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www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt csomagokban. 
Garantált letöltési sebesség technológiától függően 50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, FTTH 
és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek 
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

BESZÁLLSZ?

HAVI
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A farsangról a leg- ■
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről.
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók.
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfi ak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni.
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.
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Hajdúböszörmény,
Hargita u. 92. sz. (Vénkert)

• TÖRÖTT AUTÓK JAVÍTÁSA •

• KORRODÁLT AUTÓK JAVÍTÁSA •

• SZÉLVÉDŐ CSERE •

• KIPUFOGÓ JAVÍTÁS •

• ALVÁZ ÉS ÜREGVÉDELEM •

06-20/379-0535
karosszérialakatos

mester

Bácsi Imre
sss
rerere

A Nádudvari Élelmiszer Kft.
tejüzeme keres:

KARBANTARTÓ MÉRNÖK
MUNKATÁRSAT

Elvárások: gépész  vagy villamosmérnök ill.üzemmérnöki végzettség
Jelentkezni e-mailen fényképes önéletrajzzal nagiszallas@gmail.com címre
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• Redőnyrendszerek

• Reluxák

• Szúnyoghálók

• Szalagfüggönyök

• Párkányok

• Szúnyogháló ajtók

• Harmonika ajtók

Forgalmazása, beszerelése, 

javítása

Műanyag

nyílászárók

többféle

árkategóriában!

Tavaszi előjegyzőknek

20%

KEDVEZMÉNY!
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KEDKEDKEDVEZVEZVEZMÉNMÉNMÉNY!Y!Y!

KIS ISTVÁN
Balmazújváros, Táncsics M. u. 49.

06-30/512-1967, 06-70/639-82584
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Elégedetlen vagy a fizetéseddel? 
 Szívesen laknál ingyen a Balaton partján? 
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Veszprémi autóipari partnercégünkhöz keresünk 

munkavállalókat az alábbi pozíciókba: 

 
 

 

2018.02.12. 11:00 
Püspökladány 
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2018.02.12. 16:00 
Hajdúszoboszló 
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2018.02.13 
Téglás
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2018.02.13 15:00 
Tiszaújváros 
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Cím: 8200 Veszprém, Rákóczi út 2. Tel.: 70/197 5251 
E-mail: veszprem@prohuman.hu   70/450 8743 

Anyag-
�������� Operátor Raktáros 

SMT 
operátor 

Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk
férfi  munkavállalókat hosszú távra. Ugyan itt nemzetközi 

tehergépkocsivezetőket is keresünk felvételre.
A  munka távollétet igényel, nem helyben lévő munkavégzés.
Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu
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Nyitva tartás: H: 8–16, K:10–18, Cs: 8–12, P: 10–17.

Balmazújváros, Vasút sor 1/A. • Tel.: (52) 240-049

Valamennyi csomagunk ára csökkent!
Az akciós 40 Mbit/s csomag ára 3500 Ft.
Részletekért érdeklődjön az ügyfélszolgálaton!

Olcsóbb lett az internet!Olcsóbb lett az internet!
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Érdeklődni:

Hodosi József 0670/392-8652 • szakmai önéletrajzok beküldése: hadhazivill1@gmail.com

Betanított munkás
Hely: Debrecen

Állás típusa: teljes munkaidő

Fizetés: 200.000 Ft–300.000 Ft/hónap

Pozíció bemutatása: Villanyszereléssel foglalkozó 

cég keres fi atal, „B”-kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező, önmagára és környezetére igényes 

betanított munkást.

Főbb feladatok: vésés, vezeték fűzés, gipszelés, 

különböző fémipari munkák, karbantartói munkák.

Elvárások:

utazási hajlandóság (vidéki munka esetén), gyakor-

lat előnyt jelent.

Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség, 

munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körű 

biztosítása, munkaidőben céges autó használata.

Villanyszerelő
Hely: Debrecen

Állás típusa: teljes munkaidő

Fizetés: 400.000 Ft–500.000 Ft/hónap

Pozíció bemutatása: Cégünk épületvilla-

mosságban, és a villanyszerelés különböző 

területein jártas, fiatal villanyszerelőket keres.

Főbb feladatok: épületvillamosság, elektro-

mos rendszer karbantartása.

Elvárások: szakirányú végzettség, „B”-

kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság 

(vidéki munka esetén).

Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség

munkavégzéshez szükséges eszközök teljes 

körű biztosítása, munkaidőben céges autó 

használata.
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Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

0670/378-02510670/378-02510670/378-0251

Bérezés:Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó300.000 Ft-350.000 Ft/hó
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Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé 
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai 

fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó 
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.

Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)

Elvárások:
•   szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
•   önálló munkavégzés, megbízhatóság,
•   folyamatos munkarend vállalása.

