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Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

megkezdte az idei évi
INPUT ANYAG FORGALMAZÁSÁT

-vetőmagok
-műtrágyák

-talajfertőtlenítők
-vegyszerek

Mezőgazdaság az Önök szolgálatában

A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

Elvárások:
 -mérlegképes könyvelői végzettség
 -adótanácsadói végzettség
 -önálló munkavégzés, precizitás
 -5 év szakmai tapasztalat
 -Tb. ügyintézésben jártasság
 -teljes körű NAV ügyintézés

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu
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  A POLYDUCT Zrt. 
        nádudvari 
 Műanyagüzeme 
munkatársat keres 

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ 
munkakör betöltésére.

Teljesítményalapú bérezés, műszakpótlékkal.

Jelentkezni lehet: 
személyesen, 4181 Nádudvar, Kabai út 62. 

vagy levélben a karrier@polyduct.hu 
címen keresztül.

  A POLYDUCT Zrt. 
        nádudvari 

központi irodájába 
munkatársat keres 

VEZETŐI ASSZISZTENS 
munkakör betöltésére.

Bővebb információ a www.polyduct.hu/karrier oldalon.

Jelentkezni lehet: 
fényképpel ellátott önéletrajzzal a 

karrier@polyduct.hu címen keresztül
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A hajdúszoboszlói 
Hotel Silver****superior 

munkakörbe keres szakirányú 
végzettséggel, szakmai tapasz-

talattal rendelkező munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent. 
Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

A hajdúszoboszlói 
Hotel Silver****superior 

munkakörbe keres pontos, 
munkájára igényes, érettségizett 

munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent. 
Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

Szakirányú végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 

munkatársat keresünk

 
munkakörbe. 

egy nyelv tudása követelmény, 
orosz/ukrán/román 
nyelvtudás előny.

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

Raktárkészletről azonnal elvihető Új író és számítógépasztalok, irodai székek , 
komódok, előszobafalak, franciaágyak, heverők
Bemutató darab alapján rendelhető modern konyhabútorok, gardróbok,
szekrénysorok ülő-fekvő bútorok , kiegészítő kis bútorok,
Német minőségi használt gardróbok , franciaágyak, ülőgarnitúrák ,képek ,
festmények, dísztárgyak, étkészletek, poharak,
Holland használt tölgy nappali bútorok ,étkezők és tálalószekrények
Török Új szőnyegek széles választékban, fürdőszoba szőnyegek , ágyneműgarnitúrák
Mosó és mosogatógépek,szárítógépek , hűtők, tűzhelyek garanciával!
Sílécek, korcsolyák,kerékpárok, sportszerek
Hetente megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

H a s z n á l t c i k k
Hajdú-bihar megye egyik legnagyobb, több mint 
20éve működő használtcikk kereskedése

www.karaibutor.hu
www.karaihasznaltcikk.hu

Kárai Használtcikk Püspökladány
Püspökladány, Árpád. u. 57.
Tel: 0620/911-96-57,  20/260-39-18
Nyitva tartás: H-P: 9-17,Szo: 9-13

Figyeld folyamatosan 
Facebook és weboldalunkat

A Hunguest Hotel Béke
(Hajdúszoboszló)

SZAKÁCSOT
keres azonnali belépéssel, 

állandó munkára.
JELENTKEZNI:

a Mátyás király sétány 10. sz. alatt,
a munkaügyön lehet.

Hunguest Hotels Zrt. 50
47

14

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297 

ildiko.miklos@inform.hu

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, 
minden pénteken. Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Kiadásért felelős:
Fodor István ügyvezető Szerkesztésért felelős:

Dr. Kovács Julianna, Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, 06-30/443-5297

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 11. E-mail: 

hajduszoboszlo@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 

honlapunkon keresztül!

