
HAJDÚSZOBOSZLÓN 
a Mátyás Király
sétány mellett 

Sport utca 12. szám
alatti családi ház eladó. 

Belső rész teljes
felújítással.

Tel.: 06-30/967-6106HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27. 2018. március 23., XXVII/12.
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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 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
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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

A Kerekes Kft. 
Ebesi gépjármű szervize 

keres kiemelt bérezéssel 
autószerelő és 

autóvillamossági 
műszerész kollégákat.

Feltétel: 
• minimum "B" kategóriás 

jogosítvány, 
• szakirányú végzettség 

(akár pályakezdő is)
A Kerekes Kft. megkezdte 

a tanulók gyakorlati képzését
autószerelő és 

autó villamossági műszerész
szakmákban. 

Szeretettel várjuk -akár év
közbeni átjelentkezéssel is- a
szakmájukat elsajátítani akaró

tanulók jelentkezését.

Jelentkezni mindkét esetben:
kerekesmhv@gmail.com 

email címen, illetve a 
06 30 638-8949 
telefonszámon lehet.

HAJDÚSZOBOSZLÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy

2018. március 25-től ( vasárnap) változik az Inert 
Hulladéklerakó és Állati Hulladékkezelő, a Komplex telep

és a Hajdúszoboszlói Köztemető nyitva tartása.

INERT HULLADÉKLERAKÓ ÉS
ÁLLATI HULLADÉKKEZELŐ:

Hétfő-szombat: 8.00–19.00
Vasárnap és ünnepnapokon: zárva.

KOMPLEX TELEP:
Hétfő-vasárnap: 8.00–18.00 

 Ünnepnapokon: zárva.

HAJDÚSZOBOSZLÓI KÖZTEMETŐ:
Hétfő-vasárnap: 7.00–20.00.

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
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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

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

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
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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.

A Nagisz Zrt. Takarmányipari Főágazatának 
püspökladányi üzemébe keresünk:

BETANÍTOT T MUNK ÁS 
munkatársat. 

Előny: fémipari végzettség (lakatos, hegesztő

Jelentkezés: 06/30/903-0905

A Nagisz Zrt. pulykatenyésztési ágazata keres 
nádudvari telepeire nappalos, illetve éjszakás

PULYK AGONDOZÓK AT 
Munkábajáráshoz költségtérítést biztosítunk.

Jelentkezés módja: 
Telefon: 54-525-508 

péntek kivételével munkanapokon 13-16 óra

Hamarosan itt a hús-
vét, a keresztény egy-
ház egyik legfontosabb 
és legnagyobb ünnepe, 
melyhez számos nép-
szokás és hagyomány 
kapcsolódik.

Fontos része a tojásfestés és 
a locsolkodás, mely tradíciók 
több ezer éves múltra tekinte-
nek vissza. A tojás az élet és az 
újjászületés jelképe, a locsolko-
dás pedig ősi termékenységi rí-
tus, mely a keresztségre is utal. 
Egy legenda szerint, amikor Jé-
zust keresztfára feszítették, egy 
asszony egy nagy kosár tojással 
imádkozott előtte: Krisztus vére 
pedig rácsöppent a tojásra, ezért 
a húsvéti tojásfestés ha-
gyományos színe a 

piros. Mivel a 

böjti időszakban tilos volt tojást 
enni, ezért húsvétra sok maradt 
belőle, melyeket nagy meny-
nyiségben fogyasztották vagy 
ajándékozták ebben az ünnep 
idején. Régebben, ha egy lány 
piros tojást adott egy fi únak, 
azt jelentette, elfogadta az ud-
varlását; a zöld tojás pedig a ki-
kosarazást jelentette. A tojások 
különféle technikákkal és elté-
rő motívumokkal készültek. Az 
írott tojáson a mintákat viasszal 
rajzolták egy íróka használatá-
val, majd a tojásokat festékbe 
mártották. Más tojásokat elő-
ször befestettek, majd ezután 
karcolták bele a különféle dí-
szeket. Az úgynevezett berzselt 
tojást tavaszi levéllel lekötve 

