
 2019. március 8, XXVIII/10.Hajdúszoboszló

Patkós Attila - Kőfaragó

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

Síremlékek, 
urnasírok
műkőből, 
gránitból
készleten

Kripták 
készítése, 
burkolása

NAGY 

VÁLASZTÉKBAN

g

Síremléke
urnasír
műkőb
gránitb
készlet

Hajdúszoboszló, R .:30/3949-239, 5252/364-1, 52/

tá
s

burkolá

NAGY

VÁLASZTÉ

Kript
készítés
burkolá

Radó u. 24. Tel.

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.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
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30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!

AUTÓVILLAMOSSÁG!
Mezőgazdasági gépek,

rakodógépek, gépjárművek,
gázos, diesel, elektromos

targoncák helyszíni javítása.
Önindítók, generátorok 

felújítása.

Hajdúszoboszló,
Kocsis Pál u. 19.

Telefon: 06-70/395-4660

TAVASZI AKCIÓNK 
Március 08-ától
kerti asztalok, székek, rattan kerti garnitúrák
Kerékpárok minden méretben, görkorcsolyák
kosarak, kaspók
benzines és elektromos fűnyírók garanciával
műanyag és fa nyílászárók
egyes ülőgarnitúrákat és bútorokat az akció keretében most akár 10,000 Ft-tal 
olcsóbban is meg vásárolhatják.

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

Ablakok
Bejárati ajtók
Erkélyajtók

Német KBE Prémium kategóriás
új technológiával készült nyílászárók,
egyenes a gyártótól, rövid határidővel,

5 év garanciával!

Kenyeres Richárd 
06-30-709-3573
Hívható: 9-18 óra között 

IRODA: Bocskai ABC 
Áruház és az OTP között

 

Mi már kinyitottunk! Nyisson be hozzánk!
 Hajdúszoboszló Egyetlen Bemutatóterme!

Új típusú műanyag redőnyünk akciós  
a hónapban, bevezető áron elérhető!

NYITVATARTÁS: Péntek: 8:30–12:30

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) pályázatot hirdet a hajdúszoboszlói 
zöldségpiac területén lévő XXII-es számú (hátsó bejárat mellett), 19,26 m2 
alapterületű üzlethelyiség bérletére.

Ajánlatokat zárt borítékban 2019. március 20-án 12:00 óráig beérkezően kell 
megküldeni a fenti címre a bérleti díj bruttó összegének és a tevékenység 
jellegének megjelölésével.

Ármegjelölés: minimum bruttó 95.000 Ft/hó.

Érdeklődni lehet a Zrt. központi irodájában (földszint 1-es szoba) Lécz-Zagyva 
Erzsébetnél. Telefon: 52/557-400; 70/513-15-79

Nyitva tartás: H–P: 800–1800, Szo: 800–1200

Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 4.
Telefon: 06-30/408-5946

Barnuljon nálunk 

N ŐN A P I
 AKCIÓ!

Nyitva tartás: H–P: 800–1800, Szo: 800–1200

jdú b ló G ál

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!JUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!JUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!
CSŐCSERE A FEKVŐBEN!

ÁÁ É É Ú ÉÉ É Ú É
CSŐCSERE A FEKVŐBEN!CSŐCSERE A FEKVŐBEN!

ÁLLÓ ÉS FEKVŐ
 SZOLÁRIUM!

03.08�03.18�IG

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

Apró
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Ház, Házrész eladás
Hajdúszoboszló Ádám u. 24 szám alatti 
ingatlanom eladó.Érd.:06-30/682-5274 vagy 
06-30/520-1271

Hajdúszoboszló,zrínyi utca 36 szám alatt ker-
tes ház eladó.Tel.:06-30/514-4322

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

Hajdúszováton 3 szobás dupla komfortos csa-
ládi ház a központban eladó.Érd.:06-70/514-
7461

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

Ház eladó!Nádudvaron Kossuth út 
82.Érdeklődni: Nádudvar Vas út 4.

