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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)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal

ányos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló

l

slás.sláslásslás.

ÍÍKÍKÍKÍKÍ ANANANANAIIII  OOROROROR OVOVOVOVOSSISISISI RRR RENENENENDEDEDEDE ŐŐLŐLŐLŐLŐ
DDeDeDeDebbrbrbrbrececececenenenen, , , BBeBeBeBethththththllelelelennn uuu.u. 666 6 6 8–8–8–88.

(M(M(M(M(M( ddededediititititererer ááráráránnn HáHáHáHáHázzz aaa ééréréré iigigigig OOOO OTITITITITI-vvv llalalal ss szezeze bbmbmbmbenenen))))))

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 meg-

könnyítése
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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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Telefon: 20/980-44-74

E-mail: kapu@systematica.hu

A Systematica Kft.

elektronikai végzett-

séggel rendelkező

munkavállalót keres!

A Systematica Kft
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 www.irodagepjavito.hu

e-mail: info@irodagepjavito.hu

– értékesítés

– beüzemelés

– tanácsadás

– szervizelés

– éves felülvizsgálat

Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 

4032 Debrecen, Lehel u 14. 

Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

– értékesítés

ww i.iroddagepjav

e-mail: info@irodagepj

Irodag
4032 De
Tel : 52/4Tel.: 52/4

JAIROD GÉP
vító

DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.

DA
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HRC, FISCAL, Datecs pénztárgépek

HRC, FISCAL, Datecs pénztárgépek  AKCIÓS ÁRON!
AKCIÓS ÁRON!
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Szerkeze

CO-hege

jelentkezésé

munkahelyr

Hosszútávú m

kiemelt bére

azonnali mu

Jelentkez

06-30
FÉMSZERKEZET,

KONTÉNER GYÁRTÁS,

és LAKATOS MUNKÁK! 

Lakó, iroda, mosdó, WC, 

zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 

elárusító pavilon.

Tel./Fax: 

06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 

info@pavilonbt.hu
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Őszi tetőfelújítási kedvezmények

a 25 éves Lindabtól!

Ingyenes tetőfelmérés, hosszú távú garancia!

Az akció időtartama alatt 20%-os 

kedvezményt biztosítunk komplett 

kre! A részletekről és 
ől

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5.  

20/328-6737, 06 20/423-9130

Belvárosi üzlet:

Db., Széchenyi u. 53. • 20/241-6363

Étkezők, konyhabútorok,

szekrénysorok, heverők,

franciaágyak, szövetes

ülőgarnitúrák.

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

KÁRPIT MAX 

B Ú T O R B O L T O K

www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

DEBRECEN TERÜLETÉN!

Keresse kedvezményes árainkat!
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DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni: 06-30/995-38-99 telefonszámon,

ditupkft@gmail.com lehet.
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Hamarosan!

Á p r i l i s b a n

m e g j e le n i k

m e g y e i

kiadványunk!

Hamarosan!
arosa
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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

www.lorincziablak.hu,
www.xablak.hu

lorincziablak@gmail.com
Tel.: +36 70 360 9538, +36 70 360 9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 27.500 Ft-tól27.500 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 29.500 Ft-tól.29.500 Ft-tól.
Bejárati ajtók már 65.000 Ft-tól.65.000 Ft-tól.

Télikertek, redőnyök,
szúnyoghálók, garázskapuk.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő

6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

369068
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Sebészeti magánrendelés
Rendelési idő: minden szerda 17-19 óra
Helye: Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7 , Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

LÉZERES MŰTÉTEK  dr. Szikora Miklós
benőtt köröm végleges ellátása

sírdaganat

ásamirigy daganat (atheroma)

s mölcsök

daganatok

anyajegy áv vettannal

fibrómák

Érsebés gálat,

se űtétek

f ke lések, gálás

ekc érk s

géne tás

Bejelentkezés: 06-30/9675-866, 52/580-070
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Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.
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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

Megmutatjuk a  ■
legnépszerűbb társ-
kereső applikációkat 
és oldalakat, amelyek 
segíthetnek a pártalá-
lásban.