tették a festékbe, 
így megma-

radt a levél 
lenyoma-
ta. Utóbbi 

könnyedén elkészíthető: 
főzzük meg a tojáso-
kat egy kevés 
ece tben. 
Vizezzük 
be a tojást 
ott, ahová a 
levelet szeretnénk 
tapasztalni, majd fonák-
jával helyezzük rá azt. Így cso-
magoljuk be a tojásokat gézbe 
vagy harisnyába, majd főzzük 
meg azokat hagymahéjjal. A 
lében legalább egy órát hagy-
juk, majd miután kiszedtük, 
és megszáradt, akár zsírral 
is bekenhetjük, hogy szépen 
csillogjon.

A locsolkodásról úgy tart-
ják, hogy ezzel szerették vol-
na elhallgattatni a Jézus feltá-
madását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat. A locsolkodás 
hagyománya szerint húsvét-
hétfőn hajnaltól kezdve a fi úk 
vízzel, manapság pedig illatos 
kölnivel locsolják meg az is-
merős lányokat. A szokásról 
hazánkban már 17. századról 
maradtak fenn írásos emlékek. 
A locsolóvers már külön mű-
fajjá avanzsált a locsolkodás 

során. Napjainkban már csak 
kevés férfi  őrzi ezt a hagyo-

mányt. Leginkább ki-
sebb településeken 
jellemző, hogy hús-

véthétfőn a család férfi  
tagjai útra kelnek, hogy 

meglocsolják a lányokat, asszo-
nyokat, hogy „ne hervadjanak 
el.” Régi szokás szerint a húsvét-
hétfőt követő kedden a lányok 
locsolták a legényeket, azonban 
ennek a gyakorlása megszűnt a 
két világháború között.

Tojásfestés és locsolkodás
Manapság habár még él a tojásfestés hagyománya, nem olyan eleven, mint korábban
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Minden héten  
online is megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu
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Most az Áfa 

nálad marad!*
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SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

Debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7. 
Auchan üzletsoron �: 70/6089503

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!  A kép illusztráció!

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

Önéletrajzot Hajdúszoboszló, 
Mátyás Király sétány 23. vagy a 

konyveles@hotelrudolf.hu 
e-mail címre várjuk.

Rudolf Hotel 
azonnali kezdéssel 

önállóan dolgozni tudó 

SZAKÁCSOT   
keres. 

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

CSIRKE VÁSÁR
ELŐNEVELT BIOCSIRKE

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

fajták: kettőshasznú hús hibrid hús hibrid
3,5 hetes 450 Ft/db 450 Ft/db 520 Ft/db
4,5 hetes 480 Ft/db 480 Ft/db 1,0 kg-ig 600 Ft/kg
1,2 kg-ig 700 Ft/kg 700 Ft/kg 1-1,4 kg 540 Ft/kg
1,2 kg-tól 640 Ft/kg 640 Ft/kg 1,4 kg-tól 530 Ft/kg

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

Ezért gyógyszermentesen felnevelhető és tartható.

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 .

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

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

Kárpitozás széles anyag
 választékkal, házhoz

szállítással.
Telefon: 06-30/570-0170

SZOBOSZLÓ 
MASSZÁZS

Több féle masszázs közül választhat.
Telefonos bejelentkezés

06-20/512-489545
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Lapzárta: 
kedd

12 óra
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 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 

rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!

3

6

2014. január 31.

D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fny
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ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

R
öszler Tam

ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.
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– Mindig is fodrász szeret-
tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-
lettem, és ott teljesen más 
területen, egy közjegyzői 
irodában dolgoztam.  Ami-
kor a férjemmel megismer-
kedtem, átköltöztem Debre-
cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 
tizenkét éve annak, hogy 
erre a pályára léptem. So-
kan mondogatták nekem 
azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-
dig is szerettem frizurákat 
készíteni – egy esküvőn 
például, ahol vendég vol-
tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 
menyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-
nyi buktatót rejt. Neked ne-
héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 
olyan típus vagyok, hogy ha 
belehalok a háborúba, akkor 
is végigviszem a dolgokat. A 
férjemnek és a családomnak 
nagyon sokat köszönhetek, 
valamint nagy segítség volt a 
Széchenyi Tervből származó 
támogatás is, aminek igény-
lésére pont akkoriban volt 
lehetőség.

