
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 16., XXVII/11.
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•  Síremlékek, urnasírok műkőből,
gránitból készleten

• Felújítás, tisztítás
• Kripták készítése, burkolása
• 2 személyes gránit keret akció

Patkós Attila • Kőfaragó
• •   

• •
• • 
• • 

Pa

Hajdúszoboszló, Radó u. 24. • Tel.:30/3949-239, 52/364-197

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

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

VIKTÓRIA – FA Kft. 
TŰZIFA TELEPE

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

3.000 Ft/100 kg

 Akác kuglis: 3.500 Ft/100 kg

 Akác gally: 3.000 Ft/100 kg

 Nyárfa: 1.900 Ft/100 kg

 Nyárfa-rostfa, 2 m-es: 12.000 Ft/m3

Telefon: 06-30-703-40-70

EU
TR

 sz
ám

: A
A

58
80

53
9

SZOBOSZLÓ 
MASSZÁZS

Több féle masszázs közül választhat.
Telefonos bejelentkezés

06-20/512-4895

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.

N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KN Y Í L Á S Z Á R Ó KN Y Í L Á S Z Á R Ó K

GYÁR I
K ÉPV I S E L ETE

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

6-7 légkamrás, műanyag ablakok gyártása,  beépítése, több 
színben 5 ponton záródó biztonsági, hőszigetelt ajtók, 
redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, 
harmonika ajtók,  napellenzők, roletták
(bontással, helyreállítással is)  Javítások, gurtni csere.

AJTÓABLAKREDŐNY FUTÁR
Beszerelés a legrövidebb határidővel!

Nagy László 06-30/322-7167
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Szeretnél többet megtudni? Lépj kapcsolatba velem: 06-70/247-7571

A Próbacsomag egy 
bevezető táplálkozási 
program, a Herbalife 
világelső étkezést 
helyettesítő turmi-
xával, a Formula 1 
étkezést helyettesítő 
Shake-kel*.

Hogy elkezdj egy egészséges reggeli programot vagy1. 
Hogy megtedd első lépésedet a testsúly-kontroll program felé2. 
Próbáld ki a termékeket, hogy érezd a különbséget

* Forrás: Euromonitor International Ltd; Consumer Healthy 2016ed, az étkezést helyettesít  termékek kategória defi níciója alapján; BGO piaci részesedés, 2015-ös adatok alapján.

HASZNÁLHATOD:
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KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
MEGEMELVE!

AKI MEGFELEL 
MOST MINDENKIT,

AZ ALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG!

(Az akció visszavonásig érvényes)

PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS

VÉRÜNKBEN 
A SEGÍTSÉG
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Erfolg Marketing Bt.
4183 Kaba  Bartók Béla 5
Email: erfolgbt@gmail.com
Tel: +36304148535, +36703783736
www.csekepasszivhaz.hu

MOST 
MINDENT 

EGY HELYEN 
NÁLUNK!

NEM TETSZIK A FŰTÉS SZÁMLA?

SZIGETELJEN!

VAN MEGOLDÁS!

A CSEKE PASSZÍVHÁZ évindító akciója:
Műanyag nyílászárók • 
Homlokzati hőszigetelő rendszerek• 
Tetőterek-padlások speciális• 
hőszigetelő anyagaira és kivitelezésére
Ugyanitt: födémzsalu rendszerek és • 
homlokzati állvány bérbeadása
Hőkamerás állapotfelmérés. Mert jó • 
ha tudja hol szökik a házából a meleg.

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

LEVEGŐTLEN HÁLÓSZOBA,
PENÉSZEDÉS?

A levegőtlen hálószobákra, rossz szagú 
lakásokra, rosszabb esetben a falsarokban 
megjelenő penészedésre van megoldás!

A probléma oka a kellő szellőzés hiánya. Ha 
a lakás nem szellőzik kellően, a lakásban 
keletkezett pára és minden más szennyező-
anyag, a szobákban reked. Ablaknyitással 
a helyzet csak rövid ideig javul, viszont így 
értékes hőenergiát engedünk a szabadba.

