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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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A 2017. évi 1% -ból érkezett összeg: 209.657.- Ft.

Felhasználása: a napokban elromlott a sebészet gipszvágó fűrésze, a fenti 
összeget megpótolva 280.000.-Ft+áfa összegért a készüléket megrendeltük.

Ebben az évben is várjuk és tisztelettel megköszönjük a 2018. évi szja.
1%-os, a mindennapos gyógyító és prevenciós munkánkat jelentősen segítő 

felajánlásaikat.

Az alapítványunk adószáma: 19127990-1-09

A Járóbeteg-Ellátó Centrum 
kollektívája, és az Alapítványunk 
kuratóriumi tagjai 
megköszönik az alapítványunk 
nevére a múlt évben érkezett 
2017. évi szja. 1%-os felajánlásokat.

Ultrahang készülék egészségünkért

Patkós Attila - Kőfaragó

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

Radó u. 24. Tel.

+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
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Az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet
4211 Ebes, Tanya 92 sz. alatti telephelyén

az alábbi ingatlanok eladók:
011/97 hrsz-ú 7365 m2 kivett,udvar műv. ágú terület rajta lévő 50 • 
m3-es hidroglóbusz, fúrott kút, és a földalatti vízvezetékrendszer
011/102 hrsz-ú 32553 m2 kivett műv. ágú üres terület• 
011/109 hrsz-ú 6688 m2 kivett műv. ágú üres terület• 
011/113 hrsz-ú 6301 m2 kivett műv. ágú terület, a rajta lévő 775 m2 • 
bruttó alapterületű tehénistállóval
015/157 hrsz-ú 6154 m2 kivett, géptároló, udvar műv. ágú ingatlan, • 
a rajta lévő épületek: 298 m2 kerégyártó műhely, 21 m2 porta 
épület, 140 m2 kerékpár- és gépkocsi tároló szín
015/159 hrsz-ú 11454 m2 kivett,géptároló,udvar művelési ágú terü-• 
let, a rajta lévő épületek:2669 m2 gépműhely, 489 m2 irodaépület
2059 m 6 bár nyomású gázvezetékrendszer• 

Érdeklődni: 06-52/366-001, 06-30/575-1422
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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri
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www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

+36-54/410-191
+36-30/228-3669

Varga
Lajos

kályhásmester
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www.privatpraxis-hajduszoboszlo.hu

PrivátPraxis Orvosi Rendelők
Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. út 22.

-Üzemorvos
-Háziorvos

-Gyermekgyógyászat
-Belgyógyászat (endocrinológia)

- Laboratórium
-Sportorvos

Nővértelefon, 
időpontegyeztetés:

 +36-20-277-7620
Dr. Búzás Csaba +36-30-393-1841

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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MŰKÖVES, KŐFARAGÓ 
tapasztalattal rendelkező, 

alapozásban, betonozásban 
jártas fizikai munkást keresek.

Érd.: 20/933-5023
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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

A Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt 
hagyományos kisüsti rendszerű, fatüzelésű 
szeszfőzdéje vegész évben várja a 
Tisztelt főzetők jelentkezését.

Ha „jót akar” keressen minket !• 
Hagyományos technológia !• 
Hagyományos, garantált minőség  !• 
Főzési díj: 1585 Ft/l (50°-os pálinkára)• 

Jelentkezésüket várjuk a  
06-30-299-8340 telefonszámon 
 Deilinger Dávid szeszfőzde vezetőnél 

PÁLINKAFŐZÉS
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CSEREBERE
Erdőmet minigarzonra cserélném.Tel.:06-
20/985-8395

Ház, HázRéSz EladáS
Hajdúszoboszlón Baross u. 2. alatti házas ingat-
lan 2186 m2 telekkel eladó.Érd.:06-30/380-
3772

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

alBéRlEtEt kínál
Hajdúszoboszló központjában másfél szobás 
lakás kiadó.Tel.:06-30/394-9152

építéSi tElEk
Ebesen,közművesített építési telek eladó csen-
des nyugodt utcában.I.ár:5.900.000 Ft.Érd.:06-
70/321-2556