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS

Hajdúszoboszló Ádám u. 24 
szám alatti ingatlan eladó.
Irányár:megegyezés szerint.
Tel.:06-30/520-1271

Hajdúszoboszló,Zrínyi utca 36 
szám alatt kertes ház eladó.
Tel.:06-30/514-4322

Hajdúszoboszlón Baross u. 2. 
alatti házas ingatlan 2186 m2 
telekkel eladó.Érd.:06-30/380-
3772

Ház eladó Nádudvar Szélső u. 
60.Érd.:06-30/578-9240

LAKÁSKERESÉS

Budapesti lakást vásárolnék 
sürgősen saját részre, kész-
pénzért azonnal! Magánsze-
mély! 20/911-1411.

ALBÉRLETET KÍNÁL

H-szoboszló város központban 
1+2 fél szobás lakás hosszú-
távra kiadó.Tel.:06-30/415-
2625

Hajdúszoboszlón vendégtartás-
ra alkalmas ingatlant bérelnék.
Tel.:06-70/457-5042

Ház körüli munkáért lakást biz-
tosítok.Józan életű,megbízható 
férfinek vagy házaspárnak Ebe-
sen.Tel.:06-70/381-5136

ÉPÍTÉSI TELEK

Vállalkozásra és építke-
zésre alkalmas 1495nm-
es, átminősített kert eladó 
Debrecen-Méhészkertben. A 
telek két utcára nyílik, 80m-
es vaskerítéssel körbekerí-
tett, mindkét utcára 2x4m-
es tolókapuval nyílik. Víz, 
villany van, gáz az utcában. 
Beállt gyümölcsös, buszjá-
rat van. Alkuképes! Irány-
ár. 4,6MFt. Tel: 06-20/261-
2561

FÖLD, KERT

Hajdúszoboszló határában 
lévő tanya eladó.Érd.:06-
30/498-8042

Hajdúszoboszlón zsoldos dűlőn 
422/18 hrsz. alatt 200,5 Ak 
szántó eladó.Tel.:06-20/259-
3550

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK
Kiárusítás profilváltás miatt 
IFA,LIAZ,pótkocsi alkatrészek 
stb. 10-30% kedvezménnyel 
Hajdúszoboszló Ádám u. 64. 
alatt.Tel.:06-30/983-4160,06-
52/362-545

JÁRMŰ
Elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 87.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-9134012

JÁRMŰALKATRÉSZ
Skoda Fábiára való 4 db 
175/65 R 15 Pirelli téli gumi 
olcsón eladó.Tel.:06-30/314-
5271

JÁRMŰKERESÉS
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hite-
les, sérült)  piaci áron márká-
tól-kortól függetlenül! Korrekt, 
gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-
ig Tel: 20/535-6989, 20/536-
0069

Autókat, kisteherautókat 
vásárolok azonnali kész-
pénzfizetéssel! Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  
0630/231-7750

Készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gép-
kocsit, utánfutót,  1990-től 
, banki hitellel terheltet, és 
sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20-
9134012

BÚTOR
Jó állapotban lévő szobabú-
tor és egy hordozható cserép-
kályha eladó.Érd.:06-30/578-
9240

ÁLLAT
Eladó 160-180 kg-os hízók.
Tel.:06-70/320-7949
Eladó 2 db Ile De France törzs-
könyvezett kos valamint 1 db 
vágókos Hajdúszoboszlón.
Érd.:06-30/629-5983,16 óra 
után.
Hajdúszoboszlón vágónyu-
lak eladók.Érd.:06-30/629-
5983,16 óra után.
Vágó birka és körbálás szal-
ma van eladó Hajdúszobosz-
lón.Tel.:06-70/419-4234
1 db fias tehén,1 db hasas,4 db 
üres fiatlan magyar tarka tehén 
eladó.Érd.:06-20/232-0890
170-180 kg hízók eladók.
Érd.:06-70/778-4017.Hszob., 
Wekerle u. 3.

NÖVÉNY
Nádudvaron 10 db hengerbálás 
lucerna eladó.Érd.:06-70/381-
6900,06-54/480-488

EGYÉB ELADÁS
Hagyományos nagyfej-
sze eladó. 06-20/224-3698, 
Debrecen.

RÉGI motorokat keresek, Sim-
son, Jawa, MZ, stb., akár hiá-
nyos vagy romos is lehet! 
20/572 5142.