Itt a tavasz, így egyre több 

lehetőség van szabadtéri ran-

devúkra, például kiülni egy 

szórakozóhely teraszára és 

meginni egy pohár bort éle-

tünk szerelmével. Sok egye-

dülálló azonban nem talál 

módot az ismerkedésre, nincs 

idejük rá, vagy csak félnek a 

csalódástól. Az ő helyzetü-

ket könnyítik meg az egy-

re népszerűbb online társ-

kereső oldalak és mobilos 

applikációk.

Tartós kapcsolatot 
keresek

Az interneten egyre na-

gyobb a társkereső oldalak 

száma. Legtöbbjükre ingye-

nes a regisztráció, és szaba-

don lehet böngészni a lehet-

séges nagy Ő után. Az egyéb 

szolgáltatásokért (például 

szívek küldése, a saját profi -
lunk keresési lista elején tar-
tása) sokszor fi zetni kell. 

Ezekre az oldalakra a 18 
évesektől az idősebb korosz-
tályig nők és férfi ak nagyjából 
hasonló arányban regisztrál-
nak, Az egyik legnépszerűbb 
az Elittárs, ami a „diplomá-
sok és igényes egyedülállók 
társkeresője. A Párom.hu 
egyértelműen a hosszútávra 
tervezők oldala, ahol egyedi 
módon távolság alapján is ke-
reshetjük az Igazit. Népszerű 
még a badoo, a Lovebox, a Pá-
ratlan és a Randivonal is.

Jobbra vagy balra?
Ma már léteznek társkereső 

alkalmazások, amik segítsé-
gével akár perceken belül is 
társra lehet találni. Számos 
történet kering az interneten 
arról, hogy mennyire félre-
sikerülnek sokszor az ilyen 
felületes ismerkedésre épülő 
randevúk.  

A Tinder a legnépszerűbb 
társkereső applikáció. Re-
gisztrálhatunk Facebook-on 

keresztül, a közösségi olda-
lon azonban rejtve marad az 
ismerkedés iránti igényünk, 
így teljesen magánjellegű tud 
maradni a „Tinderezés”. Szűr-
hetjük a lehetséges partne-
reket kor és távolság szerint, 
így csak az ideális jelölteket 
dobja fel az alkalmazás. Kép 
és leírás alapján kell másod-
perceken belül eldönteni, 
hogy szimpatikus-e az ille-
tő. Amennyiben igen, jobbra, 
ha nem, balra kell elhúzni 
a képet. Ha az ille-
tő is jobbra húz 
minket, akkor 
elkezdődhet a 
beszélgetés és 
egy randevú 
megbeszélése. 

Ehhez hasonló 
a The Jingle appli-
káció. A Tinderrel 
kapcsolatos nega-

tív visszhangok után várható 
volt, hogy akik tartós párkap-
csolatra vágynak, erre az al-
kalmazásra regisztrálnak in-
kább. Itt belső tulajdonságok 
alapján kell eldönteni, hogy 
tetszik-e az illető, vagy tovább 
kell keresgélni az Igazit.

Bármelyiket is választ-
juk, a randevún derülhet ki 
igazán, hogy választottunk 
az ideális partnerünk-e, hi-
szen a személyes ismerke-
dés még a mai világban is az 

egyetlen lehetséges mód-
ja egy tartós és boldog 

párkapcsolatnak.
G. A.

Internetes társkeresés
Léteznek társkereső alkalmazások, amelyek segítségével perceken belül társra találhat
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Keresse kedvező kisvállalati internet-, telefon- és TV-csomagjainkat 
a www.invitel.hu/kisvallalati oldalon, a 06 80 881 881-es számon vagy Invitel Pontunkban. 
Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. 
Tel.: (06 52) 887 600

Cégalapítás vagy ingatlanjog? Egy jó ügyvéd és a 
stabil internet a vállalkozás alapja. Megbízható kis-
vállalati internet, csomagban foglalt és további ki-
egészítő szolgáltatásokkal az Inviteltől, hogy biztos 
alapokra építhessen.

Telephelyet vagy műhelyt bérelne? Gondoljon nyugod-
tan a jövőre, hiszen ha megvan a megfelelő helyszín, 
az internetszolgáltatás miatt már nem kell aggód-
nia. Ha az Invitelt választja, bátran berendezkedhet 
hosszú távra, hiszen a stabil internetszolgáltatás 
számunkra alapvető, mindennap számíthat ránk.