Vállalkozásra és építkezésre alkalmas 
1495nm-es, átminősített kert eladó Debrecen-
Méhészkertben. A telek két utcára nyílik, 80m-es 
vaskerítéssel körbekerített, mindkét utcára 2x4m-
es tolókapuval nyílik. Víz, villany van, gáz az utcá-
ban. Beállt gyümölcsös, buszjárat van. Alkuké-
pes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 06-20/261-2561

Föld, kERt
nádudvar területén kaszálót bérelnék.Érd.:06-
30/228-1394

Ebes község határában 4,51 Ha,40 Ak/Ha szán-
tóföld eladó.Ár:6,5 millió Ft/Ha.Érdeklődni:06-
30/575-1422

nádudvar-nádasszegben 2,8ha, 90AK szántó 
eladó. 150EFt/AK. 06-20/363-1596

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

992 m2 művelés alól kivont zártkert eladó a 
Pityeri szőlőskert 2. dülőben.Érdeklődni:06-
70/321-9743

ÜzlEt, műHEly, iRoda
32 m2-es üzlethelység bármilyen tevékenység-
re kiadó.Érdeklődni:06-20/946-4579

Gép, SzERSzám, tERm. ESzk
mtz traktorok kiváltására alkalmas új HATTAT 
traktorok 50-110 LE kategóriában készletről 
eladók. Használt traktor beszámítás, finanszíro-
zás 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, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 87.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-
NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

JáRműkERESéS
autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítás-
sal. 0630/219-2182

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk 
(legyen hiteles, sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-
ig Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

autókat, kisteherautókat veszek azon-
nali készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  0630/231-
7750

készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kis-
teher gépkocsit, utánfutót, 1990-től, banki hitellel 
terheltet, és sérültet is 2.5 MFt-ig. Tel: 20-913-
4012

készpénzért veszek személy és teher-
autókat! Bármilyen érdekel, Keleti is! 
0630 2520-420

Simson-t keresek megvételre típustól, állapot-
tól függetlenül.Papír nélküli ETZ és MZ is érde-
kel.Tel.:06-30/506-5412

állat
Hajdúszoboszlón 3 db 120-130 kg-os hízó 
eladó.Tel.:06-30/539-7691

magyar tarka tehén fiával 6 hónapos vemhesen 
eladó.Érd.:06-30/354-2340

nádudvaron tömött liba,néma kacsa,gyöngyös 
kapható.Érd.:06-30/647-1541

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382

1 db 170 kg-os hízó eladó.Tel.:06-70/778-
4017

18 db fiatal anya juh eladó.Tel.:06-30/606-
6470

5 db 30 kg-os malac eladó Kabán.Tel.:06-
54/460-933

6 db fiatal magyar tarka tehén eladó.Érd.:06-
20/232-0890

nöVény
Vetőmag,kukorica,napraforgó fémzárolt lucer-
namag kapható Nádudvar Baksay Dániel út 
30.Tel.:06-30/402-2929

EGyéB EladáS
Eladó 1 db 140x200-as komplett masszív ágy és 
4 db 180x25-ös ablakpárkány.Tel.:06-30/855-
5874

Fenyőfűrész árut forgalmazó fatelep teljes 
árukészlete eladó körülbelül 100 m3.Tel.:06-
30/911-5815

Hagyományos nagyfejsze eladó. 06-20/224-
3698, Debrecen

Szemes tengeri 7-10 mázsás tételben, szinte új 
elektromos rokkantkocsi házhoz szállítva eladó.
Tel.:06-70/302-4409

EGyéB kERESéS
Bicskákat-késeket vásárolnék Kocsis, 
Szoboszlai, Némethy, Besze, Gálfi, Polyák, stb 
Érd.:06-30/979-9529

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

Régi motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, Jáwa..
stb. Tel.: 06-20/572-5142

Veszek elromlott háztartási gépet, hűtőt, mosó-

gépet, bojlert, TV-t,r ossz akkumulátort, vashul-

ladékot...stb.T.:06-20/231-0359

SzolGáltatáSt kínál
Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák teljes 

körű felújítását, víz szereléssel, anyagbeszerzés-

sel vállalom. Pontos, megbízható, precíz munka! 

Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-6289

kosaras autóval veszélyes fa kivá-
gását vállalom, illetve bérelhető. 
Érd.:06-30/441-7742

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-
gén is. 06-20/299-2233, 06-70/287-
7851

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatető felújítás, lapostető felújítás. 
Ingyenes árajánlat. 06-20/911-1717

álláS
munkgépre gépkezelőt és tehergépkocsira sofőrt 

keresünk.Hajdúszoboszló és vonzáskörzetére.

Tel.:06-30/612-0723,(Bódi János e.v.)

ausztriai Nightclub hostess munkára keres 

csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. 

Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16 

(Pabian&Partners)

autószerelő-gépszerelő keresek Nádudva-

ri telephelyre.Érd.:06-30/985-7821,(Ugrai Sán-

dor e.v.)

az Adapt Kft. TARGONCÁSOKAT keres Győrbe, 

Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 műszakos mun-

karendbe, versenyképes fizetéssel, szállással és 

heti hazautaztatással. Tel: 06-70/882-2105

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingye-
nes szállást, utazást, valamint bér-
előleget és hosszú távú munkát 
biztosítunk. Érdeklődni 8-20 órá-
ig a 06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

építő iparban jártas segédmunkást keresünk.
Jogosítvány előny.Hajdúszoboszlói munkavég-
zésre.Tel.:06-30/383-8926,(Flami 2000 Kft)

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

kŐműVES szakmunkásokat és gépi vakolókat 
keresünk hosszútávra budapesti és dunántúli 
munkaterületre.Kiemelt bérezés.Tel.06-30/290-
85-17 Capsuler Specialty Kft.

kőműves szakmunkást felveszek Hajdú-Bihari 
munkára nettó 13.000Ft/nap. Tel.:06-30/928-
0718 (UNIVERSAL-GENERALBAU Kft)

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szarvasmarha tele-
pére fejőst keres.Érdeklődni:06-30/219-8766

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szarvasmarha tele-
pére elletőst állatgondozót keres.Érdeklődni:06-
30/219-8766

protextrade Kft. hegesztőt keres ceglédi part-
ner cégéhez 1600-1700 Ft nettó.Tel.:06-30/488-
6997

protextrade Kft. lakatost keres ceglédi partner 
cégéhez 1600-1700 Ft nettó.Tel.:06-30/488-
6997

takarítónőt keresünk felvételre Hajdúszovátra 
a pékségbe napi 4 órában.Tel.:06-70/649-
9595,(Szováti Kemencés Kft)

oktatáSt Vállal
aranykalászos Gazda,Méhész,Vagyonőr,Targon
cavezető,Földmunka-,Emelőgép kezelő tanfolya-
mokat indítunk Tel:30/2283281 E001083/2015/
A008,A004,A022                ,A012,A011

matematika-fizika oktatást, korrepetálást válla-
lok középiskolásoknak, egyetemistáknak. 1500 
Ft/óra. Érd.: +36-30/829-0195

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő mun-
katárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, -nevelő képzés indul február-
ban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-
menné 06/20-393-7586, 06/52-280-335. E.sz.: 
000850/2014

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!

táRSkERESéS
aktív életet élő 40 éves önmagára és környe-
zetére igényes hölgy korban hozzá illő őszinte 
empatikus,józan életű egzisztenciával rendelke-
ző férfi ismeretségét keresi komoly kapcsolat cél-
jából.Érd.:18 óra után.Tel.:06-30/940-5331

59 éves rendezetten élő férfi ismerkedne nem 
dohányzó rendes hölggyel.Tel.:06-70/635-2857.
Telefonálni 13-ig.

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

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
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Hajdúszoboszlói Hotel Délibáb****
szállodában önállóan dolgozni tudó,

megbízható SZOBAASSZONYT keresünk.

Jelentkezni e-mailben hk@hoteldelibab.hu, személyesen 
Hajdúszoboszló, József A. u. 5-7. szám alatt lehet

Fundus Invest Kft.

