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30/633-0073 www.forba.hu

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

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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GÉPKEZELŐ
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca, stb. / tanfolyam indul

NÁDUDVARON
2019. február közepén

(Megfelelő létszám esetén)

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/239-96-89, vagy a
30/685-63-18 telefonszámon
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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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Német minőségi használt 
szállítmány érkezett:
- gardróbok nappali szekrénysorok
- franciaágyak kanapék
- ülőgarnitúrák étkező garnitúrák
- tálalószekrények, vitrinek komódok, kiegészítő
  kis bútorok
- konyhai felszerelések dísztárgyak babakocsik,    
  etetőszékek, játékok
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

+36-30/545-6787

Hajdúszoboszló, Művelődési központ

Február 11. hétfő 17 óra

 Részletfizetési lehetőség
 Háztól-házig
 3 hónap alatt
 Családias
 hangulat
 Hitel lehetőséggel

október 11 csütörtök 17 óra

50
86

45

Nagyhegyesi 
telephelyű cég 

keres hosszú távra 
kiemelt fi zetéssel 
azonnali kezdéssel

szakembereket:

-Kőműves
-Villanyszerelő

-Vízszerelő
-Lakatos

 -Gépkocsivezető
(C.kat.)

-Asztalos
-Festő

-Autószerelő 
Érdeklődni:

06-30/477-5686
Sligo Bt.

SZAKKÉPZETT,
GYAKORLATTAL 

RENDELKEZŐ 

SZAKÁCSOT 
keres 

a Bété Bt.

06-20/945-7202 
Telefon:

Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

www.portas.co www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:
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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
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297 

ildiko.miklos@inform.hu

Kettőt fizet, 
hármat kap!

Adja fel lakossági 
apróhirdetését

 irodánkban, kétszer,
(Hajdúszoboszló, Isonzó 2.)

a következőt 
AJÁNDÉKBA adjuk!
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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

Apró

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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Jegyár: 2.700 Ft
Bővebb információ:

Tel.: 54/480-730
4181 Nádudvar, Ady tér 10.

Főbb szerepekben:
- Fésűs Nelly
- Dósa Mátyás
- Sári Évi / Lőrincz Andrea
- Buch Tamás / Petridisz Hisztosz
- Pál Tamás

Anconai
szerelmesek

zenés komédia 
a Veres1színház előadásában.

2019. február 9-én, 
szombaton 19 órától
a nádudvari Ady Endre Művelődési Központban.
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CSEREBERE
Erdőmet minigarzonra cserél-
ném.Tel.:06-20/985-8395

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

lakáSkERESéS
Hajdúszoboszlón lakást vagy 
kisebb kertes házat vásárol-
nék.Tel.:06-70/577-4746

alBéRlEtEt kínál
kis rezsijű albérlet olcsón 
kiadó Hajdúszoboszlón.Tel.:06-
30/427-2804

Új 56 m2 lakás igényesnek 
kiadó azonnal.Érdeklődni: 
06-20/946-4579

alBéRlEtEt kERES
Hajdúszoboszlón vendégtar-
tásra alkalmas ingatlant bérel-
nék.Tel.:06-70/457-5042

építéSi tElEk
Vállalkozásra és építkezés-
re alkalmas 1495nm-es, átmi-
nősített kert eladó Debrecen-
Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaske-
rítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval 
nyílik. Víz, villany van, gáz az 
utcában. Beállt gyümölcsös, 
buszjárat van. Alkuképes! Irány-
ár. 4,6MFt. Tel: 06-20/261-
2561

Föld, kERt
3340 m2 kert bekerítve 
villannyal,fúrott kúttal,bódéval 
eladó a Csipkés dűlőn.Tel.:06-
20/256-9301,06-30/265-4146

ÜzlEt, műHEly, iRoda
32 m2-es üzlet helység bár-
milyen tevékenységre kiadó.
Érdeklődni: 06-20/946-4579

Gép, SzERSzám, tERm. ESzk
mtz traktorok kiváltására 
alkalmas új HATTAT traktorok 
50-110 LE kategóriában kész-
letről eladók. Használt trak-
tor beszámítás, finanszírozás 
helyben megoldható. Új MTZ-
320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, 
MTZ-892.2 traktorok vizsgáz-
tatva rendelhetők. Tel: 30/349-
8133 Farkasagro Plusz Kft.

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

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, kisteherautó-
kat veszek! Azonnali kész-
pénzfizetéssel! Bármilyen 
érdekel!Keleti is!  0630/231-
7750

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

BÚtoR
apartman felújítás miatt 
ajtók,szekrények (szoba,konyh
a),dohányzóasztal,kanapé,fotel,
vendégágy,csillár eladó.Telefon 
06-52/361-007,Hajdúszoboszló 
Siesta Üdülőszálló,Szent Erzsé-
bet u. 9.

