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Hamarosan!

Áprilisban

m e g j e le n i k

NAVINFÓ

kiadványunk!

Hamarosan!

ANAV-IN
A NAV Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósá

és a Szuperinfó közös kiadványa
2017

Új év, új szabályok

Keressék a
NAV irodában!
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Vas- és színesfém-
hulladékátvétel

Új szolgáltatással bővült az UD Stahl Recycling Kft.
Debreceni és Hajdúhadházi telephelye.

2017. március 20-tól megkezdtük az elektronikai hulladékok
átvételét. Ha elromlott, vagy csak kidobnád nem használt
elektronikai eszközeidet, hozd el hozzánk, mi átvesszük a
legmagasabb árakon. Mindenféle számítástechnikai kütyüt 
(nyomtatót csak patron nélkül), háztartási gépeket, robotgéptől
kezdve mosógép, tűzhely, hűtőszekrényt is felvásárolunk.

4030 Debrecen, Hétvezér u. 26. Telefon: (52) 781-139
Nyitvatartás: h-p. 8–16-ig, szombat 8–12-ig.

4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. Telefon: (52) 583-012
Nyitvatartás: h-p: 7.30–15.30-ig.

Elromlott? Lecserélte? Ne dobja ki!

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)

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70

www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

Balmazújváros külterületén
üzemelő konzervipari cég

felvételre keres
2–12 to/h

KAZÁN KEZELŐ
munkatársat.

Bérezés megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzot a

puszta.konzerv@globalgreengroup.com

e-mail címre kérjük, tel: 06 52 377 355
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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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Minden,

ami
hallás

Hajdúböszörményi Egészségügyi Központ, Kálvin tér 7-9., földszint 11. • Tel.: 06-30/270-5737

Azonnali
komfortérzet

Mintavétel nélkül, akár 
nyitott illesztéssel is

Maximális diszkréció tökéletes 
hallással párosítva

Az Acusticusnál elsők között próbálhatják ki a világ egyik legkisebb
világújdonságnak számító hallókészülékeit. A hagyományos
formák és megoldások kedvelőinek pedig az 5 vezető márka
készülékeit ajánljuk. Készülékeink egy része TB-támogatott.

Fontos Önnek a diszkréció? Nem szeretné, hogy mások észrevegyék, hallóké-
szüléket visel? Ismerje meg a vezető hallókészülék-gyártók világújdonságait! 
Az enyhe és közepes hallásveszteségre kifejlesztett, hihetetlenül apró és rend-
kívül kényelmes hallókészülékek szinte láthatatlanok, miközben maximálisan 

visszaadják a körülöttünk zajló mindennapok hangjait.

ACUSTICUS HALLÁSCENTRUM
Kelet-Magyarország legnagyobb hal láscentruma
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős: Csépes Attila
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404
Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduboszormeny@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-
tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes en-
gedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

315010

ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok 
- parkolók 
- kapubejárók 

- telephelyek 
- utak 
- járdák 

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek
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VADÁSSZUK LE A GYOMOKAT!
A kukorica gyomirtására olyan terméket kell keresni, amely biz-

tosítja a kukorica tartós gyommentességét, ezáltal megakadályoz-

za a gyomok víz-és tápanyagpazarlását, ugyanakkor kedvező árá-

nak köszönhetően a költségtakarékosságot is segíti.

Az FMC-Agro Hungary Kft. vezette 

be a Vizsla Pack nevű kukorica gyo-

mirtó csomagot, amelynek összetevői 

a Rosan (proszulfuron + dikamba) 
és a Nic-It (nikoszulfuron). A három 

hatóanyag kitűnően kiegészíti egy-

mást, ezáltal tökéletes gyomirtó ha-

tást eredményez, a már kikelt gyomok 

ellen. Abban az esetben, ha elhúzódó 

gyomkelésre kell számítani, a Vizsla 
Pack Gold (1 db Vizsla Pack + 10 li-
ter Successor T) a tökéletes választás. 

A Successor T hatóanyagai jelentős 

talajhatással bírnak. A petoxamid és 

a terbutilazin is rendelkezik csírá-

zás gátló hatással. A kijuttatás után 

lehulló csapadék bemossa a talajba, 

ezáltal több hetes tartamhatással rendelkezik, amely megakadá-

lyozza a gyomok újrakelését. A kombináció hatékony a legtöbb, 

kukoricában előforduló gyom ellen. A magról kelő gyomok (csat-

tanó maszlag, libatop fajok, disznóparéj fajok, keserűfű, parlagfű, 

selyemmályva, varjúmák, napraforgó árvakelés, kakaslábfű, mu-

har-fajok, köles-fajok, stb.) mellett több, évelő gyom ellen is kitűnő 

hatékonysággal rendelkezik (pl.: mezei acat, apró szulák, fenyérci-

rok, stb.)