Nádudvaron ház eladó Somogyi Béla u.13.
Érd.:06-20/498-1390

Nádudvaron telephelynek,gazdálkodásra 
alkalmas nagy sarok telek 
parasztházzal,közművekkel eladó.Tel.:06-
20/493-1176

Nádudvaron 60 m2-es részben felújított 
összkomfortos családi ház eladó. Iár: 2,7MFt 
06-30/683-5141

2 szobás minigarzon eladó Hajdúszoboszló Tóth 
Árpád utca.Tel.:06-30/581-6610

Ház, Házrész keresés
apartmanházat bérelnék hosszútávra előre 
fizetve vételi opcióval.Tel.:06-30/935-8054

ebesen, jó állapotban lévő családi házat kere-
sek megvételre. 06-20/404-5410

Hajdúszoboszlón kisebb kertes házat kere-
sek 42 m2-ig.Érd.:06-30/682-5274 vagy 
06-30/520-1271

építési telek
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 utcában. Beállt gyümölcsös, buszjárat van. 
Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 06-20/261-
2561

Föld, kert
Hajdúszoboszló határában 5,5 Ha szántóföld 
eladó.Érd.:06-30/498-8042

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

Hajdúszoboszlón kompárdüllőben 9,5 Ha föld 
eladó.A Pityeri szőlőskertbe 2 szoba összkom-
fortos ház sok melléképülettel eladó.4 soros 
SPC vetőgép eladó.Tel.:06-30/239-3569

Hajdúszováton 2,74 Ha szántó eladó.Tel.:06-
70/252-3539

paptelekben 0103/12-0,68 Ha-21,89 
Ak,095/13-2,25 Ha-70,00 Ak,095/14-0,95 
Ha-28,00 Ak eladó 150.000 Ft/Ak.Érd.:06-
20/964-2896

1500 m2 6 Ak 0114/67 hrsz. szántó a Szováti 
úton a Kösely híd után jobbra a második dülö 
elején eladó.Érd.:06-20/964-2896

7000nm erdő földdel együtt Ebesen eladó. 
06-30/567-1891

Üzlet, műHely, iroda
Hajdúszoboszló Jókai sor 14 szám 
alatt 100 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Tel.:06-30/383-8926

Nádudvaron 106 m2-es üzlet/irodahelyiség 
önálló telken Kft.-vel eladó.Tel.:06-20/493-
1176

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

Gép, szerszám, term. eszk
detk-15 szippantó 3,6 méter kombinátor és 
Z-511 kisbálázó eladó.Tel.:06-30/329-5941

Nagy teljesítményű fűrészgép 380 
voltos,terménydaráló,gázbojler fég therm típu-
sú eladó.Tel.:06-20/923-8762

Jármű
eladó Renault Trafik 2010-es TGK,kiváló 
állapotban,sürgősen.Érd.:06-30/386-5825

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-
NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

mtz 550-es műszakival és 
pótkocsik,kombinátor összecsukhatós eladó.
Tel.:06-70/500-3023

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

Volkswagen Jetta 9 éves 38.000 km-rel,6 
kapás kerti kapa eladó.Érd.:06-30/390-8709

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

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

készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  
tel:20-9134012

személyautókat és teherautókat 
veszek készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekel!  0630/231-
7750

Bútor
Bordó színű,ágyazható sarokkanapé eladó.
Tel.:06-52/361-703, 06-30/488-9004

Jó állapotban lévő szobabútor és hordozható 
cserépkályha eladó.Érd.:06-30/578-9240

olcsó,használt bútorok eladók!Nádudvaron! 
Tel.:06-30/286-6237

2 db heverő,fotel,195x90-es 
ágymatrac,konyhabútor kedvező áron eladó.
Tel.:06-52/270-234

réGiséG
készpéNzért VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, 
szobrokat, órákat saját részre! Tel: 20/5360-
069

könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kitün
tetéseket,régi játékokat,órákat,porcelánokat,
régi pénzeket és teljes hagyatékot vásárolok.
Tel.:06-30/526-9711

állat
előnevelt vegyes hasznosítású csirke minden 
hétvégére házhoz szállítással Március 31-től 
megrendelhető.Hajdúszoboszló, Tokay utca 
24/A.Tel.:06-52/361-689, 16 óra után.

Farm napos előnevelt csibe oltva jegyeztethető. 
Szőllősi csibe Tépe. Érd.:06-20/317-1048

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

kettős hasznú előnevelt csirke házhoz szállítás-
sal megrendelhető!Nádudvar Lukács Dénes u. 
40.Tel.:06-30/360-1813

magyar tarka tehén második fiával 7 hónapos 
vemhesen eladó.Nádudvar.Tel.:06-30/354-
2340

méhcsaládok kereten,kaptárban valamint 
méz eladó Hajdúszoboszló, Ádám 54.Tel.:06-
30/402-2244