állat
magyar tarka tehén fiával 6 
hónapos vemhesen eladó.
Érd.:06-30/354-2340
malacok, süldők eladók. Kar-
cag, tel.: 06(30)322-5343.
nádudvaron tömött liba,néma 
kacsa,gyöngyös kapható.
Érd.:06-30/647-1541
tyÚkVáSáR! Földön nevelt, 
NEM ketreces, gyönyörű tol-
las, 14hónapos tyúk 690Ft/
db, 20db-ra +2db AJÁNDÉK. 
INGYENES szállítás. 06-70/776-
3007
Vágó birka és körbálás szal-
ma van eladó Hajdúszobosz-
lón.Tel.:06-70/419-4234
1 db 170 kg-os hízó eladó.
Tel.:06-70/778-4017
80-100 kg-os hússertések 
továbbá mangalica hízók kis 
súlyúak és süldők eladók.Malac 
csere érdekel.Tel.:06-20/944-
0627

nöVény
nádudvaron 10 db hengerbálás 
lucerna eladó.Érd.:06-70/381-
6900,06-54/480-488
Vetőmag,kukorica,napraforgó 
fémzárolt lucernamag kapha-
tó Nádudvar Baksay Dániel út 
30.Tel.:06-30/402-2929

EGyéB EladáS

akciós konyhakész tűzi-
fa 12.500Ft/m3-től. Cser, 
tölgy, bükk, akác. Gyors, 
megbízható szállítás. Szám-
lával és szállítóval. Tel.: 
06-20/958-6233,30/262-
8733. AA5946453

Eladó 1 db 140x200-as komp-
lett masszív ágy és 4 db 
180x25-ös ablakpárkány.
Tel.:06-30/855-5874
Sertések, üvegfalak, gázké-
szülékek, garázsajtó, radiáto-
rok, bontott anyagok, bútorok, 
egyebek. 06-70/420-9364
Fenyőfűrész árut forgalmazó 
fatelep teljes árukészlete eladó 
körülbelül 100 m3.Tel.:06-
30/911-5815
Hagyományos nagyfej-
sze eladó. 06-20/224-3698, 
Debrecen
Szemes tengeri 7-10 mázsás 
tételben,szinte új elektromos 
rokkantkocsi házhoz szállítva 
eladó.Tel.:06-70/500-3023

EGyéB kERESéS
Bicskákat-késeket vásá-
rolnék Kocsis, Szoboszlai, 
Némethy, Besze, Gálfi, Polyák, 
stb Érd.:06-30/979-9529
dunnát,hagyatéki tollat 
veszek.Hívásra megyek.Hétvé-
gén is.Megbízhatóság.Tel.:06-
52/274-468,06-30/356-4569
könyveket,képeslapokat,jelv
ényeket,kitüntetéseket,régi j
átékokat,órákat,porcelánokat,r
égi pénzeket és teljes hagyaté-
kot vásárolok.Tel.:06-30/526-
9711
Vásárolnék kb 20 m2 egyes 
vagy kettes lemezt,a tábla 
méret mindegy milyen.Tel.:06-
70/500-3023

SzolGáltatáSt kínál
Centrifuga és keverőtárcsás 
mosógépek javítását garanciá-
val vállalom. Felújítottak eladók 
kérésre elszállítom, régit beszá-
mítom. Érd.:06-20/485-4256

akciósan februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatető bon-
tást, felújítást vállalok.Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, 
alu, lindab, bramac/.06-
70/566-4054
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Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.

INGYENES,
jó parkolási lehetőség!CENTRUM

 MEGLEPETÉSÜNK

MINDEN TELJES ÁRAS GYEREKCIPŐ:

-20%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI, FÉRFI CIPŐK, CSIZMÁK:

-40%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI KABÁTOK, DZSEKIK, FELSŐK:
-20, -30, -40%  

ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK!

Február 11-12-13-14-én 
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Ha bármilyen értékű Valentin napi terméket is vásárol, 

5000 Ft feletti vásárlás esetén 1 db kisebb értékű 
bizsu ajándékkal kedveskedünk.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.
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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

GdpR felülvizsgálatát, irat-
anyag elkészítését szak-
jogász vállalja, cégek és 
egyéni vállalkozások részé-
re. Tel.:+36/70-9484-685

Redőny Doktor! Redő-
nyök javítása, újak készí-
tése, garanciával. Hétvé-
gén is. 06-20/299-2233, 
06-70/287-7851

álláS
autószerelő-gépszerelő kere-
sek Nádudvari telephelyre.
Érd.:06-30/985-7821,(Ugrai 
Sándor e.v.)

dunaharaszti Pékség Áru 
összekészítő kollégát keres 
éjszakai műszakba, kiemelt 
bérezéssel. Szállás biztosí-
tott! Telefon: 06709352572 
Calypso Pékség KfT

