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MOSODA NYÍLT!
Háztól házig szállítással!

Püspökladány, 
Rákóczi utca 32 szám alatt!

Laundry Clean Bt.
Érdeklődni a helyszínen vagy 

telefonon
 06-70/389-4645
06-70/776-8818

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!

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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Nyitvatartás: H-P: 8:30-16:30, 
Szo: 9:00-12:00

MINŐSÉGI SAROK ÉLELMISZERBOLT AJÁNLATA:

Minden szerdán friss szendvicsek érkeznek! 
Minden szerdán friss Nagyné és fi ai tejtermékek érkeznek!

Minden kedden, csütörtökön és pénteken friss cukrászsütemények érkeznek

Erzsébet kártyát elfogadunk! OTP SZÉP kártyát elfogadunk! 
OTP Cafeteria kártyát elfogadunk! 

Erzsébet utalványt elfogadunk!
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Akciós termékek: 
Sajtos-tejfölös pogácsa lédig  • 999 Ft/kg
Privát baromfi  pálcika 200 g  • 199 Ft  995 Ft/kg
XIXO Ice tea 1,5 l  • 169 Ft  113 Ft/l
Privát liszt 1 kg  • 119 Ft/kg

Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 05:00-19:00
Cím: Hajdúszoboszló, Bányász u. 2/b (az Egészségház mögött)

Üzletünk Március 15-én, pénteken 
05.00 – 16.00-ig tart nyitva!

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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A DÓZSA GYÖRGY UTCÁN I.OSZTÁLYÚ 
MINŐSÉGGEL 2019.03.19-TŐL 

MINDEN KEDDEN TELJES ÁRUCSERE!

A JÓZSEF ATTILA UTCAI ÜZLETÜNKBEN 
EXTRA MINŐSÉGGEL 2019.03.28-TÓL

 MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN TELJES ÁRUCSERE!
KÖZKÍVÁNATRA MINDEN HÉTEN TELJES ÁRUCSERE! 

NAPONTA CSÖKKENŐ ÁRAK! MINDKÉT ÜZLETÜNKBEN!
Dózsa György utca 13.

József Attila utca 6. A/2

TAVASZI-NYÁRI MEGÚJULÁS
HAJDÚSZOBOSZLÓI HASZNÁLTRUHA ÜZLETEINKBEN!
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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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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.
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SZŐNYEGMOSÁS!
Ingyenes házhozszállítással!
Rákóczi u. 190 sz.

Tel.:06-30/493-8650
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A hosszú hideg tél  ■
után ki ne vágyna arra, 
hogy a vastag pulóverek-
től és a csizmától meg-
szabadulva kiélvezze a 
tavasz első napsugarait. 
Gyakran még a vékony 
átmeneti kabátunkat 
sem vesszük fel, néhány 
nap múlva azonban je-
lentkeznek a már jól is-
mert megfázásos tüne-
tek: torokfájás, köhögés, 
rossz közérzet, tüsszö-
gés, pedig csak egy kis 
odafigyelésre van szük-
ség ahhoz, hogy elkerül-
jük a tavaszi megfázást 
és felhőtlenül élvezhes-
sük a jó idő beköszöntét..

Ahogy beköszönt a jó idő, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ledobjuk a kabátot, és csupán 
egy pulóvert vagy egy vékony 
inget viseljünk. A szikrázó 
napsugarak megtévesztenek 
minket, mely a hőérzetünket 
is becsapja: nem vesszük 
figyelembe a hőmérsékleti 
viszonyokat és a hűvös szellőt, 
amely könnyen megfázáshoz 
vezethet. Ha odafi gyelünk, és 
betartunk néhány szabályt, 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 
beárnyékolja a tavaszi 
napsugaras hétköznapokat”