Fontos Önnek vendégei kényelme? Ha szeretne a ked-
vükben járni, ne csak kávéval kínálja őket, hanem in-
gyenes Wi-Fi szolgáltatással is! Az Invitel megbízha-
tó kisvállalati internetcsomagjaival vendégei minden 
látogatáskor otthonosan érezhetik magukat Önnél. 

Könyvelő nélkül nincs a vállalkozásnak jövője. Egy 
megbízható, tapasztalt szakember leveszi vállunkról 
a terheket. Az Invitel is így segíti Önt stabil internet-, 
vezetékes telefon- és televízió szolgáltatásaival, így 
Önnek elég lesz csak a vállalkozásával foglalkoznia.

Irattárolás egyszerűen és helytakarékosan? Bizony, 
már ez sem lehetetlen. Vezesse nyilvántartásait on-
line, és spóroljon magának időt az Invitel kisvállala-
tok számára összeállított Profi internetcsomagjával.

Dekoratív, egyedi irodabútorok! Az irodában sokszor 
több időt töltünk, mint otthonunkban, éppen ezért 
fontos, hogy olyan legyen, amely maximálisan meg-
felel az igényeinknek. Pontosan így van ez az inter-
netszolgáltató kiválasztásakor is. Az Invitel Profi 
kisvállalati csomagjának elemeit Ön is kedve szerint 
kombinálhatja éppen úgy, mint az irodabútorokat.

KISVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK

MEGBÍZHATÓ INTERNET 
CÉGE STABIL MINDENNAPJAIHOZ

A CSÚCSON KELL 

ABBAHAGYNI!
ELLKELL 

GYNI!!!!!

ÁPRILIS 22.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ  
RÉSZMUNKAIDŐS RUHÁZATI ELADÓT 

ruházati 

üzletébe

keres heti átlag 20 órában.

Munkavégzés helye: HÁDA üzlet, Debrecen Plaza,

 vagy Füredi út 27. (Malom Park).
Jelentkezni a rehab@hadakft.hu e-mail címen lehet vagy személyesen a HÁDA üzleteiben.
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Jelentkezni  fényképes önéletrajzzal, a „Debrecen” jelige
feltüntetésével a következő címen lehet:

szemelyzet.miskolc@kevaimpex.hu 
vagy Kevaimpex Zrt. 3527 Miskolc, József Attila u. 74. 

Debreceni kiskereskedés 
vagyonőri tapasztalattal rendelkező 

munkavállalót keres áruházi munkára, 
teljes munkaidőben. 
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Hiszen most MINDEN 
memóriahabos matracunk árát
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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

4

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
�������	�
���

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái azonnali kezdéssel 
felvételt hirdetnek az alábbi munkakörökbe:

SZOBATAKARÍTÓ / SEGÉDMUNKÁS / KERTÉSZ  
USZODAMESTER / LONDINER

Biztosítunk:  

Jelentkezés:  
annabella.hr@danubiushotels.com címre.

Hajdúszoboszlón a Szurmai utcában,  
új építésű, alacsony energiaigényű, 
luxus lakás eladó.

4 lakásos az ingatlan, ez az utolsó eladó lakás benne.
1. emeleten található, 91m2  alapterületű,  
2+2 félszobás és tartozik hozzá egy gépkocsi beálló.
Választhat minőségi burkolatok és szaniterek között, 
egyedi igények alapján.
Légtechnika, padlófűtés, digitális vezérlés, parkosított 
közös kert, autómata kapu, közösségi napelem a ház 
alapfelszereltsége.
Energetikai besorolás: AA “Közel nulla 
energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb”

CSOK 
és kedvezményes 

hitel igénybevehető.

Infó: + 36 70 612 43 13

Kulcsrakész  
vételára: 

29.990.000 Ft

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

39
10

0
3

39
76

22



4 2017. április 21.

39
70

0
6

A Balmaz InterCOM bemutatja

INTERNETEZZ 1 ÉVIG INGYEN!

9
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Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

A mester maga is részt 
vesz a munkákban és szá-
mára az ügyfél elégedett-
sége a legfontosabb.