építő iparban jártas segéd-
munkást keresünk.Jogosítvány 
előny.Hajdúszoboszlói mun-
kavégzésre.Tel.:06-30/383-
8926,(Flami 2000 Kft)

oktatáSt Vállal
a r a n y k a l á s z o s 
Gazda,Méhész, Vagyonőr, 
Targoncavezető,Földmunka-
,Emelőgép kezelő tanfolyamo-
kat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015/A008,A004,A022                
,A012,A011
matematika-fizika oktatást, kor-
repetálást vállalok középiskolás-
oknak, egyetemistáknak. 1500 
Ft/óra. Érd.: +36-30/829-0195
Óvodai dajka, pedagógiai- és 
családsegítő munkatárs, gyógy-
pedagógiai segítő munkatárs és 
kisgyermekgondozó, -nevelő kép-
zés indul februárban Debrecen-
ben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-
menné 06/20-393-7586, 06/52-
280-335. E.sz.: 000850/2014

táRSkERESéS
munkájában elfoglalt, elvált fér-
fi keresi azt a 48-58 közötti vidé-
ki barátnőt, csinos, csendes, nem 
dohányzó hölgy személyében. 
Hóvirág jeligére a kiadóba.

VEGyES
Gondviselője lennék lakásáért 
Hajdúszoboszlón.Érd.:06-20/805-
2760
méz termelői,heverők,fotelek,sze
krény Hajdúszoboszlón Ádám 54 
eladó.Tel.:06-30/402-2244
termelői fűszerpaprika eladó cse-
mege 2.500 Ft/kg, csípős 2.800 
Ft/kg.Tel.:06-20/296-3023

Hajdúszoboszlói telephelyünkre 
targoncát is vezetni tudó udva-
rost keresünk.Érdeklődni:06-
30/586-2494 telefonszámon.
(Reno-Vako Kft.)
kőműves szakmunkást felve-
szek Hajdú-Bihari munkára net-
tó 13.000Ft/nap. Tel.:06-30/928-
0718 (UNIVERSAL-GENERALBAU 
Kft)
kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére fejőst keres.
Érdeklődni:06-30/219-8766
kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére elletőst állat-
gondozót keres.Érdeklődni:06-
30/219-8766
nyári legeltetésre juhászt kere-
sünk Nádudvar és környéke 
(Bodazugi legelő).Tel.:06-70/623-
1070,(Kiss Mihály őstermelő)
takarítónőt keresünk felvétel-
re Hajdúszovátra a pékségbe 
napi 4 órában.Tel.:06-70/649-
9595,(Szováti Kemencés Kft)

Debrecen nagy múltú bútoripari gyára
FAIPARI GÉPMUNKÁS,

SEGÉDMUNKÁS, TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe munkatársakat keres

azonnali kezdéssel!
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.
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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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Magas referencia anyaggal rendelkező, 
dinamikusan fejlődő építőipari vállalat 

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

FESTŐ, KŐMŰVES 
HIDEGBURKOLÓ 

VÍZ – GÁZSZERELŐ 
VILLANYSZERELŐ 

Amit kínálunk: 

hosszú távú munkalehetőség egy stabil
háttérrel rendelkező vállalatnál 

kiemelt bérezés 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
20/265-2576

Tömb 2002 Kft.
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GÉPJÁRMŰVEZETŐT 
keres nyerges 
szerelvényre

A Teleki-Trans Kft.

Nemzetközi 
gyakorlattal rendelkező

06-20/945-7202

Gál Sándor és felesége 
Ludman Erzsébet!

Szeretnénk
megköszönni

gyermekeinknek, 
családunknak

hogy 55.-ik házassági
évfordulónkat

velünk ünnepelték.

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780

50
86

60

A Nádudvari Fürdőgyógyászat hölgy munkatársát keresi

GYÓGYMASSZŐR 
munkakörbe

ALKALMAZÁSI FELTÉTEL:
Gyógymasszőri végzettség• 
Ápolt megjelenés• 
MESZK kártya ill. ETI Kártya• 

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes bérezés• 
határozatlan idejű munkaszerződés, bejelentett • 

munkaviszony
Munkavégzés helye: 
Nádudvari Gyógyfürdő

Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz
csatolásával és a pályázni kívánt munkakör 
megjelölésével a Nádudvari Nonprofi t Kft. 
4181 Nádudvar Petőfi  S. u. 13. 
vagy az info@tvg-nadudvar.hu e-mail 
címen teheti meg.
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A Nádudvari Nonprofi t Kft állást hirdet
teljes munkaidőben, építőipari kivitelezésben 

és szerkezetépítésben jártas, szakképzett 

KŐMŰVES 
munkakör betöltésére.

A jelentkezéseket és fényképes önéletrajzokat 
személyesen a Nádudvari Nonprofi t Kft irodájában 
(4181 Nádudvar, Petőfi  S. u. 13.) 
vagy az info@tvg-nadudvar.hu
címre várjuk.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez
 a Nádudvari Nonprofi t Kft. honlapján lévő adatvédelmi
tájékoztatóban leírtak szerint.