Szeszélyes időjárás ellen 
réteges öltözködés

Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tudhatjuk, 
mire is számíthatunk aznap: 
reggel még hűvös az idő, 
de délutánra felemelkedik 
a hőmérséklet. Akármikor 
elkaphat minket egy kisebb 
zápor, és estére annyira lehűl a 
hőmérséklet, hogy azt hinnénk, 
újra a tél közeleg. Így elég nehéz 
eltalálni a megfelelő öltözéket. 
Ahhoz, hogy elkerüljük a 
megfázást öltözzünk az  
évszaknak megfelelően, 
rétegesen, és mindig legyen 
náluk egy kardigán vagy egy 
pulóver arra az esetre, ha 
hűvösebbre fordulna az idő. 
Nem szükséges azonban a 

túlzottan vastag ruhadarabok 
viselése, hiszen az sem jó, ha 
megizzadunk. Az ablakon 
beszűrődő napsugarak olykor 
csalóka képet adnak a kinti 
hőmérsékletről. Előfordulhat, 
hogy a szabadban jóval 
hűvösebb van, mint bent, így 
ha az irodán kívül van elintézni 
valónk, mindenképp vegyünk 
magunkra valamit.

A sportolás fél egészség
Rendszeres sportolással is 

fokozhatjuk állóképességünket. 
A jó idő beköszöntével az 
edzőtermek helyett inkább 
a természetben sportoljunk, 

vagy szervezzünk a közelgő 
hétvégére nagyobb túrákat!. Ha 
a kirándulás alatt megállunk 
vagy az izgalmas mérkőzés 
közepén megpihenünk, mindig 
vegyünk fel egy pulóvert vagy 
egy dzsekit, hiszen kimelegedve 
és izzadtan könnyebben 
megfázatunk. Gyermekünk 
fi gyelmét is hívjuk fel erre és 
törekedjük rá, hogy ebben az 
időszakban nála is legyen plusz 
pulóver vagy esőkabát.

Az erős immunrendszer 
ellenáll a támadásoknak

I m mu n r e n d sz e r ü n ke t 
folyamatosan erősítsük 

vitaminokkal is, hogy ellenállóvá 

váljunk a betegségekkel szemben. 

Részesítsük előnyben a friss 

zöldségeket és gyümölcsöket, ám 

ha télen erre nincs lehetőségünk, 

kiegészítésként szedjünk 

vitaminkészítményeket. Ha ezt a 

néhány dolgot betartjuk, a tavasz 

minden percét kiélvezhetjük és 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 

ágynak döntsön minket. 

Figyeljünk oda a folyadék 

bevitel mennyiségére, nem elég 

hangsúlyozni a napi 2-3 l folyadék 

bevitel szükségességét.

A ravasz tavasz!

ÁLLÁSAJÁNLAT

A Molnár-Vill Kft.

Németországban 
végzendő

fogyasztásmérő-szerviz 
feladatok végzésére 

keres

VILLANYSZERELŐKET, 
TECHNIKUSOKAT.

Munkakezdés: 
2019. június 1.
További információk 

kérhetők a

06-30/985-0018 
telefonszámon.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ, ÉPÍTÉSVEZETŐ 
ÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS:
szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területén.

FELADAT:
kivitelezési munkák helyszíni koordinálása, 
20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

BÁNYAMESTER
szakembert keresünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Hajdú-Bihar megye területéről.

ELVÁRÁS: 
szakmai tapasztalat, kavics- és homokbányák irányításában,

FELADAT:
bányaművelés, bányaművelési előkészítés, bányászati 
tevékenység koordinálása

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén,
de elsődlegesen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
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ÁLLÁSAJÁNLAT

Fundus Invest Kft.

Hajdúszoboszlói Hotel Délibáb****
szálloda  Wellness részlegébe 

ÚSZÓMESTER 
munkakörbe keres megbízható munkatársat.

Feltétel: úszómesteri végzettség

Jelentkezni: allas@hoteldelibab.hu vagy 06-52-360-366
Fundus Invest Kft.

A Hajdúszováti Gabonaszárító Kft. 
felvételre keres

RAKTÁROS MUNKAKÖRBE 
mezőgazdasági területen

gyakorlattal rendelkező munkatársat.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
Iskolai végzettség: 

legalább érettségi és
alapfokú számítástechnikai ismeret.