Sertések, gázkészülékek, radi-
átorok, Vailant bojler, hordók, 
garázsajtó, bontott anyagok, 
egyebek eladók. 06-70/420-
9364

Szemes tengeri 5-10 mázsás 
tételben házhoz szállítva eladó.
Tel.:06-70/302-4409

4 db téli gumi alufelnivel eladó.
General winter 195/60 R15.
Tel.:06-20/232-5490

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

SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL
Centrifuga, keverőtárcsás 
mosógépek javítását garan-
ciával vállalom. felújítottak 
eladók, kérésre elszállítom, 
régit beszámítom. Érd.:06-
20/485-4256

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitu-
menes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javí-
tása, impregnáló felújítás, 
kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% ked-
vezmény. 06-70/429-6667

FÜRDŐKÁDAK bontás nél-
küli felújítása, gépi eljárás-
sal, gyári színekkel, garanci-
ával, belső munkálatok vég-
zése, szobafestés, mázolás. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Teljes lakáskiürítés ingyen és 
lomtalanítás.Tel.:06-70/302-
4409

TETŐÁSZ!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás 
nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszige-
telése, színezése, előtetők 
készítése. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

ÁLLÁS
A Szuperinfó Média Kft. a 
megye területén megbízható, 
kerékpárral rendelkező kézbe-
sítőt keres, kora reggeli mun-
kavégzésre. Nyugdíj, rokkant-
sági ellátás mellett is végezhe-
tő kiegészítő munka, melyre a 
+36-30/463-2541 telefonszá-
mon Oláhné Berecz Eszternél 
lehet jelentkezni.

Apró
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Kettőt fizet, 
hármat kap!

Adja fel lakossági 
apróhirdetését

 irodánkban, kétszer,
(Hajdúszoboszló, Isonzó 2.)

a következőt 
AJÁNDÉKBA adjuk!
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Adja fel apróhirdetését  újságunkban KIEMELÉSSEL!
Tűnjön ki a tömegből Sárga háttér   Negatív   Fekete keret   Piros keret    

500 Ft/alkalom

Ausztriában azonnali kezdés-
sel C kategóriás jogosítvánnyal, 
Sofőr kártyával és német nyelv-
tudással rendelkező sofőröket 
keresünk. Két hetente fizetés, 
nettó 2200 euró/hó. Metal-
Work Quality Kft. 06-70/387-
9084

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599
-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partner)

Hajdúszoboszlói munkahely-
re, modern gépparkra állandó 
munkára márciusi kezdéssel 
megbízható traktorost keresek.
Tel.:06-30/978-9403,(Agropet 
2003 Kft.)

Hajdúszoboszlói telephelyünkre 
targoncát is vezetni tudó udva-
rost keresünk.Érdeklődni:06-
30/586-2494 telefonszámon.
(Reno-Vako Kft.)

Kecskemét környéki fém-
ipari nagyvállalathoz kere-
sünk betanított dolgozót, 
valamint: végzettség nél-
küli, gyakorlattal rendelke-
ző hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkeze-
lőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezés-
sel. Szállást, utazást bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-16 óra 
között: 06-70/940-25-62 
-JOBmotive Kft.-

Könnyű tanyai munkára, állat-

gondozó-gyakorlattal rendel-

kezőt ottlakással felveszek. 

Tel.:06-30/843-3322. Tóth 

Imre.

Kösely Zrt. Hajdúszoboszlói 

szarvasmarha telepére fejőst 

keres.Érdeklődni:06-30/219-

8766

Nyári legeltetésre juhászt 

keresünk Nádudvar és környé-

ke (Bodazugi legelő).Tel.:06-

70/623-1070,(Kiss Mihály 

őstermelő)

Szarvasmarha mellé nádud-
vari telephelyre állatgondozót 
keresek.Folyamatos téli,nyári 
munka teljes munkaidő fizetés 
megegyezés szerint.Tel.:06-
70/370-1149,(Boros József 
e.v.)

Tanyára állatgondozót keresünk 
ott lakással Hajdúszobosz-
ló környékén.Tel.:06-20/381-
2422,(Elek Sándor e.v.)