– Általában 5–7 ember-

rel végezzük a feladatot a 
sűrűbb időszakban, egyéb-
ként pedig elég 3 ember is 
egy igényes átalakítás vagy 
beszerelés kivitelezéséhez. 
Az igazi szakember nem 
fél bepiszkítani a kezét, 
ezért nem csak irányítom 
a csapatomat, hanem ki is 
veszem a részem a munká-
inkból. Az emberek pedig 
látják és értékelik ezt. A ro-

konok, szomszédok gyak-
ran dicsérik az elvégzett 
munkát egymás közt, ez 
az elégedett reklám pedig 
önmagáért beszél. Ha kell, 
inkább maradunk egy órá-
val tovább, de nem hagy-
juk ott úgy az ügyfelet, 
hogy ne lennénk mi ma-
gunk is száz százalékosan 
megelégedve. Kizárólag 
szakszerűen dolgozunk, 
hosszú távú garanciával.

A mester saját raktárából 
szállítja a kívánt ablako-
kat, redőnyöket vagy szú-
nyoghá lókat 
egyenesen a 
telephelyről 
és saját ta-
pasztalatai 
alapján bát-
ran ajánlja 
a Rehau ab-
lakmárkát, 
akár 3 ré-
tegű üve-
gezéssel.

– A Rehau megbízható 
márka, minőségi ablak 
méghozzá jó áron teremt 
elegáns külsőt otthoná-
nak. A redőnyöket illetően 
alumínium párti vagyok, 

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

hezen rom-
lanak és én 
magam is 
ezt hasz-
n á l o m . 
Sz ú nyog -
hálók terén 
a lehúzható 
mobil szú-

nyoghálókat 
tudnám megemlíteni, ezek 
főleg tavasszal vagy in-
kább a nyáron mennek.

Ha felújításról, átépítés-
ről vagy javítási munkála-
tokról van szó a gyorsaság 

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

– Ha megtehetjük, még 
aznap felmérjük az elvég-
zendő feladatokat, hogy 
aztán minél hamarabb 
nekiláthassunk gyorsan és 
hatékonyan a munkának. 
De természetesen nem 
ijedünk meg a nagyobb 
kihívásoktól sem, ha egy 
hosszabb munka esetleg 
egy hétig tart az sem gond, 
hiszen az ügyfél minőséget 
vár a pénzéért cserébe.

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167
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SPECIÁLIS
LOMBTRÁGYÁK

Balogh Lajos
Diriczi László www.hedland.hu

HED-LAND HUNGARIA
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Új L200 raktárkészletről

www.mitsubishiujhelyi.hu

www.mitsubishiujhelyi.hu

Ujhelyi-Autó II. Kft.
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
Tel./fax: 52/347-244

1.000.000 Ft kedvezménnyel!

Akár nettó

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) 6,4-7,2 l/100 km.
Városban: 7,6-8,4 l/100 km. Országúton: 5,7-8,4 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 169-189 g/km.

Akciós finanszírozás:

2,5% THM

HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYEINK:
• ÉLELMISZERBOLT
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

• VIRÁG ÜZLET
    Hajdúböszörmény,
    Bethlen és Tizenhárom vértanú u. sarok

39
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É P Í T É S I  T E L E K

Hajdúböszörmény Vénkertben 2 db telek 

eladó. 06-30/606-3748

F Ö L D ,  K E R T

Hajdúböszörményi, mezőgazdasági zrt.

területén lévő 35AK termőföld eladó. 

06-30/606-3748

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Hajdúböszörmény belvárosában 3.200nm-

es (iroda, üzlet, raktárak, parkolók) telephely 

eladó. 06/30/9553-715 +36309553715, 

www.ingatlan.com/22383692

J Á R M Ű K E R E S É S

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 

t-ig keresünk bizományos értékesítés-

re ügyfeleink részére minimális közvetíté-

si díjért, ugyanitt készpénzes felvásárlás. 

tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , ban-

ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig

tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elekt-

romos mopedet, hibásat sérültet is házhoz 

megyek Tel.: 20-9134012

SZEMÉLYAUTÓKAT, teherautókat, MTZ trak-

torokat, pótkocsikat vásárolok!Felújításra 

szorulót is! 0630/231-7750

A U T Ó

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-

náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-

297.000 FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-

NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány. 