Fizetés megegyezés szerint.

ÉRDEKLŐDNI A 06-30/945-6285 telefonszámon lehet.
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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.)

Gumiszerelők vagy
Gumiszerelésben jártas 

autószerelők 
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. március 18. 14: óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchenyi u. 88.

A Nagisz Zrt. pulykatenyésztési ágazata keres 
nádudvari és püspökladányi telepére 

PULYK AGONDOZÓK AT
Szükség esetén munkásbuszt üzemeltetünk.

Jelentkezés: önéletrajz küldése a 
nagiszallas@gmail.com -ra, vagy tel: 54-525-508.
(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)

MOSOGATÓ 
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel,

hosszú távra a hajdúszoboszlói 
Hotel Silver****superior-ba. 

Érdeklődni a chef@hotelsilver.hu 
email címen, vagy személyesen 

önéletrajz leadásával
a Hotel Silver****superior-ban

(4200 Hajdúszoboszló,
 Mátyás király sétány 25. címen). lehet.

Geotherm Üdülő Kft.

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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Minden héten
online is 

megtekintheti 
újságunkat!

www.szuperinfo.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

DEBRECEN. – Jó a  ■
kezdet, az első kezelé-
sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
cen belvárosában prak-
tizáló, hagyományos kí-
nai módszerrel gyógyító 
orvos. – A hölgynek 
idegrendszeri problémá-
ja volt, ez megterhelte a 
szervezetét, nem úgy 
működött, ahogyan kel-
lett volna, és ez okozta a 
problémát.

De mi is volt a gond? Erről 
már beszéljen a beteg, akivel 
Wang doktor rendelőjében ta-
lálkoztunk. – A legfőbb prob-
léma a stressz, ebből alakult ki 
a viszketés szerte a testemen. 
Amikor pedig megvakartam 
a bőröm, olyan volt, mintha 

vesszővel verték volna, piros 
csíkok keletkeztek. Főleg este 
jelentkezett a probléma. A visz-
ketés egy pajzsmirigybetegség 
után jelentkezett először körül-
belül négy éve. Kezdetben csak 
este, a fürdés után a combom 
belső oldalán és a hátamon, 
majd más helyeken is jöttek a 
piros, viszkető kiütések. A kel-
lemetlenség a terhességem ide-
je alatt csillapodott csak, utána 
ismét erősödött. Voltam orvos-
nál, kaptam a kiütések ellen 
gyógyszereket, kenőcsöket, de 
úgy igazán egyik sem használt. 
Természetgyógyászhoz is for-
dultam. Ott a méregtelenítést 
javasolták, de az sem vezetett 
eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony 

ezek után ismerősei ajánlásá-
ra kereste fel Wang doktor ren-
delőjét. Mint mondta, kipróbált 

számos más gyógy módot, szin-
te eredménytelenül, a gyógy-
szereket az emésztőrendszere 
nem bírja, a tűszúrástól – mert-
hogy a kínai orvos akupunktú-
rával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom 
benne, hogy teljesen megsza-
badulok a testi problémámtól 
– mondja a fi atal asszony. 

Wang doktor másik betege 
egy idősödő férfi , aki csípőtá-
ji fájdalmai miatt kereste fel a 
kínai orvost. Új csípőprotézis 
beültetését javasolták neki, de 
szerette volna elkerülni a mű-
tétet. Az akupunktúrás keze-
léssorozatnak körülbelül a fél-
idejénél vannak. Sokat tompult 
a fájdalma, tud járni, hosszabb 

távot is meg tud tenni gyalog. 
Mint fogalmaz, a kínai orvos-
tól visszakapta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a 

csípőmbe, annyira fájt minden 
lépésnél. Lényegében nem tud-
tam menni – beszélt a betegsé-
géről a férfi , majd azzal folytat-
ta, hogy orvostól orvosig járt, 
míg végül új csípőprotézis be-
ültetését javasolták neki. – A csí-
pőprotézisnek, tudom, vannak 
kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az 
idegen anyagot, aztán kérdés, 
hogy hány évig használható, 

mikor kell cserélni. A műtétet 
mindenképpen szerettem vol-
na elkerülni, ugyanakkor jobb 
életminőséget szerettem volna 
magamnak. Korábban is olvas-
tam, hallottam már a belváros-
ban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógy-
ult betegeiről. Így én is bizalom-
mal fordultam hozzá. 