MUNKAHELYET KERES

Fiatalember felszolgálói vég-
zettséggel, OKJ bizonyítvány-
nyal munkát keres szállodá-
ban. Telefonszám: 0670/584-
4241

Idős gondozást,takarítást vagy 
gyermek felügyelést vállalok 
akár 8 órában.Tel.:06-30/238-
0505

Idős néni gondviselését vál-
lalom ingatlanért cserébe.
Tel.:06-30/224-3487

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

TÁRSKERESÉS
170/73/67 éves nő 70 éve-
sig társat keres.Jelige:utolsó 
tánc.
60 éves férfi keresi azt az 
55-60 éves hölgyet aki 
egyszerű,kedves.Érdeklődni 18 
óra után.Tel.:06-30/317-5710

CSERE-BERE

Erdőmet minigarzonra cserél-
ném. Tel.: 06-20/985-8395

VEGYES

Dióbél egy tételben eladó.
Vágott fenyő koszorúnak 
eladó.Tel.:06-30/639-5726

Méz termelői,heverők,fotelek,s
zekrény Hajdúszoboszlón Ádám 
54 eladó.Tel.:06-30/402-2244

Termelői fűszerpaprika eladó 
csemege 2.500 Ft/kg, csípős 
2.800 Ft/kg.Tel.:06-20/296-
3023

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu
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Kabai telephelyre 
 azonnali kezdéssel C, E  

kategóriás jogosítvánnyal  

SOFŐRT  
keresünk.  

Jelentkezéseket a  
marianna.vargane@umgroup.com  

email címre. Érdeklődni 
a 06-70/372-4586
06-70/333-1802 
telefonszámon.

Argos Feed Group Kft. 50
59

36

SZŐNYEGMOSÁS!
Ingyenes házhozszállítással!
Rákóczi u. 190 sz.

Tel.:06-30/493-8650 50
45

88

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

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741
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Hajdúszováti baromfitelepünkre

UDVAROS,
ÁLLATGONDOZÓ

munkatársat keresünk.
Jelentkezés és érdeklődés:

Tel: 06/30/9456-521
E-mailen: nagiszallas@gmail.com

(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)
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A Nádudvari Élelmiszer Kft. TEJÜZEME keres

GÉPKEZELŐ-t
Feladatok:

- Csomagológépek felkészítése, működtetése
- minőségellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés

- karbantartási, tisztítási, szállítási előírások betartása
Elvárások:

- Min. 1 év hasonló (élelmiszeripari) tapasztalat
- Műszakos munkarend vállalása

Jelentkezés és részletek:
- Tel: 54-525-508 (H-P 8-12 óra)

- e-mailen: nagiszallas@gmail.com 
Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon

lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Ujhelyi István
őstermelő keres
Debrecen-Józsai

telephelyre

TRAKTOROST
Szántóföldi munkák,
John Deere traktorok,

teljes munkaidő.

Jelentkezni lehet:
30/953-2954

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal
á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló

l
slás.sláslásslás.
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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése
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Csökmő Alkotmány u.34/b, �: 06-30/215-0736

www.faforgacs2003bt.hu

Üvegezés, lambéria készítés,
Egyedi ajtó-ablak gyártás

bontás nélküli beépítés.

Nyitva: Kedd, Csütörtök: 9-17:00; szombat 9-12:00ig.
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Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3. 
(Járóbeteg-ellátó centrum, 2. emelet 217.)
Püspökladány, Kossuth út. 1. 
(Egészségügyi központ, 1. emelet)

Bejelentkezés: 06/30 270-5737 
www.acusticus.hu, info@acusticus.hu

Kelet-Magyarország
legnagyobb halláscentruma

Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot 
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szak-
asszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján. 
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél 
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a 
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok 
betartásával – részletfi zetés is biztosított, több évtizedes 
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrum-
ban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal 
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmoder-
nebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási, 
fi zetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos 
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosítá-
sával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni 
a hangokat.

TB-támogatott hallókészülékek
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada-
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mérté-
két, a fi zetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet. 
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron 
kapható hallókészülék.

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
- 8 márka széles választéka
- megfelelő beszédértés zajos
   környezetben is

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás 

Hajdúszoboszlón és Püspökladányban
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