Amit kínálunk az alapbéren kívül:
•   kiváló munkakörnyezet,
•   jelenléti prémium,
•   negyedéves prémium,
•   éves prémium,
•   cafeteria,
•   szálláslehetőség a munkahely közelében,
•   hazautazás támogatása,
•   bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

Creative Energy & Materials Solution Leader
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HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYEINK:
• ÉLELMISZERBOLT
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

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

44
71

02

IGÉNYES KÖRNYEZETBENIGÉNYES KÖRNYEZETBEN
Debrecen, Pesti u. 35.Debrecen, Pesti u. 35.

Tel.: +36-20/297-5735        www.csont-kovacs.hu
MOZGÁSSZERVIMOZGÁSSZERVI

PROBLÉMÁK:PROBLÉMÁK:

Nyaki- és gerincsérv

Zsibbadó végtagok

Hát-, derékfájás

Ülőidegzsába

Szédülés

Azonnal érezhetőAzonnal érezhető

a hatása.a hatása.

BELSOSZERVIBELSOSZERVI

PROBLÉMÁK:PROBLÉMÁK:

Mellkasi fájdalom

Állandó fejfájás

Menstruációs

görcsök, panaszok

Vérnyomás-

problémák

Szédülés

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói 
szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted
a kihívásokat, nagy a munkabírásod, akkor köztünk

a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk!

Magas kereseti lehetőség!

Munkavégzés helye: Debrecen
Önéletrajzokat a

Judit.Kovacs@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük.

Feladatok:

 • hirdetési felület értékesítése

 • komplex hirdetési ajánlatok készítése

 • kapcsolattartás már meglévő ügyfelekkel

 • új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása

 • személyes találkozó lebonyolítása

Elvárás:

 • középfokú végzettség

 • értékesítési tapasztalat

 • kiváló kommunikációs készség

 • B-kategóriás jogosítvány

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

É R T É K E S Í TŐ
M U N K ATÁ R S A K AT  K E R E S Ü N K !

44
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HBM-i TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT 

keres azonnali kezdéssel,

halottszállító – sírásó
munkakörbe 

balmazújvárosi munkahelyre, 
helyi lakost.

Mobil: 06-20-5899-299
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Cseréptetők, palatetők bontás 

nélküli átfedése bitumenes 

zsindely ráolvasztással.

Tetők mosása, javítása,

impregnáló felújítása,

kémények bontása, javítása.

Bádogosmunkák. Tavaszi

előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366
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Munkatársakat keresünk betanított, könnyű 
fizikai munkára és logisztikai munkakörökre,
továbbá elektronikai tapasztalatot igénylő
pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:

l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
06-30/267-58-18; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

FEBRUÁR 15., 22. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   

gurtni cserék
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Az online tér veszélye- ■
ire hívja fel a figyelmet az 
Országos Rendőr-főkapi-
tányság a biztonságos 
internet napja (február 7.) 
alkalmából.

Az internet rengeteg veszély-
forrást rejt magában: online bo-
nyolítjuk beszélgetéseinket, vá-
sárlásainkat, ügyintézéseinket. 
Nem is gondolnánk, hogy egy-
egy regisztráció során az adat-
halászok csapdájába sétálha-
tunk. A kémprogramok szintén 
veszélyt jelenthetnek, ame-
lyek ingyenes alkalmazások 
letöltésekor „bújhatnak meg” 
a háttértben.

Az internetet egyre több fi a-
tal használja, akik nem feltét-
lenül vannak tisztában a buk-
tatókkal. Jóhiszeműségükből 
kifolyólag akaratlanul is bajba 
kerülhetnek, így nagyon fontos, 
minél körültekintőbbek legye-
nek, és tudatosan kattintsanak 
egy-egy tartalomra. A rendőr-
ség felhívja a fi gyelmet, hogy 
rendkívül fontos megtanítani a 
fi atalok számára, miként véde-
kezhetnek az adathalászok és 
más felhasználók rosszindulata 
ellen. Érdemes odafi gyelni az 
alkalmazásoknál futó háttér-
programokra is, melyek ész-
revétlenül kalauzolják a fel-
használót hirdetési oldalakra, 
valamint adatokat szolgáltat-
hatnak ki másoknak.

A közösségi oldalak során 
is kiszolgáltatottá válhat a fel-
használó. „Már a regisztráció 
alkalmával érdemes kitérni 
azokra az alapvetésekre, ame-
lyek betartásával elkerülhetők 
a jövőbeli kellemetlenségek. A 
személyes adatainkat soha ne 
vezessük fel az adatlapra, mint 
ahogyan privát fényképeink 

esetében is ajánlatos azzal a tu-

dattal eljárni, hogy ami egyszer 

felkerül az internetre, előfor-

dulhat, hogy azt már soha nem 

tudjuk eltávolítani onnan.” – 

hívja fel a fi gyelmet a rendőrség 

közleményében. Kitérnek arra 

is, hogy növelheti a biztonsá-

gunkat, ha számítógépünket 

tűzfal és vírusirtók védik, ezek 

ugyanis mindig fi gyelmeztet-

nek, ha bajt észlelnek. Fontos 

az is, hogy amennyiben nyil-

vános hálózatot használunk, 

lehetőség szerint ne személyes 

ügyeinket intézzük. Figyeljünk 

arra, hogy milyen információ-

kat osztunk meg magunkról, 

hiszen sohasem tudhatjuk 

egészen biztosan, ki is van az 

online tér másik oldalán. Kü-

lönösen fontos mindezt a gyer-

mekekben is tudatosítani, akik 

nem kellően gyanakvóak egy 

üzenettel kapcsolatban.