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Szakemberek A-Z-ig

gerincterápia

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu

 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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(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 51

57
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SZŐNYEGMOSÁS, 
TISZTÍTÁS 

Átvételi helyek:
Nádudvar, Kristály Üzlet

Kaba, 
Margaréta virágüzlet

HÁZTÓL-HÁZIG 
SZÁLLÍTÁS.

06-30/262-5884

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
63

51

SZŐnYegtiSZtÍtáS

nYÍláSZáró

51
64

15

15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
ÁR: 4.000.- Ft + ÁFA / alkalom 

 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!

kÍnai orvoSi rendelŐ
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SZOBOSZLÓI TAVASZI MŰVÉSZETI NAPOK 
A KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

HAJDÚSZOBOSZLÓ, SZILFÁKALJA 2.
2019. MÁRCIUS 5 – ÁPRILIS 11.

BORDÁN ANDRÁS • NÁDUDVAR,  KÖVY SÁNDOR U. 54. 06-30/423-8384

GRÁNIT SÍREMLÉKEK  • 
TÖBBFAJTA SZÍNBEN,
ÚRNASÍROK,• 
MŰKŐ SÍREMLÉKEK • 
MEGRENDELHETŐK.

51
62

69
51

62
59

51
63

36
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Adja fel apróhirdetését  újságunkban kiemeléssel!
Tűnjön ki a tömegből sárga háttér   Negatív   Fekete keret   Piros keret    

500 Ft/alkalom
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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

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297 

ildiko.miklos@inform.hu

Apró
Ház, Házrész eladás

ebesen, jó állapotban lévő csa-
ládi házat keresek megvételre. 
06-20/404-5410

Hajdúszoboszló Ádám u. 24 
szám alatti ingatlanom eladó.
Érd.:06-30/682-5274 vagy 
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 eladó 2186 
m2 telekkel.Érd.:06-30/380-
3772

Hajdúszováton 3 szobás dup-
la komfortos családi ház a köz-
pontban eladó.Érd.:06-70/514-
7461

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

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

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

Ház,Házrész keresés
apartmanházat bérelnék hosz-
szútávra előre fizetve vételi opci-
óval.Tel.:06-30/935-8054

albérletet kíNál
Hajdúszoboszlón albérlet-
be kiadó külön álló házrész.
Ár: 80.000 Ft rezsivel.Tel.:06-
30/942-2939

építési telek
Figyelem! Nagy lehetőség 
építkezésre, vállalkozásra és 
önellátásra a Méhészkertben. 
415nöl átminősített kert eladó. 
Víz, villany van, gáz, városi 
víz, rendszeres buszjárat az 
utcában. Bővebb felvilágosí-
tás: 06-20/261-2561. Irányár: 
4,9MFt. Komoly érdeklődés ese-
tén az ár alkuképes!

Föld, kert
ebes, 4-es út mellett, 7000nm 
erdő földdel eladó. 06-30/567-
1891
eladó művelés alatt álló 2,5 
Ha területű szántóföld,helyileg 
a külső tilalmas határban 
(hrsz.:0190/10 és 0190/2). Érd.: 
8-19 óra között a 06-30/289-
8579 telefonon.
Hajdúszoboszló határában 5,5 
Ha szántóföld eladó.Érd.:06-
30/498-8042
Hajdúszoboszló határában tanya 
eladó.Érd.:06-30/498-8042
H a j d ú s z o b o s z l ó n 
kompárdüllőben 9,5 Ha föld 
eladó.A Pityeri szőlőskertbe 2 
szoba összkomfortos ház sok 
melléképülettel eladó.4 soros 
SPC vetőgép eladó.Tel.:06-
30/239-3569
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