A Vizsla Pack Gold-ot a magról kelő kétszikű gyomok 2-6 leve-

les, magról kelő egyszikűek gyökérváltás előtti állapotában kell 

kijuttatni. Amennyiben a területen fe-

nyércirok van, annak 10-20 cm-es fejlett-

ségénél végezzük a kezelést, a kukorica 5 

leveles állapotáig. 

A Vizsla Pack Gold több hetes 

tartamhatással rendelkezik, előtérben a 

kezeletlen terület (Debrecen, 2015. június)

A Vizsla Pack Gold évelő gyomoktól 

mentes területen, 6 hektár kukorica ke-

zelésére elegendő, abban az esetben, 

ha erős az évelő gyom (pl. mezei acat, 

fenyércirok) fertőzés, akkor 5 hektárra 

használjunk egy csomagot. Kedvező 

hektárköltségének és igen széles gyo-

mirtó spektrumának köszönhetően ki-

tűnő megoldás a kukorica állományban 

történő gyomirtására. Hosszú tartamhatása miatt, nincs gond a te-

rület újra gyomosodásával sem. A Vizsla Pack és Vizsla Pack Gold 

alkalmazása esetén utóvetemény korlátozás nincs.

További információ: 

Tóth Balázs 0620/456-6275 www.fmcagro.hu

357493

30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, kéz-, 

és lábápoló, műkörömépítő

kisgyermekgondozó-nevelő,

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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4DIPLOMÁSOK FIGYELEM!
OKJ-s szakképesítéssel

csatlakozz a pedagógus életpálya 
modellhez. Kimagasló fi zetés!

Kisgyermekgondozó képzés
Bővebb tájékoztatás: www.forba.hu
30/6330-073, 52/425-794
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munknknknkalehhetőseeee ég!ggg

B 160000 F l bé
INGYENES SZÁLLÁSSAL

940510939607

KAMIONSOFŐRT
keres EU-s munkára

a Deák Intertrans Kft.
Érd.: 06-20/311-1773 

deakintertrans@deakintertrans.com

VIZES, NEDVES 
SALÉTROMOS 

lakások, pincék utólagos vegyi
falszigetelése, injektálása, kő, 

vályog, vegyes falazat esetén is. 
Pinceszigetelésnél nem kell megvárni 
a víz elszívódását. Profi anyagokkal, 

nagy szakmai gyakorlattal.

Érdeklődni: Németh Károly 
06-70/333-4804, 06-70/333-4814
nemethkaroly1970@citromail.hu
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H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Hajdúnánás főutcáján, 180 nm csalá-
di ház, 1200 nm parkos telken. 3 fsz, 4 
wc, vegyestüzelés/gáz, pellet, napkollek-
tor +36703625941 www.ingatlan.com/ 
23023462

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Hajdúböszörményben 2 szobás társashá-
zi lakás kiadó. 06-20/968-1131

É P Í T É S I  T E L E K

Berettyóújfaluban a Rozgonyi utcában 2 db 
egymás mellett lévő közművesített, egyen-
ként 1100 négyzetméteres telkek eladók. 
Érd. 06-306571650 telefonon.

Biczó kertben 740nm telek felújítandó kis ház-
zal eladó. Irányár: 3,5MFt. +36-30/9677-395

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es 
építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 
3,3MFt. Tel: 06 20 516 6127

Debrecen, Zelizy utcán, 485nm építési 
telek eladó. Ár: 9,8MFt. 06-30/7-111-613

Debrecenben, Fórumhoz 2 percre családi 

ház, ikerház, rendelő építésére telek eladó. 

06-30/3545-911

Sámsonkertben, 975nm-es telek (fúrott kút, 

villany) szerszámossal a Körte úton eladó. 