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

1 fiatal fejőskecske 1 db 2 hetes gidájával eladó.
Érd.:06-30/245-5644

NöVéNy
takarmány eladó! Szalma, széna, lucerna, 
árpa, zab. Szállítás megoldható! Tel: 06-30-
687-1325

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

eGyéB eladás
rendelje meg tavaszi akciós tüzelőjét! Erdei 
vagy ömlesztett m3-ben rendelhető! Termé-
keink: tölgy, bükk, akác, stb... valamint kiváló 
minőségű szén kapható. Mennyiségtől függő-
en ingyenes szállítás! Hívjon bizalommal! EUTR: 
AA5854363 Tel.: 20/470-9378

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

takarmány eladó! Szalma, széna, lucerna, 
árpa, zab. Szállítás megoldható! Tel: 06-30-
687-1325

tetőcserép Hajdúszoboszlón lebontható és 
ingyen elvihető ugyan itt cserépkályha kibont-
ható és ár ellenében elvihető.Tel.:06-20/559-
2939

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

megbízásból NAGISZ részvényt többszörös 
áron vásárolok.Tel.:06-30/650-3263

Veszek elromlott háztartási 
gépet,hűtőt,mosógépet,bojlert,TV-t,rossz 
akkumulátort,vashulladékot...stb.T.:06-20/231-
0359

szolGáltatást kíNál
tápfutár!Nagyhegyesi és Hajdúszoboszlói 
takarmányok,kutya és macska eledelek érté-
kesítése házhoz szállítással.Tel.:06-30/246-
9077

Bőrruházat,irhakabát készítés,javítás,tisztítás,
festés.Műbőrkabát javítás.Bútor,jármű kárpito-
zás.Bőrkikészítés.Tel.:06-30/908-1941

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

tetŐász!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, rakása, csa-
tornák cseréje, külső homlokzatok hőszi-
getelése, színezése, előtetők készítése. 
30/52-90-074

Drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesztett háló, 
hullámosított háló, nádszövetek, kiegészítők 
közvetlenül a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.
hu +36-30/537-3308

FÜrdŐkádak bontás nélküli felújítá-
sa, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával, belső munkálatok végzé-
se, szobafestés, mázolás. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

Hőszigetelést,kőműves munkát vállalok.
Precíz,megbízható,pontos munkavégzés.
Tel.:06-20/290-4007

pala cseréptetők átfedése bármilyen anyaggal.
Bádogozás,hőszigetelés,kéményszervíz.Garan-
ciával.Tel.:06-30/244-0560

palatetŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
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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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Lapzárta: 
szerda
12 óra

Fájdalommal emlékezünk

Bökönyi Lászlóné
sz. Beke Ágnes

halálának 3. évfordulójára.
Férje és családja
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szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált 
parkettázást vállalunk.Tisztességes munka vég-
zéssel korrekt áron.Tel.:06-70/631-1550

társasházak,családi házak hom-
lokzati hőszigetelése, festés-
mázolás,tapétázás hoszigetelesfestes.
hu tel:70/369-1614

tetőfelújítás cserepes lemezzel, pala-
tetők zsindelyezése, ereszcsatorna 
csere, kémény felújítás. 06-20/911-
1717

Villanyszerelési munkálatok teljes 
körű kivitelezése.Tel.:06-70/947-
3648

állás
a Bíró Transz Kft. gyakorlattal rendelkező teher-
gépkocsi szerelőt keres püspökladányi telep-
helyre.Tel.:06-20/959-1452

a Nagyhegyes Hús Kft.  keres takarí-
tót, ládamosót, illetve segédmunká-
sokat.Munkavégzés helye: Hajdúszo-
boszló  Érd: 30/626-2045

a Szuperinfó Média Kft. lapterjesztő, állandó 
helyettes és díjszedő pozícióba keres több mun-
katársast Püspökladány és Nádudvar települé-
sen. Érdeklődni Oláhné Berecz Eszternél lehet 
a 06 70 199-2822 telefonszámon

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)

autószerelőt-gépszerelőt keresek Nádudvari 

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

dor e.v.)

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szarvasmarha 

telepére fejőst,elletőst keres.Érdeklődni:06-

30/219-8766

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.-

europe World Hungary Kft. hegesztőket 

keres Debreceni telephelyére,jó kereseti 

lehetőséggel,napi hazajárással.Tel.:06-70/333-

8379,06-70/426-1497,06-20/393-5500

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.-

H-szoboszlón szobaasszonyt keresek tel-
jes munkaidőbe,bejelentve.Érd.:06-30/425-
6023,(Esztinka kft.)

kőműves szakmunkást és segédmunkást föl-
veszünk kiemelkedő bérezéssel.Tel.:06-30/229-
6001,(Puzsár Krisztián)

kőműves munkában jártas kőművest azonna-
li kezdéssel felveszek.Érdeklődni:06-70/501-
9768,(Febeko Kft.)