Üzlet, műHely, iroda

Hajdúszoboszló Jókai sor 
14 szám alatt vendéglátó 
egység (bármilyen tevékeny-
ségre alkalmas bezárt) kiadó.
Tel.:06-30/383-8926

32 m2-es üzlethelység bár-
milyen tevékenységre 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

Használható szalagfűrészt kere-
sek..Érd.:06-20/964-2896

Nagy teljesítményű fűrészgép 380 
voltos,terménydaráló,gázbojler 
fég therm típusú 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, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 87.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-9134012

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

simson S51N villogós eladó.
Tel.:06-30/461-2398

Járműkeresés

autóbontóba vásárolok 
keleti-nyugati autókat 5-30 
Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

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

készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gépko-
csit, utánfutót,  2000-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig  tel:20-9134012

személyautókat, teher-
autókat vásárolok azonnali 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  
0630/231-7750

bútor
bútorkészítés,kerti pavilon,elő 
tetők.Tel.:06-20/414-9112

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

réGiséG
készpéNzért VÁSÁROLOK 
korrekt áron aranyékszert, por-
celánokat, festményeket, szob-
rokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

könyveket,képeslapokat,jelvé
nyeket,kitüntetéseket,régi ját
ékokat,órákat,porcelánokat,rég
i pénzeket és teljes hagyatékot 
vásárolok.Tel.:06-30/526-9711

állat
akció! Élő pecsenyekacsa 
3,5kg-osak, 1500Ft/db. 10db 
esetén +1 ajándék. Ingyenes 
házhozszállítás. 0630/722-06-
06
előnevelt vegyes hasznosítású 
csirke minden hétvégére ház-
hoz szállítással Március 31-től 
megrendelhető.Hajdúszobosz-
ló, Tokay utca 24/A.Tel.:06-
52/361-689, 16 óra után.
Hízók hasítva és konyhakészen 
eladók Kabán.Tel.:06-30/551-
6756
kabán Tyúkvásár!2-2,5 kg-os 
tojótyúk 500-700 Ft/db áron 
eladó házhoz szállítva is és 
kopasztva is.Tel.:06-30/406-
6269
kaCsa-Vásár. Fehér, 3-4kg 
átlagsúly. 1790 Ft/db. INGYENES 
szállítás. Rendelés +36-70/776-
3007. Ingyen szeretne kacsát? 
www.magyarbaromfifutar.hu
kettős hasznú előnevelt 
csirke házhoz szállítással 
megrendelhető!Nádudvar Luk-
ács Dénes u. 40.Tel.:06-30/360-
1813
magyar tarka tehén második fiá-
val 7 hónapos vemhesen eladó.
Nádudvar.Tel.:06-30/354-2340
méhcsaládok kereten,kaptárban 
valamint méz eladó Hajdú-
szoboszló, Ádám 54.Tel.:06-
30/402-2244
Vágó birka van eladó.Szántó-
földet bérelnék Hajdúszobosz-
ló környékén.Tel.:06-70/419-
4234

eGyéb eladás
Hízó, gázkészülékek, 
villanyboyler ,bontott anyagok, 
bútorok, egyebek vagy cserélek.
Tel.:06-70/420-9364
szemes tengeri 7-10 mázsás 
tételben házhoz szállítva 
eladó,bármilyen Simson-t vásá-
rolok.Tel.:06-70/302-4409
tavaszi szoba vásár!Női-gyerek 
ruhák,egyebek.Tel.:06-20/456-
8195

eGyéb keresés
bicskákat-késeket vásárolnék 
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
megbízásból NAGISZ rész-
vényt többszörös áron vásáro-
lok.Tel.:06-30/650-3263

szolGáltatást kíNál
bőrruházat,irhakabát készítés
,javítás,tisztítás,festés.Műbőr-
kabát javítás.Bútor,jármű kár-
pitozás.Bőrkikészítés.Tel.:06-
30/908-1941