12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FEL-

ÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ + 

OLDALAJTÓ eladó, cserélhető, ár: 499.000 ft,

tel 20-2049079

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000. évjá-

rat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Légzsák, 

Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 

eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 599.000 ft,

tel 20-2049079  

Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989. 05. havi, 

vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhe-

tő, ár: 99.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999. 04. havi 

zöld riasztó, szervokormány szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 257.000 ft,

tel 20-2049079

Chevrolet Spark 0.8 2006. 11. havi ABS, szer-

vokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 597.000 ft,

tel 20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi 

szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 

központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető,

ár: 697.000ft, tel 20-2049079

Skoda Fabia 1.4 benzines 2007.05. havi 

fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokor-

mány, 2 légzsák, autórádió, központizár, 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft, 

tel 20-2049079  

Suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat 

KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektro-

mos ablak, szervokormány, szép megkímélt 

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető

ár: 697.000 ft, tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2005. 07. havi 1.6 

benzin/gáz szervizkönyv KLÍMA, ABS, Lég-

zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szer-

vokormány, szép megkímélt állapotban 

eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 ft,

tel 20-2049079

Skoda Octavia 1.6CR TDI diesel kombi 2010. 

05. havi sérülésmentes szervizkönyves ABS, 

ASR, KLÍMA, Légzsák, Centrálzár, elektro-

mos ablak, szervokormány, szép megkímélt 

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető

ár: 2.197.000 ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004. 05. havi 1.4 FSI  

Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-

autórádió, 2 elektromos ablak, szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 1.297.000ft,

tel 20-2049079

Suzuki Liana 1.6 Glx 2003. 02. havi 155.000 

km ABS, Klíma, szervokormány, 2 légzsák, 

autórádió, 4 elektromos ablak, 1. tulaj sérü-

lésmentes szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 697.000ft, tel 20-2049079

Audi A4 1.6 benzin 1998. 05. havi ABS, Klíma, 

szervokormány, 2 légzsák, Mp3 autórádió, 2 

elektromos ablak, szép állapotban eladó, cse-

rélhető, ár: 497.000ft, tel 20-2049079

Peugeot 407 sw 1.7 benzin, acélkékmetál, 

128.000 km, klíma, abs, szervókormány, 

elektromos ablakok, légzsák, nagy üvegtető, 

szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető ár: 1.097.000 ft, tel 20-2049079

Hyundai IX20 2011. 01. havi 1.4 benzin ezüst-

metál 32.000 km 1. tulaj szervizkönyv, klíma, 

ABS, szervókormány, elektromos ablakok, 

légzsák, szép megkímélt állapotban eladó, 

cserélhető, hitelezhető ár: 2.497.000 ft,

tel 20-2049079

Suzuki Swift 1.3 GLX 2006-02 feketemetál 

5 ajtós 2 légzsák szervókormány, 2 elekt-

romos ablak, eladó, cserélhető, hitelezhető,

ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079

Opel Corsa 1.5 Diesel 5 ajtós piros 1994-es 

rádiómagnó, vonóhorog, eladó, cserélhető,  

ár: 297.000ft, tel 20-2049079

Seat Arosa 1.7 SDI 2000. 10 havi diesel 

ABS 2 légzsák szervókormány, 2 elektro-

mos ablak, eladó, cserélhető, hitelezhető, 

ár: 397.000ft, tel 20-9457777 

Á L L A T

Méhek 1/2 NB kereten eladók. 70/525-6399

29-hetes JÉRCE 1800Ft helyett 890Ft/

db. Származási igazolással. 1-éves barna 

TYÚK, 80%-ban termel, 649Ft/db. Jegyez-

hető: 06-70/776-3007

E G Y É B  E L A D Á S

Ház felújítása miatt eladóvá vált mosoga-

tógép, beltéri ajtók, antik vitrines szekrény, 

étkező asztal és bőr ülőgarnitúra. Érdeklődni: 

06309450909 számon lehetséges.