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

magyar tulajdonú,mezőgazdasági 
input anyagot gyártó és forgalmazó 
cégcsoport,mezőgazdaságban és érté-
kesítésben tapasztalattal rendelkező 
kollégát keres termékei kiszállítására és 
értékesítésére Nádudvar-Hajdúszoboszló-
Kaba vonzáskörzetében.B E kategóriás 
jogosítvány előny.Fényképes önéletrajzo-
kat a toth.norbert@naturah.hu email cím-
re várjuk.További információ 06-20/246-
2632,(Agro Organicum Kft.)

mezőgazdasági gépkezelőt Lexion 
540-et kombájnra és vetésben, sor-
közművelésben jártas traktorost kere-
sek. Érd.: Nagy Kálmán 06-30/915-
9917

Nádudvaron kereskedelemben jártas 
részmunkaidős munkatársat keresek, 
(nyugdíjasok előnyben).Önéletrajzot a 
dohanyker@freemail.hu e-mail címre 
várjuk. Kovács Imre ev.

önállóan dolgozni tudó péket felveszünk éjsza-

kai műszakba a Szováti pékségbe.Tel.:06-

70/361-1766,(Szováti Kemencés Kft.)

tömítésgyártó üzembe mun-
katársakat keresünk az aláb-
bi betanított munkakörbe:excenter 
présgépkezelő,egyedi tömítésgyártó,ez 
utóbbi nagy precizitást igénylő mun-
kakör.Jelentkezni személyesen lehet 
4200 Hajdúszoboszló,Baross utca 
4.Tel.:06-20/940-1016,(Török és 
Társai Kft.)

oktatást Vállal

aranykalászosGazda, Méhész, Vagyonőr, 

Targoncavezető, Földmunka-,Emelőgép keze-

lő tanfolyamokat indítunk Tel:30/2283281 

E001083/2015

egyetemi hallgató matematika és fizi-
ka korrepetálást vállal felső tagozatos 
diákoknak.Tel.:06-30/684-8103

matematika-fizika oktatást, korrepetálást 

vállalok középiskolásoknak, egyetemistáknak. 

1500 Ft/óra. Érd.: +36-30/829-0195

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs 

és kisgyermekgondozó, - nevelő képzés indul 

márciusban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 

Dr. Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-
335 E.sz.: 000850/2014

társkeresés
66 évet betöltött vidéki férfi keresi párját, mert 
nehéz a magány. Tel.:06-70/651-1569

VeGyes
kistermelőtől friss házi tojás folyamatosan 
eladó Nádudvaron ingyen kiszállítva.Érd.:06-
70/601-5112

szárzúzó 2 soros,32-es aprómag lajta vető-
gép,5 csillagos függesztett rendsodró.Tel.:06-
30/438-5254

termelői fűszerpaprika eladó csemege 2.500 
Ft/kg, csípős 2.800 Ft/kg.Tel.:06-20/296-
3023
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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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GERINC ÉS ÍZÜLET
TERÁPIÁS MASSZÁZS

HAJDÚSZOBOSZLÓN ÉS DEBRECENBEN
MARTON KÁROLY

06204610389

Nyak, váll, hát, derék, 
csípő, térd, boka fájdalmak.

Idegbecsípődések, fejfájdalom
Kar és lábzsibbadások

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.

51
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Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741

51
07
77

50
98
83

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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BÁDOGOS VAGY BÁDOGOZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCS, TETŐFEDŐ munkatársat keresünk 

Győr-Moson-Sopron megyébe
Várjuk akár �atal családok jelentkezését is, 

albérletet biztosítunk !
Jelentkezés a +36 30 4258732-as telefonszámon 
E-mailen: info@bwestbau.hu (B-West-Bau Építőipari Kft.)

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.

61
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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!

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.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

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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 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.

KÍKÍKÍNANANAIII RRORORORVOVOVOVOVOSISISISISI RRRR RENENENENENDEDEDEDEDELŐLŐLŐLŐLŐRRRVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDELŐLŐLŐKÍKÍKÍKÍNANANANAII ORORAAAIII OROROR
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

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
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