AUTÓSZERELÉS

� Cukrász � szakács � óvodai
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VILLANYSZERELÉS VILLANYSZERELÉS ASZTALOSMUNKA

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
ASZTALOSMUNKA
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FESTÉS FESTÉS
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BURKOLÁS BURKOLÁS
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FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
KOZMETIKA KERTÉPÍTÉS

Szakemberek A-Z-igSzakemberek A-Z-ig

Nádudvaron a
 KRISTÁLY ILLATSZER 

ÜZLETBEN
( Fő utca, méteráru mellett ) 

a női-férfi  parfümök
új illatokkal, 

hajfestékek széles
választékban

érkeztek.

illatszer
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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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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.

nyílászáró

45
49

69

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.

oktatás
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www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester
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Szakemberek A-Z-ig

Az Ernő Ablak Kft.  ■
2011 óta nyújt széles-
körű minőségi szol-
gáltatásokat ügyfelei-
nek.

– A fő tevékenységi kö-
rünk a műanyag nyílászá-
rók gyártása és beszerelése. 
– tudtuk meg a vállalkozás 
vezetőjétől és névadójától, 
Kurucz Ernőtől. A szakem-
ber 2002 óta foglalkozik 
ezzel a szakmával, 2008-
tól mint egyéni vállalkozó, 
majd 2011 óta mint Kft. Szol-
gáltatásaik kiterjednek az 
árnyékolástechnikára és a 
szúnyoghálók beépítésére 
is. Olyan problémák meg-
oldását is vállalják, amiket 
a szakmában dolgozó más 
szakemberek nem, például 
télikertek nyílászáróinak 
javítását. Az évek óta nyi-
korgó, nem rendesen záró-
dó ajtók, ablakok cseréjét is 
rá lehet bízni az Ernő Ablak 
Kft.-re. Szigetelést is vállal-
nak, ami pénztárcakímélő 

és hosszú távú befektetés. A 
nyílászárók utólagos besze-
reltetése gáz, pára és penész 
ellen kiváló megoldás. 

Ügyfeleik között magán-
személyek, vállalkozók és 
nagyvállalatok is vannak, a 
minőségi szolgáltatásokat 
az ország bármely pontján 
igénybe vehetik. A cég már 
nagyon sok teljes felújítá-
son és lecserélt nyílászárón 
van túl és továbbra is folya-
matosan, napi szinten kap-
ják a megbízásokat mind 
a honlapjukon, mind sze-
mélyesen, mind telefonon. 
Természetesen ez szezon-
függő, tavasztól őszig kere-
sik fel őket a legtöbben, te-
hát most, márciusban egyre 
sűrűsödnek az elvégzendő 
feladatok. 

Ügyfeleik elégedettségét 
mutatja a honlapjukon is ol-
vasható vélemény: „Nehezen 
szántuk rá magunkat a fel-
újításra, de amikor meglát-
tuk az első számlát egyből 

tudtuk, hogy megérte! Rá-
adásul gyors és remek mun-
kát végeztek! Csak őket hív-
juk, ha valami gond van!”. 

A megrendeléstől a kiszál-
lásig 3 hét telik el, az ügyfél 
által kiválasztott ablak, aj-
tó legyártása rövid idő alatt 
megtörténik. A gyors mun-
kához egyéb előnyök is tár-
sulnak. A kiszállásnak pél-
dául nincs díja, ugyanakkor 
garanciát vállalnak, így az 

ügyfelek teljes mértékben 
bízhatnak abban, hogy az 
Ernő Ablak Kft. szakembe-
rei azonnal el tudják hárí-
tani az esetlegesen fellépő 
problémákat.