A problémára az egy, illetve két he 
lyiséges hővisszanyerő szellőzte-
tés nyújt kielégítő megoldást.

TOVÁBBI KÉRDÉSSEL 
KERESSEN BIZALOMMAL.

45
36
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„Tornász ugyan már 
nem leszek, de normálisan 
tudok mozogni; gyógyszer 
nélkül is jól vagyok”.

Ezt egy orvos mondta, aki-
nél a Debrecenben kilenc éve 
praktizáló dr. Wang Yu Cai 
kínai orvosnál találkoztunk. 
Wang doktorról annyit kell 
tudni, hogy mind az európai, 
mind a több ezer éves, hagyo-
mányos kínai orvoslásból, de 
még gyógyszerészetből is diplo-
mázott. Térjünk azonban visz-
sza az orvosunkhoz, akinek 
derék- és gerincproblémáján 
segített Wang doktor.

Kétszer is kipróbálta
– Heteken át nem tudtam 

aludni, annyira fájt a derekam 
és a gerincem. Végigjártam az 
ilyenkor szokásos protokolt, 
és kezelőorvosom javaslatá-
ra gyógyszeres kúrába kezd-
tem. Hiába szedtem nagy ada-
gokban a patikaszert, csak 

minimálisan csillapította a 
fájdalmamat – kezdte a törté-
netét az orvos. – Három hétig 
tűrtem a fájdalmat, aztán úgy 
döntöttem, kipróbálom az al-
ternatív gyógymódot. Bizakod-
va jöttem el Wang doktorhoz, 
hiszen a hagyományos kínai 
orvoslás nem ismeretlen szá-
momra. Mert azt tudni kell, 
hogy a házastársammal nagy 
utazók vagyunk, és az egyik al-
kalommal eljutottunk Kínába 
is. És ha már ott vagyok, termé-
szetesen ellátogattam egy alter-
natív kezelésekkel dolgozó in-
tézménybe is, érdekelt, hiszen 
orvos vagyok. Az ott tapasztalt 
légkör kellemes benyomást tett 
rám, mi több, a diagnosztizálás 
gyorsaságán és pontosságán is 
meglepődtem. A házastársam-
nak akkoriban voltak testi prob-
lémái, pontosan tudtam, hogy 
mi a betegsége. És ha már ott 
voltunk, elhatároztuk, kipró-
báljuk a hagyomásnyos kínai 
orvoslást. Az orvos a pulzusdi-
agnosztikát alkalmazva percek 

alatt megállapította ugyanazt 
a testi problémát, amelyet itt-
hon hónapokig tartó kivizs-
gálással sikerült csak. Persze, 
hogy kételkedtem, hogyan le-
het ilyen rövid idő alatt ennyi-
re pontos eredményre jutni? 
Kételyeimet eloszlatandó, egy 
másik orvossal is megvizsgál-
tattam a párom. Ismét néhány 
perces pulzusdiagnosztika, az 
eredmény pedig ugyanaz, sőt 
a terápiára is adtak javaslatot. 
A gyógynövényekből álló kivo-
natokat itthon is be tudtuk sze-
rezni, a páromnak megszűntek 
a testi elváltozásai, és azóta is 
jól van.

Mozgás, mozgás, mozgás
– Tehát a korábbi kedvező 

tapasztalatból kiindulva, ter-
mészetesen bizakodva jöttem 

el Wang doktorhoz – folytatja 
a derék- és gerincproblémái-
ból immár szinte teljesen meg-
gyógyult orvos. – Amikor a 
rendelőjébe érkeztem, azzal 
kezdtem, hogy voltam Kínában, 
pozitívak a tapasztalataim a kí-
nai hagyományos orvoslásról, 
és szeretném ha meggyógyíta-
na. A diagnózis már megvolt, 
elkezdtük az akupunktúrás te-
rápiát. Néhány kezelés után ha-
tározottan javult az állapotom, 
majd elhagyhattam a gyógy-
szereket is. Már csak néhány 
akupunkturás kezelés van hát-
ra, és megbeszéltük Wang dok-
torral, hogy mit kell tennem 

ahhoz, hogy ne újuljanak ki 
a fájdalmaim. Mozogni, mo-
zogni, mozogni, a rendszeres 
gerinctorna mellett lényegében 
mindegy mit, csak dolgozzon a 
testünk. Wang doktor tanfolya-
mon is oktatja a hagyományos 
kínai orvoslás terápiáit.