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-
6667, 06-30/575-6289

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosított 
háló, nádszövetek, kiegészítők 
közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-
3308
épületek, lakások felújítása, 
egyéb kőművesmunkák nagy 
gyakorlattal,garanciával alko-
holmentesen.Tel.:06-70/420-
9364

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

Hőszigetelést, kőműves mun-
kát vállalok. Precíz,  megbízha-
tó, pontos munkavégzés.Tel.:06-
20/290-4007

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

pala cseréptetők átfedése bár-
milyen anyaggal.Bádogozás,hős
zigetelés,kéményszervíz.Garan-
ciával.Tel.:06-30/244-0560

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 

honlapunkon keresztül!
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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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Fájdalommal emlékezünk

Kiss Miklósné
sz. Varsányi Julianna

halálának 2. évfordulójára.
Férje és családja

MIKOR
és HOL

Március 22.
Egyfelvonásos komédiák

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja utca 2.

Március 23.
Muzikális Klub

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja utca 2.

Március 24.
Halljátok, Cigányok!

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja utca 2

Hajdúszoboszló, Szent 

István Park 1.

Március 15.-17.
Vizes napok az Agórában

Agóra Tudományos 

Élményközpont-Debrecen-

Nagyerdő, Egyetem tér 1.

Március 15.
Nemzeti ünnep 

megemlékezés

Hajdúszoboszló, 

Hősök tere

Március 15.
RETRO disco

Rock Cafe-Hajdúszoboszló, 

Rákóczi utca 119.

Március 16.
Gypo Circus

Március 5.-Április 11.
Szoboszlói Tavaszi 

Művészeti Napok

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja utca 2.

Március 14.-17.
Utazó Nagycirkusz előadás

Repülőtér-Hajdúszoboszló, 

Böszörményi utca 52.

Március 15.-17.
Szoboszlói Toros Napok

Szent István Park-

Rock Cafe-Hajdúszoboszló, 

Rákóczi utca 119.

Március 16.
TEDxDebrecen

Kölcsey Központ-Debrecen, 

Hunyadi János utca 1.

Március 16.-17.
7. Debreceni 

Édességfesztivál és Vásár

Debrecen Plaza-Debrecen, 

Péterfi a utca 18.

Március 17.
Életkatedrális-Merj 

önmagad lenni!

Kölcsey Központ-Debrecen, 

Hunyadi utca 1-3.

Március 19.
Kemény Dénes: Ars Poetica

Debreceni Művelődési 

Központ-Debrecen, Piac 

utca 22.

Március 19.
Amerika mindenkinek

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja utca 2.

Március 21.
Bach mindenkinek 

hangverseny

Kulturális Központ-

Hajdúszoboszló,

Szilfákalja utca 2.

51
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palatetŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu
tápfutár!Nagyhegyesi és Haj-
dúszoboszlói takarmányok,kutya 
és macska eledelek értékesíté-
se házhoz szállítással.Tel.:06-
30/246-9077

tetŐász!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, külső 
homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

állás
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&Partners)
H-szoboszlón szobaasszonyt 
keresek teljes munkaidőbe, 
bejelentve.Érd.:06-30/425-
6023,(Esztinka 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.-

kőműves munkában jártas 
kőművest azonnali kezdés-
sel felveszek.Érdeklődni:06-
70/501-9768,(Febeko Kft.)
kőműves szakmunkást és 
segédmunkást fölveszünk 
kiemelkedő bérezéssel.Tel.:06-
30/229-6001,(Puzsár Kriszti-
án e.v.)
kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére fejőst,elletőst 
keres.Érdeklődni:06-30/219-
8766

mezőgazdasági gépkeze-
lőt Lexion 540-et kombájn-
ra és vetésben, sorközmű-
velésben jártas traktorost 
keresek. Érd.: Nagy Kálmán 
06-30/915-9917

szennyvízcsatorna hálózat 
kiépítésében jártas csőháló-
zat szerelőket és gépkezelőket 
keresünk kombi, valamint gumi-
kerekes forgókotrógépekre. Érd: 
16 óráig 52/370-589 16óra után 
30/207-4320 Berló 2001 Kft.

tömítésgyártó üzem-
be munkatársakat kere-
sünk az alábbi betaní-
tott munkakörbe:excenter 
p r é s g é p k e z e l ő , e g y e d i 
tömítésgyártó,ez utóbbi nagy 
precizitást igénylő munkakör.
Jelentkezni személyesen lehet 
4200 Hajdúszoboszló,Baross 
utca 4.Tel.:06-20/940-
1016,(Török és Társai Kft.)

