúszováti pékségbe délutá-

ni műszakba.Tel.:06-70/361-

1766

Önéletrajzot Hajdúszoboszló, 
Mátyás Király sétány 23. vagy a 

konyveles@hotelrudolf.hu 
e-mail címre várjuk.

Rudolf Hotel 
azonnali kezdéssel 

önállóan dolgozni tudó 

SZAKÁCSOT   
keres. 

45
20

84

Feladata:
agronómiai inputanyagok átvétele, kiadása,• 
anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között,• 
az áruk kiadásra való előkészítése,• 
raktári rend fenntartásának biztosítása.• 

Követelmények:
középfokú végzettség,• 
targonca vezetői engedély (vezetőüléses),• 
precíz, pontos, szorgalmas munkavégzés,• 
megbízhatóság,• 
erkölcsi bizonyítvány.• 

• 
Előnyt jelent:

méregraktár kezelői bizonyítvány,• 
raktározásban szerzett tapasztalat.• 

Amit nyújtunk:
fi x havi alapjövedelem,• 
cafeteria-rendszer,• 
a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása,• 
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség és • 
hosszútávú munkalehetőség.

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes szak-
mai önéletrajzát a makayrobert@kite.hu e-mail címre küldheti el, 
2018.03.16-ig.
Érdeklődni Makay Róbertnél lehet, a következő telefonszámon: 
+36-30-626-0423.

A KITE Zrt. Derecskén található kertészeti telephelye 
pályázatot hirdet

RAKTÁROS
munkakör betöltésére

Püspökladány területére a 

Napló terjesztésére lapkihordó 

kézbesítőt keresek. Kiegészítő 

munkaként, főállás mellett is 

végezhető, de várom nyugdíjas 

és rehabilitálhatók jelentkezését 

is. Érdeklődni a 06/70-1992822 

telefonszámon lehet

Szórólap terjesztésre keresünk 

megváltozott munkaképesség-

gel rendelkező munkavállaló-

kat.  Jelentkezni: 0652526626 

1059mellék, 06703960937

tehenek gondozására egyedül-

álló férfit felveszünk ott lakás-

sal, teljes ellátással, fizetéssel.

Tel.:06-70/341-4047

varrónők jelentkezését vár-

juk debreceni varrodánkba. 

06-30/466-4535.

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297

ildiko.miklos@inform.hu
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Magyarországon már 27 éve praktizáló

és 40 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Magyarországon már Magyarországon már 27 éve27 éve praktizáló praktizáló praktizáló
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KÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

PIONEER ÉS Dekalb kukorica hibridek akár 
30-32%-os kedvezménnyel!

VETŐMAG AKCIÓ!

CÍM: KERTÉSZETI ÁRUHÁZ 
Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 76.

Tel: 30/243-1078 vagy 30/488-9849

Napraforgó Imidor Cl 48.000 Ft/150e mag+Áfa
Lucerna fémzárolt (25/1 kg kiszerelés) 1.500 Ft/kg Áfa-val
Laudis 7.100 Ft/l+Áfa
Gardoprim 2.990 Ft/l+Áfa
Force 1,5G (20/1 kg kiszerelés) 1.750 Ft/kg+Áfa
Agrofólia 4,2m széles,fekete 105 Ft/m2 Áfa-s ártól
Házi vízmű 750W 24.990 Ft Áfa-val
Kistasakos zöldség-virágmag 39 Ft-tól
Kerti öntözéstechnika -10% kedvezménnyel

PIONEER ÉS Dekalb kukorica hibridek akár 
30-32%-os kedvezménnyel!

PIONEER ÉÉS Dekalb kukorica hibridek akár
VETŐMAG AKCIÓ!

CÍM: KERTÉSZETI ÁRUHÁZ CÍM: KERTÉSZETI ÁRUHÁZ 
Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 76.Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 76.

Tel: 30/243-1078 vagy 30/488-9849Tel: 30/243-1078 vagy 30/488-9849

Napraforgó Imidor Cl 48.000 Ft/150e mag+Áfatt
Lucerna fémzárolt (25/1 kg kiszerelés) 1.500 Ft/kg Áfa-valtt
Laudis 7.100 Ft/l+Áfatt
Gardoprim 2.990 Ft/l+Áfatt
Force 1,5G (20/1 kg kiszerelés) 1.750 Ft/kg+Áfatt
Agrofólia 4,2m széles,fekete 105 Ft/mtt 2 Áfa-s ártól
Házi vízmű 750WHázi vízmű 750W 24 990 Ft24.990 Ft Áfa-val Áfa-val
KiKiKKiststststasasasasakakakakosososs zz z zölölölö dsdsddségéggég-v-v-v-viriririráágágággmamamamaggg 39 Ft-t-t-ttólólól
KeKeKKeeeKeKeKeeeKeeKeKeeertrtrtrtrrtti i iii önönönönnnöönöönönöönnnöö tötötöötötött zézéézézééézzzézézézééézézééézééééééststststsstststsssststtststsstttststsstececececeeceececce hnhnhnhnhnhnnhnhhnnnnniikkikkikikikkiikkikki aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -10% k kkkkk kkkkeededeededededeedededdeedveveveveevveveeveveevevvevevvvvevevevezmzmzmzmzmzmmzmzzmzzmzmzménénénénénénénénéénnnnynynynynynynnynynynyyyyyyeleleleeleelelelelee

Napraforgó Imidor Cl 48.000 Ft/150e mag+Áfat

CÍM: KERTÉSZETI ÁRUHÁZCÍM: KERTÉSZETI ÁRUHÁZ

Az Ulveczki Kézműves 
Cukrászműhely püspökladányi 

üzeme minimum 1–2 éves 
gyakorlattal rendelkező 

CUKRÁSZ 
kollégát, 

valamint nagy 
gyakorlattal rendelkező 

CUKRÁSZ 
ÜZEMVEZETŐT

 keres,
betanulási lehetőséggel, 

hosszú távra.
Bérezés megegyezés 

szerint.

Jelentkezni személyesen a 
30/525-6346-os számon.

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

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

BAJNOK 
AJÁNLATOK

 

 
 

Dél-Pest Autócentrum Kft.
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G A R A N C I A www.toyota.hu

TOY_Auris_RAV4_Yaris_March_A4_HOR_DEALER_HU.indd   1 28.02.2018   17:13

Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600

5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050
www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

A képeken szereplő gépkocsik illusztrációk. Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km): Yaris Hybrid: 3,3-3,6; Auris: 3,5-6,1; C-HR: 3,5-6,2. Kombinált 
CO2-kibocsátás (g/km): Yaris Hybrid: 75-82; Auris: 79-140; C-HR: 82-144. Értékőr fi nanszírozási ajánlatunk 2018. március 1-től visszavonásig megkö-
tött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Yaris, Auris, C-HR.  Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. Navigáció 
ajánlatunk csak a Toyota Touch®-csal szerelt gépjárművekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel 
Toyota Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt.
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