Forrás: HBN

Egy orvos kopogtatott 
Wang doktornál

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Együtt a kétféle módszert

Mint az kiderült az írásból, Wang 
doktor rendelőjét egy megyénkbeli or-
vos kereste fel azért, hogy a gyógysze-
res kezelés alacsony hatásfoka miatt 
segítsen a derék- és gerincfájdalmain. 
Nem hagyhattuk ki, a kérdést: euró-
pai orvoslást tanult és azt gyakorló 
orvosként, hogyan viszonyul az alter-
natív gyógymódokhoz.
– A nyugati orvoslás mellett orvos-
ként mindig is elfogadtam az alter-
natív módszereket, hiszen azok is a 
beteg gyógyulása érdekében vannak. 
Tehát a két féle módszer nem egymás 
ellen, hanem egymás mellett van, 
egymást segíti, támogatja, azért, 
hogy gyorsabb és tökéletesebb legyen 
a gyógyulás, az egészséges állapot pe-
dig hosszú ideig fenntartható általuk. 
Éppen ezért örülök, hogy az egyete-
mi oktatásban is teret nyert ennek a 
gyógymódnak a hivatalos oktatása.

 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
 15 alkalom 15 héten át

38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 

ÁR: 3.800.- Ft + ÁFA / alkalom 
Az ajánlat kizárólag a 15 alkalom lekötése esetén érvényes!

rovatunkban!

gyógyító

Nádudvaron a
 KRISTÁLY ILLATSZER 

ÜZLETBEN
( Fő utca, méteráru mellett ) 

a női-férfi  parfümök
új illatokkal, 

hajfestékek széles
választékban

érkeztek.

illatszer
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www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

45
32

68
45

39
33

45
38

58

Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

Gulyás Lajos
Tel.:06-30/489-4741

28 éve 

a szakmában

nyílászárók
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SZŐNYEGMOSÁS, 
TISZTÍTÁS 

Átvételi helyek:
Nádudvar, Kristály Üzlet

Kaba, 
Margaréta virágüzlet

HÁZTÓL-HÁZIG 
SZÁLLÍTÁS.

06-30/262-5884

tisztítás
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KÉPKERETEZÉS

Püspökladány, Kossuth u. 19.sz. alatt. (SPAR mellett),
nyitvatartási idő: hétfő-péntek, 8.00–12.00-ig, 12.45–16.00-ig., Tel.: 54/451-186

Az Intakt-Art Kft Magyarország 
legnagyobb képkeretléc gyártója, várja 
Önöket mintaboltjában kedvező áron.

KEDVEZMÉNNYEL

30% 50%20%2AKCIÓ
Tükrök, keretezett poszterek, vászonképek április 15-ig .

képkeretezés

Szakemberek A-Z-ig

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

és és 40 éves40 éves szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

 praktizáló praktizáló

 szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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
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Kalydi Kft.
Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.;  Tel: + 36 52 525 555

Válasszon Dacia modelljeink közül 
és most értékes kiegészítő tartozékokkal 
lepjük meg!

A POLYDUCT ZRT. 
munkatársakat keres

GÉPI 
FORGÁCSOLÓ

munkakör betöltésére.

Hagyományos forgácsoló gépek
(marós, esztergályos). Sorozatgyártásra!

Munkavégzés helye:
Fémszer üzem, Püspökladány,

Táncsics M. u. 27.

Elvárások: 
szakirányú végzettség

és gyakorlat.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal
a karrier@polyduct.hu címre, vagy a fenti 

elérhetőségeken személyesen.