Kisbálás széna 650Ft/db, kisbálás lucerna 850Ft/

db eladó Hajdúnánáson. 06-30/373-7416

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.

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák tel-

jes körű felújítását, vízszereléssel, anyag-

beszerzéssel vállalom. Pontos, megbízható, 

precíz munka! Tel.: 0630/361-6122

Cserépkályha, kandalló (vízteres kivitelben is), 

kül- és beltéri kemence tervezését, építését és 

cserépkályha átrakását, javítását vállalom. A 

bemutatóterem megtekinthető időpont egyez-

tetéssel. Érd.: Moczok Gábor 30/239-4674, 

52/251-307 www.moczokkandallo.hu

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 

átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-

tással. Tetők mosása, javítása, impreg-

náló felújítás, kémények bontása, javí-

tása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegy-

zőknek 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

Elő-tetők, pergolák, autóbeállók, kerti épít-

mények, fateraszok mindenféle anyagból. 

06-30/3977-259

Hidegburkolást, festést, hőszigetelést, felújí-

tás, átalakítást vállalunk. 06-30/3977-259

Palatető bontásnélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

Redőny készítés, javítás, reluxa, rovarhá-

ló, napvitorla, pergola, árnyékolástechnika. 

06-30/3977-259

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 autójára 2 napon 

belül, személyre szabott hitelek. Amennyi-

ben eladná autóját készpénzért megvásárol-

juk. Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.

szám: 12571848 Tel. 06-20-913-4012,

52/457-777

Á L L Á S

Vilmányi Fa Kft. felvételre keres faipa-

ri gépmunkásokat. Érd. HB Ipartelep u. 9. 

H-P: 7.16-ig vagy 561-044

Ács, kőműves szak- és segédmunkásokat 

keresünk hosszú távra debreceni munkák-

hoz megbízható céghez. Brigádok is jelent-

kezhetnek. 06-70/630-9256

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.

AWI-kombináltos hegesztőket CO2 gyakor-

lattal, CO2 hegesztőket, lakatosokat, illetve 

szerszámkészítőket keresünk. Nettó 250-

300 EFt kereseti lehetőség! Szállás bizto-

sított. 06-70/206-2621, 06-70/508-7583. 

E-mail: szupermunka@index.hu

Az Autent Hungária Kft. Debrecen 30 km-

es körzetében karbantartó-szerelőt keres. 

Teljes munkaidő, biztos fi zetés. Egy év 

után, megfelelő teljesítés esetén szerelés-

vezetői előrelépést biztosítunk. Előny: szak-

munkás bizonyítvány, jogosítvány, hegesz-

tői, villanyszerelő tapasztalat. A beta-

nulás idejére budapesti szállást adunk.

Jelentkezés:-mailkovats@autenthungaria.

hu-/mailMunkaidőben: 30/837-8399

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

Férfi  dolgozót szarvasmarha telepre kise-

gítő és fejős munkakörbe felveszünk. Uitt. 

MTZ munkagépre traktorost keresünk. 

06-30/5149-543

Hegeszteni tudó, rajzolvasásban jár-

tas lakatos szakembereket keresünk 

egyedi tartályok, lemez szerkeze-

tek gyártására. Információ és jelent-

kezés: admin@hd-rotatech.hu vagy 

30/557-4772.

Masszázs munkára kolléganőt kere-

sek. Kiemelkedő kereset, betanítás 

ingyenes. 06-70/662-0822

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

Ásott kutak tisztítását vállalom. 

06-70/406-6925

Mélykút fúrást és ásott kutak kotrását vál-

lalom. 06-70/669-1650

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Angol nyelvből nyelvvizsgára való felkészí-

tést vállalok. 06-70/670-2407

DIPLOMÁSOK 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

Ny
vsz

: E
-00

06
45

/20
14

.