Az Ernő Ablak Kft. szak-
embereinek fontos az ügyfe-
leikkel való kapcsolattartás. a 
beépítési-javítási-szigetelési 
folyamatokról való beszá-
molás és a megrendeléstől 
számított gyors helyszíni 

felmérés, kiszállás. Min-
denképpen megéri a céget 
megbízni, ha nyílászárók, 
szúnyoghálók beépítéséről, 
cseréjéről van szó, hiszen 
amellett, hogy minőségi és 
precíz munkát végeznek, a 
felújításoknak nem marad 
nyoma, nem kell utána órá-
kat eltölteni a munka okozta 
károk és rendetlenség hely-
reállításával. A szabványnál 
egy fokkal jobb termékeket 
forgalmaznak elérhető áron, 
ami sokszorosan megtérül. 
A precíz és jó munka ered-
ményeképpen évekig nincs 
szükség nyílászárócserére. 

 G.A.

Széleskörű szolgáltatások, precizitás – Ernő Ablak Kft.

ELÉRHETŐSÉGEK

Ernő Ablak
Hajdúszoboszló, 
Gönczy Pál u. 4. 

Tel:: 06-30/392-5406
kuruczablak@citromail.hu
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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:

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

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

45
51

11
45

34
93
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Apró

HA JDÚSZOBOSZLÓ

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

Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik

Tóth Sándorné
Szül. Lókodi Terézia Eszter

Temetésén megjelentek 
sírjára virágot

koszorút helyetek,
bánatunkan részvéttel 

osztoztak.
A gyászoló család.

(Nádudvar)

BERETTYÓVÖLGYI Kft.

TERÜLETI
KÉPVISELŐ 

munkakörbe legalább
középfokú végzettséggel,

személygépkocsival
rendelkező, férfi alkalmazottat
keres Berettyóújfalu 30 km-es

vonzáskörzetéből.
 

Feltétel:
juhászattal kapcsolatos
tapasztalat, rugalmas

munkavégzés.
 

Fényképes önéletrajzot a
következő címre várjuk:

berettyovolgyi@gmail.com,
vagy:  Berettyóújfalu, Kádár

vitéz u. 103. címre.
Érd: 30/677-6499

Elmentem, mert mennem 
kellett, de a szívetek mélyén 

örökké veletek leszek.

Molnár
Sándor

Legyen e pár sor
köszönet és hála mindazoknak 

akik,szeretetük,tiszteletük
jeléül részvétüket fejezték ki, 

mély fájdalmunkban
bármi módon osztoztak.

A gyászoló család

Ingatlan

Hajdúszoboszló Kossuth u. 15 

sz.,60 nm-es lakás eladó.Hoz-

zá tartozik egy 17 nm alapterü-

letű terasz,egy 13 nm parkoló-

hely és egy saját ingatlan rész 

is.Irányár:21.450.000 Ft. Érd.: 

06-30/997-7780

Hajdúszoboszló központjában 

4 lakásos társasházban 80 

m2-es földszinti 4 szobás egye-

di fűtéses lakás eladó.Érdek-

lődni: 06-70/456-5420

Hajdúszoboszló 0166/46 Hr. 

sz. 123 Ak 3.5344 HA szán-

tó eladó keletihez közel. Tel.: 

06-30/289-9096

Kaba központjában 5 szo-

bás családi ház eladó. Tel.: 

06-30/663-0383

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 Baksay Dániel 23 

alatt 576 m2 közművesített 

telek és Jókai u. 5 alatti 8600 

m2 vállalkozásra alkalmas telek 

eladó.Tel.: 06-30/289-9096

nádudvaron ház eladó Somo-

gyi Béla utca 13/1. Érd.: 

06-20/806-8988

nádudvaron Lukács Dénes 

úton telek árában ház eladó.