Hajdúszoboszló, Luther u. 8 fsz. 3. üzlet. (A fotós mellett)

Üzletünk kínálata:   üdítőitalok, szeszes italok, ásványvizek, energiaitalok, kávék, hírlapok. 
Üzletünkben bankkártya elfogadó terminál is működik.

Üzletünk Március 15-én 
05.00 – 16.00-ig tart nyitva!

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.

Önéletrajzot Hajdúszoboszló, 
Mátyás Király sétány 23. vagy a 

konyveles@hotelrudolf.hu 
e-mail címre várjuk.

Rudolf Hotel 
azonnali kezdéssel 

önállóan dolgozni tudó 

SZAKÁCSOT   
keres. 

Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 05:00-19:00
Cím: Hajdúszoboszló, Bányász u. 2/b (az Egészségház mögött)

MINŐSÉGI SAROK ÉLELMISZERBOLT AJÁNLATA:

Minden szerdán friss szendvicsek érkeznek! 
Minden szerdán friss Nagyné és fi ai tejtermékek érkeznek!

Minden kedden, csütörtökön és pénteken friss cukrászsütemények érkeznek

Erzsébet kártyát elfogadunk! OTP SZÉP kártyát elfogadunk! 
OTP Cafeteria kártyát elfogadunk! 

Üzletünkben helyben frissen sült péksütemények széles választéka kapható

Burgonya • 80 Ft (80 Ft/kg)
Sajtos-tejfölös pogácsa 1 kg • 999 Ft (999 Ft/kg)
Fánk • 110 Ft (110 Ft/db)
Fodor nápolyi lédig 1 kg • 795 Ft (795 Ft/kg)
Benei nápolyi lédig • 990 Ft (990 Ft/kg)

Erzsébet utalványt elfogadunk!

ÜZLETÜNK MÁRCIUS 15-ÉN 
05.00 – 16.00 ÓRÁIG TART NYITVA.
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Til-Agro Kft.
Kaba, Kiss Tanya 0329/3

Érdeklődni: 0630/592-4465 - Földesi László

MAGYAR MŰTRÁGYÁK KEDVEZŐ 
ÁRON KAPHATÓK: 27%-OS PÉTISÓ
34%-OS AMMÓNIUM-NITRÁT

ÖSSZETETT MŰTRÁGYA 5:10:30
TIMAC VEGYES MŰTRÁGYA

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

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

Köszönetet mondunk
mindazoknak akik szerető 

apa, férj, nagypapa

Gál Sándor
temetésén megjelentek, 
gyászunkban osztoztak.

Szerető családja

Köszönetet mondunk
mindazoknak akik,

Krámos 
Andrásné

temetésén megjelentek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek, 
bánatunkban

részvéttel osztoztak
A gyászoló család

(Nádudvar)
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Ingatlan

Családi ház 2 félszobás össz-
komfortos Hajdúszováton eladó.
Tel.:06-52/358-434

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

Hajdúszoboszló központjá-
ban 4 lakásos társasházban 
80 m2-es földszinti 4 szobás 
egyedi fűtéses lakás eladó.
Érdeklődni:06-70/456-5420

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

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

nádudvaron családi ház eladó, 
Völgyalj u. 20 sz. Érd.:06-
30/569-0073

nádudvaron ház eladó Somo-
gyi Béla utca 13/1.Érd.:06-
20/806-8988

nádudvaron Kossuth utca 82. 
alatt ház eladó.Érd.: Vas utca 
4.

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

nádudvaron Szikoldal 17 ház, 
gazdálkodásra alkalmas telek-
kel eladó.Érd.:06-30/492-
1186

Rendezett családi házat bérel-
nék hosszú távra. KB 70-80 
nm.Érd.:06-20/411-2138

telephely, csarnoképület 
(426 m2), üzem (519 m2) 
teljes körűen felújítva plusz 
szociális helyiségek 8000 
m2-es területen piaci ár 
alatt eladó a csengersimai 
határátkelő térségben. Tel.: 
+36-30/9292-622