940515

Élelmiszer, vegyiáru eladó + Boltvezető 

tanfolyam indul Debrecenben nagy kedvez-

ménnyel március elején. tel: 70 209 2007 

www.alacritas.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
VS

Z: 
E-0

00
64

5/2
01

4

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs, gyógypedagógiai segítő munka-

társ és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés 

indul áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma 

Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-

280-335 E.sz.:000850/2014
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MEGEMLÉKEZÉS

MOLNÁR GÁBOR
(Kempe)

(volt Hb., Bethlen G. u. 23. sz. alatti lakos)

halálának 

9. évfordulójára
„ Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,

Azért van, mert szerettünk, és hiányzol nagyon.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit tôlünk soha, senki el nem vehet.”
Szeretô családja

Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kötelesné Éva
30 455-4511

eva.kotelesne@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798

istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

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!
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A SONA Group a precíziós kovácsolt alkatrészek gyártása területén világviszonylatban az autó- 

ipar vezető beszállítója. Magyarországi gyártóüzeme a SONA BLW Hungary Kft. Polgáron, az 

ipari park területén található, ahonnan az elkészülő erőátviteli alkatrészek a legnevesebb sze-

mélygépkocsi és teherautó márkák gyártmányaiba kerülnek beszerelésre. Most induló és a 

legmodernebb megmunkáló gépekkel felszerelendő forgácsoló üzemünkbe az induló csapat 
tagjaként keresünk forgácsolási tapasztalattal rendelkező kollégákat a következő munkakörbe:

CNC GÉPBEÁLLÍTÓ
FELADATAI:

-

mentálása

KÖVETELMÉNYEK:

AMIT KÍNÁLUNK:

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

A SONA Group a precíziós kovácsolt alkatrészek gyártása területén világviszonylatban az autó- 
ipar vezető beszállítója. Magyarországi gyártóüzeme a SONA BLW Hungary Kft. Polgáron, az 
ipari park területén található, ahonnan az elkészülő erőátviteli alkatrészek a legnevesebb sze-
mélygépkocsi és teherautó márkák gyártmányaiba kerülnek beszerelésre. Most induló és a 
legmodernebb megmunkáló gépekkel felszerelendő forgácsoló üzemünkbe az induló csapat 
tagjaként keresünk pályakezdő és forgácsolási tapasztalattal rendelkező kollégákat a következő 

munkakörbe:

CNC GÉPKEZELŐ
FELADATAI:

alapján

a mérési utasítás alapján

KÖVETELMÉNYEK:

AMIT KÍNÁLUNK:

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
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Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó, garázsipari 
berendezések és azok részegységeinek gyártásával foglalkozó

SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.
soproni gyárába, a termelés növelése érdekében  

az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket 
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, 

illetve levélben vagy személyesen a 
9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük.

AJÁNLAT:AJÁNLAT:

Feladat:  
•  emelőgép-alkatrészek, 

fém- és lemezalkatrészek 

hegesztése.

Elvárások:  
•  hegesztő szakképesítés

•  fogyóelektródás, védőgázas 

CO-hegesztés.

CO-HEGESZTŐ

Feladat:  
•  fékpad, kerék ki egyen sú lyo-

zó és emelő gépek szerelése.

Elvárás:  
•  8 általános iskolai végzettség.

BETANÍTOTT SZERELŐ

Előny: kézügyesség, szorgalom és túlórázási hajlandóság. 

Előny: hegesztési tapasztalat és a fentiekben való jártasság. 
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Jelentkezési határidő: 2017. május 3-án és 4-én. 8.00–15.00.
Jelentkezés helye: Globus Konzervipari Zrt. Debrecen, Monostorpályi út 92. - munkaügyi osztály

• betanított munkás
   (min. 8 általános végzettség)
• targoncavezető

Jelentkezés kizárólag személyesen,
érvényes tüdőszűrővel, az alábbi időpontban lehetséges.
(További tájékoztatás a helyszínen)

• betanított munkás

A DEBRECENIA DEBRECENI
GLOBUS KONZERVGYÁRGLOBUS KONZERVGYÁR
szezonális munkára felvételtszezonális munkára felvételt
hirdet az alábbi munkakörökben:hirdet az alábbi munkakörökben:

Amit biztosítunk:
• határozott idejű szerződés (körülbelül október 15-ig)

• NEM Minimálbér
   a törvényben meghatározottnál magasabb pótlékok
• munkaruha
• 3 műszakos munkarend
• jó munkahelyi légkör
• szezon végi nagy jutalom, amennyiben végig dolgozza a két szezont
   és nincs igazolatlan hiányzása
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