Tel.: 06-30/606-3989

albérletet Keres

nyári szezonra házat,lakást 

bérelnék előre kifizetéssel. Tel.: 

06-70/573-3893

Föld,  Kert

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

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

Jármű

elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-2049079

Opel Astra G 1.7 dízel eladó 
vonóhoroggal, 2000-es évjá-
ratú, érvényes műszakival. Ár: 
550.000 Ft. Tel.: 06-30/303-
5581

2006-os Skoda Fábia Elegance 
extrákkal 1.4 diesel vonóhorog-
gal eladó.Garázsban tartott,első 
tulajdonostól. Érd.: 06-30/329-
9457

JárműKeresés

Készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gép-
kocsit, utánfutót,  1990-től 
, banki hitellel terheltet, és 
sérültet is ár: 2.5 mft-ig tel: 
20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 
4 kerekű Elektromos mope-
det, hibásat sérültet is házhoz 
megyek. Tel.: 20-2049079

sZemélYaUtÓKat, kiste-
herautókat vásárolok kész-
pénzfizetéssel! Bármi-
lyen korú, állapotú érdekel! 
0630/231-7750

állat
előnevelt vegyes hasznosítá-
sú csirke Április 1-től minden 
hétvégére házhoz szállítással 
megrendelhető.H-szob.,Tokay 
24/A. Tel.: 06-52/361-689 16 
után.

Kabán tyúkvásár 2 kg-os 
piros tyúkok 550-650 Ft/db 
házhoz szállítva eladó. Tel.: 
06-30/406-6269

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

nádudvar Vécsey Károly 20 
alatt 11 db 6 hetes kismalac 
eladó.Tel.: 06-30/244-0993

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

tyúkvásár! ARANYOSI tyúk-
vásár 1 éves Vörös Tojó 
Tyúk, szép tollasak 600Ft/
db.  INGYENES házhoz szál-
lítás! Tel: 30/7576-057

növénY
nagy körbálás széna (1-2 
éves), vágó birka eladó. Érd.: 
06-30/689-1283

egYéb eladás
barna,bontott cserépkályha 
tartozékaival eladó 30.000 Ft. 
Érd.: 06-70/228-5970

beépíthető kerámialapos 
tűzhely elektromos sütő-
vel eladó.I.á.:25 e Ft. Tel.: 
06-20/287-3517

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

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

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

rendelje meg akciós tüzelő-
jét! kalodás (1mx1mx1m), és 
erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendel-
hető! Ingyenes házhoz szál-
lítás. Jelenlegi termékeink: 
tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 
11000 Ft-tól. Hívjon bizalom-
mal: 30/3066-568 EUTR azo-
nosító: AA5854363

tűzifa Akció! Akác: 4.000 Ft/q, 
Nyír: 2.000 Ft/q, Tölgy: 3.400 
Ft/q szoboszló, Tokay u. 69. 
EUTR szám: AA5850569.Tel.: 
06-20/299-9862

tüzifa az erdésztöl tölgy 
bükk cser akác 20000 Ft 
tól 20 Ft. kg tól AA3235052, 
érd. 06308726200 
06706777945

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

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

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

Fürdőkádak bontás nélkü-
li felújítása gépi eljárással, 
gyári festékével! Garanciával! 
06-70/672-8881

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
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március 22–29.
Nyúl Péter – Mozi
Bocskai 
Rendezvényközpont – 
Hajdúszoboszló,
Hősök tere 18.

március 22.
Világkóstoló – Brazília

március 22.
Tomb Raider – Mozi
Bocskai 
Rendezvényközpont – 
Hajdúszoboszló,
Hősök tere 18

március 23.
Szőnyi Ferenc 
ultratriatlonista
világbajnok előadása
Bocskai 
Rendezvényközpont – 
Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 18.

március 23.
Creedence
Clearwater Reborn-CCR 
Tribute koncert

március
Nyúl Pét
Bocskai
Rendez
Hajdúsz
Hősök t

MIKOR
és HOL

február 16. – május 13.
Bagossy Sándor
a Népművészet
mesterének kiállítása
Bocskai István
Múzeum - 
Hajdúszoboszló, Bocskai 
utca 12

március 2. – április 6.
A Kárpát-medence 
gyöngyszemei – nemez-
kiállítás és megnyitó
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja utca 2.

március 22.
Víz világnapja
Hungarospa – 
Hajdúszoboszló, Szent 
István Park 1–3.