Vagauniverzum Kft. német-
országi munkára festésben, 
gipszes gépi vakolásban jár-
tas munkásokat keres azon-
nali kezdéssel. 06-70/613-
5151

mUNkaHelyet keres

Hajdúszoboszlón néni vagy 
bácsi ápolását vállalja leinfor-
málható hölgy.Tel.:06-30/387-
3354

idős néni gondviselését válla-
lom teljes ellátással ingatlanért 
tartási szerződéssel.Tel.:06-
30/224-3487

oktatást Vállal

aranykalászosGazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targoncaveze-
tő, Földmunka-, Emelőgép 
kezelő tanfolyamokat indítunk 
Tel:30/2283281 E001083/2015

egyetemi hallgató matemati-
ka és fizika korrepetálást vál-
lal felső tagozatos diákoknak.
Tel.:06-30/684-8103

matematika-fizika oktatást, 
korrepetálást vállalok középis-
kolásoknak, egyetemistáknak. 
1500 Ft/óra. Érd.: +36-30/829-
0195

Óvodai dajka, pedagógiai- és 
családsegítő munkatárs, gyógy-
pedagógiai segítő munkatárs és 
kisgyermekgondozó, - nevelő 
képzés indul márciusban Deb-
recenben. Érd.: Poliforma Kft. 
Dr. Kelemenné 06/20-393-
7586, 06/52-280-335 E.sz.: 
000850/2014

társkeresés
40 éves független nő megismer-
kedne rendes férfival komoly 
kapcsolat céljából.Tel.:06-
30/207-8662

VeGyes

betonkeverőgép köl-
csönzés 2 talicskás 4200 
Hajdúszoboszló,Százados u. 
7.Tel.:06-30/451-0567

Hajdúszoboszlón Március 
23-án szombaton 10-16 óráig 
Garázs Vásár Deák Ferenc utca 
8/a!Vegyétek-Vigyétek!

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

szárzúzó 2 soros,32-es apró-
mag lajta vetőgép,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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MEGÚJULTUNK! 
NAGY VÁLASZTÉKBAN  ÉRKEZTEK

KONYHAI ESZKÖZÖK,  AJÁNDÉK TÁRGYAK, 
MŰANYAG TÁROLÓK,  FÜRDŐSZOBAI KELLÉKEK, 

PARTY DEKORÁCIÓS TERMÉKEK 
valamint gondoltunk kis kedvenceinkre is. 

FOLYAMATOSAN 
MEGÚJULÓ

Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, 
VASÁRNAP: 9-17 óráig.CENTRUM

CSAK KÉT NAPIG:  MÁRCIUS 16-17-ÉN
GYEREK CIPŐ AKCIÓ: 

EGYET FIZET, KETTŐT VIHET!
Az akció csak a teljes áras termékekre vonatkozik.

Amíg a készlet tart:
Egyes teljes áras Női, férfi , gyerek cipők

 -20-30-40-50% 
engedménnyel kaphatóak!

MEGÚJULÓ

CSCSAKAK KKÉÉÉÉÉÉTÉT N NAPAPIGIG: M MÁÁÁÁÁRÁRCICIUSUSS 1 166-177 ÉÉÉÉÉÉ-ÉN
GYEREK CIPŐ AKCIÓ:

Ó

Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét szom: 9 19 óráig
DDebbrrecen Dó sa G örg 20

INGYENES, jó parkolási lehetőség! 51
64
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64
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