Föld,  keRt
Hajdúszoboszlón aszfaltozott 
összközművesített utcában 
déli fekvésű telek eladó 500 
m2 (gáz, szennyvízcsatorna, 
villany az udvarban). Tel.:06-
20/552-9299

autó
Renault Fluence 1.6 ben-
zin, 2012.03.havi, 70.000km, 
vonóhorog, tempomat, téli-nyá-
ri gumi. 2,35MFt. 06-30/907-
9076

Opel Astra G 1.7 dízel eladó 

vonóhoroggal, 2000-es évjá-

ratú, érvényes műszakival.Ár: 

550.000 Ft. Tel.: 06-30/303-

5581

Régi motorkerékpárokat vásá-

rolnék, hiányos, romos, szét-

szedett állapotban is gyűjtemé-

nyembe. 30/9509-170.

2006-os Skoda Fábia Elegance 

extrákkal 1.4 diesel vonóhorog-

gal eladó. Garázsban tartott, 

első tulajdonostól. Érd.:06-

30/329-9457

JáRműkeResés

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

sZemélYautókat, kiste-
herautókat vásárolok azon-
nali készpénzfizetéssel! Bár-
milyen érdekel! Hívjon biza-
lommal! 0630/231-7750

állat

Barna TYÚK 590 Ft/db, hápo-

gós KACSA 690 Ft/kg, mélyal-

mos TYÚK gyönyörű, 14 hóna-

pos, 690 Ft/db. INGYENES szál-

lítás.  70 776 3007

előnevelt vegyes hasznosítá-

sú csirke Április 1-től minden 

hétvégére házhoz szállítás-

sal megrendelhető. H-szob., 

Tokay 24/A. Tel.: 06-52/361-

689 16 után.

egYéB eladás

eladó szobaszekrénysor, kerti 

asztal, fagyasztóláda, mikró,vas 

hinta, fotel, állótükör, Tv szek-

rény, edények. Tel.:06-30/276-

2336

eladó 1 db parkettás ajtó, 1 db 

üveges ajtó, 1 db szivattyú,1 

üstház, 1 üst,1 db Tv. Érdek-

lődni: Hajdúszovát, 06-52/358-

457

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 garázsból eladó.

Egyeztetés 06-20/801-9422

Jó állapotú ágyneműtartós heve-

rők eladók 6.000 Ft/db.Tel.:06-

30/495-1902,délután.

Húshibrid és kettős hasznú 

napos csirke, előnevelt csirke, 

napos gigantgyöngyös eladó 

és megrendelhető. Tel.:06-

30/205-3056

kabán tyúkvásár 2 kg-os piros 

tyúkok 550-650 Ft/db házhoz 

szállítva eladó. Tel.:06-30/406-

6269

kabán 2 db kaukázusi szuka 1 

db kuvasz kan kiskutyák eladók 

szolid áron. Tel.: 06-70/342-

8538,06-70/613-3117

kettős hasznú előnevelt csirke 

házhoz szállítással megrendel-

hető Nádudvar Lukács Dénes 

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

mt üszők 2,5 évesek (1vem-

hes) eladók. Érd.: 06-30/290-

9744

napos és előnevelt csibe 

jegyeztethető. Szőllősi Imre 

Tépe Érd.:06-20/967-2743 

06-54/412-163

tOJótYÚk kapható 550 Ft/

db, 12 db-tól ingyenes házhoz 

szállítással. 06-30/2646-146. 

Összeírókat keresünk!

tOJótYÚk, 599 Ft/db. Szép 

tollas, kiválóan tojó, ingyen 

házhoz szállítva. 06/70-240-

13-31

Választási malac kan, aggre-

gátor, centírozó, lőcsös szekér, 

tartály 3300 literes. 06-70/406-

7110

nöVénY

nagy körbálás széna (1-2 éves), 

vágó birka eladó. Érd.:06-

30/689-1283

Kos - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2018. március 19-től március 25-ig)
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JÓL FIZETŐ ÁLLÁST KERESEL?

Kell e hozzá bármilyen végzettség? 
Nem! Hiszen mi itt mindent megtanítunk neked, amire szükséged lesz a 
munkavégzéshez. 