1,8MFt. 06-30/747-8878

Hajdusámson, Sámsonkertben, Mozaik 

utcában 1700 m2-es építési telek (dupla) 

20 m-es utcafronttal, kis házzal 5,1 M Ft-ért

eladó. +36-30/626-3698

Csapókerti építési telek eladó 570 nm, 20 m 

utcafronttal, teljes közművel. 06-20/570-8147

Hajdúböszörmény központjához közel 

960 nm-es építési telek eladó! A telek-

re 6 lakásos társasház is építhető. Veze-

tékes víz, gáz, csatorna a telken! Ár:8.4M

Tel: 06706234024

F Ö L D ,  K E R T

Hajdúböszörményi mezőgazdasá-
gi Zrt. területén lévő 35AK termőföld 
eladó. 06-30/606-3748

Db. Bayk A. kertben Sóska u., 620nm kert 

eladó. Villany, vezetékes víz, fúrott kút, szo-

ba, konyha, kamra, pince, vezetékes gáz. 

06-30/914-3236

LEGELŐ ELADÓ

70 Ha (tanyával)

Hajdú-Bihar megyében.

AKG programos.

Érd.:  20/546-2273
397005

Debrecen, Biczó I. kertben, 879nm kert vil-

lannyal, vezetékes vízzel, fúrott kúttal, táro-

lóval eladó. 06-20/623-8373

Igényesnek kert, berendezett cseh faházzal 

a Harsteinkertben eladó Debrecen és Józsa 

között. 52/427-290

Debrecen-Domobostanyán kert kis házzal, 

kúttal, villannyal eladó. Vasútállomás közel-

ben. 1.500.000Ft 06-30/942-0309

Debrecen-Bánkon, szépen kar-
bantartott zártkert 23 termőfával, raj-
ta ház mely áll: nagy szoba, kettő elő-
szoba, spájz, végében előkészítő pince, 
hátul műhely, tyúkól kifutóval. Telek-
áron eladó. 06-20/477-7293

Debrecen-Bánkon, hétvégi kert 20nm-

es faházzal, buszmegállóhoz közel eladó. 

06-30/232-6316

Méhészetre, állattartásra alkalmas 

szolobirtok téglaépülettel Rigóhegyen 

(Zalakaros) eladó. Tel.: 06-93/322-508

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 

tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 

5.200 nm-s körbekerített területen eladó. 

Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Db-Nagycserén Martinkához közel 6,5 

hektáros területen csendes erdős környe-

zetben 80 nm-s 2 szobás házzal tanya eladó. 

30/4571-219. Ár: 15,5 mFt

Ü D Ü L Ő ,  H É T V É G I  H Á Z

Debrecen -Pacon, buszmegálló közelében, 
1116m2-es telken, 30m2-es, kis hétvégi 
ház, szép, rendezett, zöldellő kerttel eladó. 
5,5MFt 0620 516 6127

Debrecen-Kondoroson hétvégi ház áron 
alul eladó. T: 437-125 este.

Hétvégi kert 750 nm lakott területen Kondoros 
kert. Jó közlekedés, kis ház. 06-30/829-0861

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

Eladó 6 soros műtrágya adagoló  kultivá-
tor, MTZ-re szerelhető homlokrakodó. Érd.: 
06-30/447-4461

E G Y É B  E L A D Á S

Kisbálás széna 650Ft/db, kisbálás 
lucerna 850Ft/db eladó Hajdúnánáson. 
06-30/373-7416

Tűzifa bükk, tölgy hasított szálban (16500 
Ft/1mx1mx1,1m) tel: 0670 3845283!
10 köbmétertől

Új háromkerekű elektromos kerékpár, leg-
újabb kiadás extrákkal. Gázperzselő, zsíros-
bödönök, 150L-es boroshordó, pálinka, dió-
bél. Jó állapotban lévő ablaknyílók. Érd. HB. 
Mátyás K. krt. 23. délután.

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-
ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 
06-52/274-468,06-30/356-4569

J Á R M Ű K E R E S É S

Autófelvásárlás! Díjmentesen házhoz megyünk. 
Azonnal fi zetünk. Tel:0670/773-1138

Autót veszek! Állapot és kortól függetlenül 
azonnali készpénzfi zetéssel!06706255878

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

Drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesz-
tett háló, hullámosított háló, nádszöve-
tek, szálas vasanyag, kiegészítők közvet-
lenül a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

Kőműves mester brigádjával vállal minden-
nemű kőműves, festő, burkoló munkálatokat 
anyaggal A-Z-ig, továbbá vizes, salétromos 
falak felújítását. 06-30/364-0330

Kútfúrást vállalunk garanciával Hajdú-Bihar 
megyében. Kútjavítás, szivattyúk kaphatók. 
Telefon: 30/243-2242, 52/490-623

Kútfúrást vállalunk garanciával. Kútjaví-
tás, szivattyúk kaphatók. 06-30/243-2242, 
06-20/9969-595

Kútfúrást, kútjavítást vállalunk. 06-30/4786-211

Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Tájékoztatjuk, hogy új ápolási osztályt hoz-

tunk létre 24 órás aktív ellátással. Érdeklőd-

jön 30/965-1238, 30/905-9029.