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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A NAGISZ Zrt. nádudvari központjába keres

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ
munkatársat.

Elvárás:
- érettségi

- meglévő középfokú munkavédelmi végzettség vagy
- tanfolyam vállalása munka mellett

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal: nagiszallas@gmail.com
(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)

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.
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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.

RUDOLF HOTEL 
SZAKMÁVAL, B KATEGÓRIÁS 

JOGOSÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZŐ  

KARBANTARTÓT
KERES. 

ÖNÉLETRAJZOT 
HAJDÚSZOBOSZLÓ, 

MÁTYÁS KIRÁLY SÉTÁNY 23. 
VAGY A  konyveles@hotelrudolf.hu 

E-MAIL CÍMRE VÁRJUK.
Vasúti Alk.RSE Rudolf Hotel

A NATILFARM KFT. 
növénytermesztésben 

gyakorlattal rendelkező 

TERMELÉSI
IRÁNYÍTÓT 

keres növénytermesztési 
és növényvédelmi 

munkák irányítására. 

Jelentkezni fényképes,
szakmai önéletrajzzal 

lehet a natilfarm@gmail.
com e-mail címen, ill. 
telefonon:30/382 6887
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A Formula-GP Kft hajdúszoboszlói 
telephelyére munkatársat keres 

AGRÁRMÉRNÖK/
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK 

munkakörbe. 
Tel:06-70/7700-847
e-mail: allas@formula-gp.hu
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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.

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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ÁLLÁSAJÁNLAT
állásajánlat

Lapzárta: 
szerda 12.00
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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.

50
98

55

50
92

75

GÉPKEZELŐ
/Emelőgép, földmunkagép,
targonca/ tanfolyam indul

NÁDUDVARON
Indító megbeszélés:

2019.02.11.-én. 15.30. –kor
a Kövy Sándor iskolában

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/685-63-18, vagy a
30/239-96-89 telefonszámon

és a helyszínen.

NKH � S
GÉPKEZELŐI

VIZSGÁT SZERVEZÜNK
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb. /
NÁDUDVARON

A vizsga időpontja:
2019. április 1.

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/685-63-18, vagy a
30/239-96-89 telefonszámon.

Jelentkezni lehet 2019.03.14.-ig.
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Valentin napi AKCIÓ! 

Személyre szabott szolgáltatás, egyedi igények 
megvalósítása különlegesen szép környezetben.

Debrecenben az első olyan üzlet, ami 
külön szalon résszel rendelkezik.

A szalon rész lehetővé teszi a romantikus lánykérést, 
eljegyzést ami egy szép környezetben készült fotóval 

megörökíthető vagy egy kapcsolat megerősítésére 
szolgáló szép ékszer ünnepélyesen átadható.

Brill, drágaköves, arany és ezüst ékszerek széles választéka.
Különleges egyedi szalonékszerek.

Ezüst ékszerekre 

30% 
kedvezmény

Arany és brill ékszerekre: 

20%
kedvezmény

y és ezüst éksz
di l

k

Db., Csapó u. 43.
Nyitva: H.–P.: 10–18, Sz.: 10–13

Tel.: 06-52/792-292
www.aranyviragekszer.hu

ÉRVÉNYES: február 28.

EGYES BRILL ÉKSZEREK

40% 
KEDVEZMÉNNYEL
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Vállalom őstermelők, 
családi gazdálkodók 

(2019-ben átalakuló családi mezőgazdasági 
vállalkozásokat is), egyéni vállalkozók teljeskörű 

(adó, TB, vám gázolaj támogatás igénylése, 
továbbá igény esetén területalapú támogatás, 

gazdálkodási napló vezetése, tápanyag-gazdálko-
dási terv készítése, nitrát jelentés készítése) 

könyvelését, több, mint 
10 éves tapasztalattal 

Derecskén és a környező 
településeken. 

Tel: 06706271671

30

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

Kaba:
Rákóczi u. 93.

Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Kossuth tér (Buszmegálló mellett)

Tel.: 54/480-476, 20/329-4986

Hajdúszoboszló:
József Attila utca 6. fsz. 6.

Tel.: 06 20/2913355
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