Mi lesz a feladatom?
Vevők szakszerű kiszolgálása, tájékoztatása. Áruátvétel, árufeltöltés. Esetlegesen 
pénztárgépkezelés. Az üzlet működésével kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

Érdekel az állás? 
Amennyiben úgy érzed, hogy vevőközpontú hozzáállással bírsz és könnyedén 
teremtesz kapcsolatokat, akkor küldd el önéletrajzod az eraker2004@gmail.
com e-mail címre vagy hozd el hozzánk személyesen nyomtatott formában és 
egy beszélgetés keretein belül minden felmerülő kérdésedre választ adunk!

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK 
Nádudvaron a Baksay Dániel utcai Privát Max üzletünkbe! 

Pontosan precízen elvégzett munka esetén a fi zetésed
bruttó 200.000-Ft is elérheti.

Cím: 4181 Nádudvar,Baksay D.11/2 • 06-30-452-9619

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
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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
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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
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Élőállat szállításra 
Debrecen és Földes 

környékéről
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresek.
Tel.: 20-9-738-876
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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
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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 45

32
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Villanyboyler, sertések, gázké-

szülékek, mázsa, bontott anya-

gok, bútorok, egyebek eladók.

Érd.:06-70/420-9364

egYéB keResés

dunnát,hagyatéki tollat 

veszek.Hívásra megyek. Hétvé-

gén is. Megbízhatóság. Tel.:06-

52/274-468, 06-30/356-4569

Juhászkampókat, lócsengőket, 

marhakolompokat, birka-

csengőket, pitykegombokat, 

régibicskákat tanyaberende-

zéshez régiséget vásárolok. 

Érd.: 06-30/979-9529

RégI motorkerékpárokat kere-

sek, vásárolok. 06/20-572-

5142.

Veszek elromlott háztartási 

gépet, hűtőt, mosógépet, boj-

lert, TV-t,rossz akkumulátort, 

vashulladékot... stb. Tel.:06-

20/231-0359

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

drótfonat, betonoszlop, vad-

háló, hegesztett háló, hul-

lámosított háló, nádszöve-

tek, szálas vasanyag, kiegé-

szítők közvetlenül a gyártó-

tól. www.pozsgaihuzalkft.hu 

+36-30/537-3308

egyéni vállalkozás vállalja 

meglévő illetve újonnan épülő 

házak,épületek komplett vil-

lanyszerelését.Tel.:06-70/291-

0857

Fürdőkádak bontás nélküli 
felújítása, fényezése garan-
ciával, gyári színekkel. 
Érd.:06-20/391-4249

Palatető bontásnélküli fel-

újítása színes, mintás, bitu-

menes zsindellyel. Ingye-

nes árajánlatkészítés. Akció 

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

palatetofelujitasjavitas.hu

tetŐásZ!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás 
nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, külső 
homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készíté-
se. 20/391-4249

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

agromárt 98 Bt gyakorlattal 

rendelkező traktorost és szar-

vasmarha gondozót keres.Érd.: 

Nádudvar 06-30/315-3061

BetanítOtt dolgozókat 
keresünk autóipari beszál-
lító partnerünkhöz Dunán-
túlra, a régióban a legma-
gasabb bért biztosítják. 
Szállás, utazás biztosított. 
Érd:06/30-511-4219.

debreceni telephelyű cég keres 

közműépítésben gyakorlott 

gépkezelőket gumi kerekes 

forgó-kotrókra, JCB rakodó-

kotróra, GEHL munkagépre. 

Érdeklődni: 06-52-530-531 

telefonszámon.

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

Hajdúszoboszlón étel szállí-

tó és árubeszerző munkakör-

re fiatal munkatársat kere-

sünk. Jelentkezés munkanap-

okon 8-10-ig Hajnal u. 7. Tel.: 

06-70/311-1986

lakatos szakmunkásokat 

és segédmunkást keresünk. 