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-

ző hitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasok-

nak is 68 éves korig. Függő ügynök , THM: 

5%-10,2 %, Reg.szám :0040600476843, 

06-30/635-8080

Sürgősen készpénzre van szüksége, 

akkor vegyen fel hitelt tehermentes autó-

jára 2 napon belül, személyre szabott hite-

lek. Amennyiben eladná autóját készpénz-

ért megvásároljuk. Függő képviselő (Mer-

kantil Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-

20-913-4012, 52/457-777

Á L L Á S

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 

06-30/650-6088

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 

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

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 

bérezéssel győri, sopronkövesdi, ajkai 

és mosonmagyaróvári munkahelyünk-

re. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. 

06-70/354-9321

Cipészt keresünk debreceni üzemünk-
be talp kézi varrására (angol, goiser) 
betanítással. ÉRD: 30/9584277

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-

táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 

nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-

0400, nyiregyhaza@andreasagro.com, www.

andreasagro.com

Hajdúnánási munkahelyre keresünk gya-

korlott lakatosokat és CO hegesztőket ver-

senyképes bérrel. Tel:20/500-6276

Hentest, alapfokú, húsbolti eladónőt közép-

fokú német nyelvtudással keres német mun-

kaközvetítő tartós munkára. Pároknak is. 

06-20/437-1461

Kiskunfélegyházi fóliás kertészetbe, sza-

móca és málnaszedésre dolgozókat kere-

sünk (modern feltételek mellett könnyű mun-

ka). Szállást tudunk biztosítani. Érdeklődni: 

0620/428-7143

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető 

tanfolyam indul Debrecenben nagy kedvez-

ménnyel március elején. tel: 70 209 2007 

www.alacritas.hu

HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT.

Nagy múltú, hőtechnikai- és megújuló energiás készülékek, valamint 

háztartási gépek gyártásával és értékesítésével foglalkozó vállalat 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
munkakör betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• belföldi fuvarfeladatok ellátása Téglási indulással és érkezéssel
• kapcsolattartás a vevőkkel

A munkakör betöltéséhez szükséges:
• „C” kategóriás jogosítvány
• GKI vizsga
• PÁV III.
• legalább 2 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit ajánlunk:
• Fizetés megállapodás szerint, és béren kívüli, egyéb juttatások.
• Fiatal dinamikus csapat.

Fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi címekre várjuk:

HAJDU Zrt. Humánpolitika 4243 Téglás Pf. 1.

humanpolitika@hajdurt.hu
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ha ezt a szelvényt 
a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1�ET FIZET 2 JEGYET KAP1�ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBAB SZEKTORBA

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50
www.magyarnemzeticirkusz.hu 

O N L I N E  J E G Y VÁ S Á R L Á S :

El�adások kezdete: hétköznap 18 óra,
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra,

április 17. Húsvét hétf� 15 és 18 óra,
április 18. kedd SZÜNNAP
Április 15. szombat 11 óra

Cirkuszok Világnapja, parádé, felvonulás

ÁPRILIS 12-T�L (szerda)
ÁPRILIS 23-IG (vasárnap)

DEBRECEN
Balmazújvárosi út, volt Baumax parkolója
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BALMAZÚJVÁROSI PÁLINKAFŐZÉS!

06-52-370-288 • 06-30-664119706-52-370-288 • 06-30-6641197

ŐZÉS!ŐZÉS!ŐZÉS!
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25%-al csökkentettük!

Hiszen mostHiiszen mmszzezen mmostosst MINDENMINDEDENN

Ébred a természet, 
de Te nyugodtan ALHATSZ!

Debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-070238
0

0
0
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242490 Ft/m90 Ft/m helyett  helyett 

990990  Ft/m-értFt/m-ért

280 cm-es 
organzák

MOST 
több színben

Ingyen varrás. ✶ Részletek az üzletekben.

FÜGGÖNY CENTERFÜGGÖNY CENTER
FÜGGÖNYÖK – KARNISOK – KIEGÉSZÍTŐK

Függöny CenterFüggöny Center
Debrecen, Vendég u. 84. (Mester–Pesti u. sarok) 70/779-6666
Hajdúnánás, Dorogi u. 20. 30/624-0323
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www.fuggonycenter.hu
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