Rock Cafe – 
Hajdúszoboszló, Rákóczi 
utca 119.

március 24.
Halott Pénz koncert 
Debrecen 
Főnix Csarnok – Debrecen, 
Kassai út 28.

március 24.
Junkies Nihil 20 koncert
Rock Cafe Hajdúszoboszló, 
Rákóczi utca 119.

Halott Pénz

március 28.
Színházi Est - Bill
Manhoff : Bagoly és Cica
Kulturális Központ 
- Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja utca 2.

március 29.
Húsvéti készülődés – 
kézműves foglalkozás 
gyerekeknek
Kulturális Központ 
- Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja utca 2. 

március 29.
12 katona – Mozi
Bocskai Rendezvényköz-
pont – Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 18.

március 31.
SzobRock-XII.
hajdúszoboszlói
amatőr rockzenei
találkozó és verseny
Kulturális Központ 
- Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja utca 2.

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

betanítOtt dolgozókat 
keresünk autóipari beszállí-
tó partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmaga-
sabb 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.

épület villanyszerelési munkák-
hoz keresek korrekt, megbízha-
tó munkájára igényes kollégát, 
főleg Hajdúszoboszló területén. 
32 éve működő egyéni vállalko-
zó.Tel.:06-70/336-5127

gulyást és traktorost keresek 
Mihályhalmára.Tel.:06-30/303-
4920

Hajdúszoboszlón étel szállí-
tó és árubeszerző munkakör-
re fiatal munkatársat keresünk.
Jelentkezés munkanapokon 
8-10-ig Hajnal u. 7.Tel.:06-
70/311-1986

Kőműves, betanított 
kőművessegéd munkáso-
kat hosszú távra keresek. 
Bér megegyezés szerint. Tel.: 
06-20/417-8261

lakatos szakmunkásokat 
és segédmunkást keresünk. 
Kiemelt bérezéssel azonna-
li kezdéssel. Érd.:06-30/382-
4653

megbízható jószágszerető dol-
gozót keresünk juhok legel-
tetéséhez Nádudvarra. Tel.: 
06-30/482-1217

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

németországi házgyárba, 
vasbetonszereléshez kere-
sünk tapasztalt munkaerőt. 
06-70/519-5793. Betonstaal-
Bouw Kft.

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

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

spirit pálinkázó pultos, felszol-
gáló munkakörbe keres mun-
katársat. Fényképes önélet-
rajz: info@spiritpalinka.hu. 
Tel.: 06-70/377-7302

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

társKeresés
59 éves férfi keresi 50-60 
év körüli egyszerű kedves 
jókedvű szoboszlói hölgyet.
Érdeklődni:06-30/317-5710 
délután 16 óra után.

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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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 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.

Hajdúszoboszlói Hotel Délibáb****

szállodába önállóan dolgozni tudó, megbízható

SZOBAASSZONYT
keresünk.

Jelentkezni a 06-30-395-5597 telefonszámon vagy személyesen
Hajdúszoboszló, József A. u 5–7. szám alatt.

Hajdúszoboszlói Hotel Délibáb****

szállodába önállóan dolgozni tudó, megbízható

SZOBAASSZONYT
keresünk.

Jelentkezni a 06-30-395-5597 telefonszámon vagy személyesen
Hajdúszoboszló, József A. u 5–7. szám alatt.

SZOBAASSZONYT
KERESÜNK

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

Ady Endre Művelődési Központ, Nádudvar, Ady tér 10.
2018. április 7. szombat, 19 óra. • Jegyár: 2.500 Ft

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

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
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