Kiemelt bérezéssel azonna-

li kezdéssel. Érd.: 06-30/382-

4653

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297

ildiko.miklos@inform.hu

németországba és Dániá-
ba keresünk munkavállaló-
kat mezőgazdasági területre: 
állattenyésztés - állatgon-
dozás (szarvasmarha, ser-
tés), traktoros, mezőgazda-
sági gépszerelő, növényter-
mesztési területre, ill. beta-
nított munkákra. Tapaszta-
lat előny, de egyik helyen 
sem feltétel. Legalább alap 
német vagy angol nyelvtudás 
minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949-
0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com  www.
andreasagro.com

szórólap terjesztésre keresünk 

megváltozott munkaképesség-

gel rendelkező munkavállaló-

kat. Jelentkezni: 0652526626 

1059mellék, 06703960937

tanya körüli munkálatokra és 

apró jószág gondozásához dol-

gozót keresek. Ott lakást, fize-

tést, ellátást biztosítok. Tel.:06-

30/282-7246

tehenek gondozására egyedül-

álló férfit felveszünk ott lakás-

sal, teljes ellátással, fizetéssel.

Tel.:06-70/341-4047

Oktatást Vállal

óvodai dajka, pedagógiai- 
és családsegítő munkatárs, 
gyógypedagógiai segítő mun-
katárs és kisgyermekgondo-
zó, - nevelő képzés indul már-
ciusban Debrecenben. Érd.: 
Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-
335 E.sz.: 000850/2014

VegYes
Vetőmag, kukorica, napraforgó, 
fém zárolt lucernamag, szarvasi 
elit kapható. Nádudvar, Baksay 
Dániel út 30. Tel.:06-30/402-
2929, 06-54/481-201
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Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal a petrovics.

akos@tranzitker.hu címen 
lehet. Érd.:30/428-99-80.

Tranzit-Ker zRt.
hortobágyi

keltető 
üzemébe
felsőfokú
műszaki 

végzettséggel 
munkatársat 

keres.
Épületgépész 

végzettség előny.

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal a 
petrovics.akos@tranzitker.hu e-mail címre

Tranzit-Ker zRt. hortobágyi
víziszárnyas  keltetőjébe

KIEMELT BÉREZÉSSEL VILLANYSZERELŐT 
keres számítógépes ismerettel és/vagy

elektrotechnikai műszerész végzettséggel.

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

FELHÍVÁS
Nádudvari étkek nádudvari
cserépedényben
főzőversenyre várjuk a jelentkezőket
a 2018. május 1-jén Nádudvaron
rendezendő Pásztor Majálisra

A versenyzőknek helyi alapanyagokból kell,
hagyományos vagy korszerű kívánalmaknak 
megfelelő ételt készíteniük a rendezvény 
helyszínén cserépedényben, ami lehet 
egytál étel, sült hús, zöldség vagy sütemény.
Az elkészült ételeket szakértő zsűri bírálja 
el, és kategóriánként díjazzuk.

Fődíj: nádudvari főzőedény

Jelentkezni lehet az info@mknadudvar.hu
email címen, facebookon vagy személyesen
az Ady Endre Művelődési Központban,
 2018. április 15-ig

ny.
ja 

hu
en

HAJDÚSZOBOSZLÓN 
a Mátyás Király
sétány mellett 

Sport utca 12. szám
alatti családi ház eladó. 

Belső rész teljes
felújítással.

Tel.: 06-30/967-6106

Kárpitozás széles anyag
 választékkal, házhoz

szállítással.
Telefon: 06-30/570-0170

ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

Érd.: 06-30/428-99-80

Tranzit-Ker zRt. hortobágyi
 keltető üzemébe

BETANÍTOTT MUNKÁRA
keres női munkavállalókat

hortobágyi munkavégzéssel.
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2018. március 24-én 
szombat 9–12 óráig

Felnőtt ruha is.

Használt cipők, ruhák,

babakocsik, játékok, stb.

helyszín: Rió Játszóház 
és Mókaközpont 

Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 117. 
(Spar mellett)

é

Baba 
Börze!

Sóvágó Anett: 06-30/292-5951
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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.
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