Tanácsok a biztonságos 

netezéshez

A rendőrség felhívja a fi gyel-

met, hogy az ismeretlen feladó-

tól érkezett levelet ne nyissuk 

meg. Fontos tudni, hogy a ban-

kok soha nem kérik a számla-

számot és jelszót, személyes 

adatokat interneten keresztül. 

Ez ugyanis egy nagyon régi for-

mája a csalásnak, hogy bank-

számla-információkhoz férje-

nek hozzá. Hangsúlyozzák, 

hogy ne tegyünk fel magunkról 

fi gyelemfelhívó, kihívó képet, 

ezzel ugyanis visszaélhetnek 

Fontos, hogy a jelszavainkat 

úgy válasszuk meg, hogy azok 

erős biztonságúak legyenek: le-

hetőleg ne könnyen kitalálható 

kódokat adjunk meg – úgy mint 

születési dátum, név, stb. – eze-

ket ugyanis nagyon könnyen 

megfejthetiki.

Ne kattintsunk 
felelőtlenül!
A közösségi oldalak során is 
kiszolgáltatottá válhat a felhasználó
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Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős:

Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős:

Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

Db., Dósa nádor tér 10., T.: 52/525-400/5118

Szerkesztőség székhelye:

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

E-mail: hajduboszormeny@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-

lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-

lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 

lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

ApróApró
H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Hajdúnánáson az Ifjúság utca 1. szám 

alatt 2 szobás kertes családi ház eladó. 

Iskola, óvoda a közelben. Érdeklődni a 

06-30/570-8406 vagy a 06-70/310-5715

szám alatt.

F Ö L D ,  K E R T

Balmazújvároson 2,65HA (100Ak) szán-

tó eladó. Érd.:06-3/339-3931

Eladó! Hajdúböszörmény 35-ös főút 

mentén 01119/81 hrsz. alatt kimért 

föld. Érd.: 06-20/221-0833.

Szőlő és gyümölcsös eladó! Hajdúbö-

szörmény, Kossuth I. dűlő. Fúrott kúttal 

és új épülettel. 06-30/9797-548

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y

Üzlethelyiség kiadó! Hajdúböszörmény, 

Erdély utca 13. 06-30/9797-548

J Á R M Ű

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 

157.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 

KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 

Tel.: 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

Autóbontóba vásárolok keleti-

nyugati autókat 5–30 Ft/kg áron, 

elszállítással. 0630/219-2182

Készpénzért vásárolnék személygépko-

csit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-

től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 

ár:2.5 mft-ig tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű 

Elektromos mopedet, hibásat sérültet is 

házhoz megyek. Tel.: 20-2049079

Á L L A T

Napos csibe 2018 szezonra rendelhető! 

Érd.:06-20/967-2743 vagy 06-54/412-163

Tojótyúk előjegyezhető a www.facebo-

ok.com/baromfi futar oldalunkon. Most 

50 Ft/db kedvezményt adunk! Kupon: 

baromfi 50

TYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 75% ter-

melés, földön nevelt. INGYENES szállí-

tás. 690Ft/db. Érd.:06-70/776-3007.

9db anyajuh vemhes ill. bárányokkal és 8 

db éves jerkebárány együtt vagy külön-kü-

lön eladó. Érdeklődni a 06-20/324-2366

telefonszámon.

E G Y É B  E L A D Á S

TŰZIFA ELADÓ tölgy, bükk, akác erdei m3 

méteres szálban 1x1x1,70 m3 25 000Ft/

m3-tól. Ugyanitt: kalodás tűzifa 1x1x1-es 

hasogatott sorba rakva 15 000 Ft/kaloda. 

Ömlesztett m3 hasogatva ami 1x1x1-es 

14 500Ft/m3, 7 sima m3-tól rendelhető. 

Ugyanitt erdei m3 nagy kalodában, ami 

1x1x1,70 konyhakész tűzifa 27 000 Ft/

m3-től. (1m3-t nem vállalunk) Érd.: +36 

20 59 99 285 +36 20 27 27 338

Tüzifa közvetlen az erdésztöl tölgy 

cser bükk erdei köbméterben 20000ft 

tól 20ft kg tól érd 06706777945 

06308726200

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnákat, párnákat, hagyatékot fel-

vásárolok és szarvas agancsot. Ház-

hoz megyek. Érd.: 06-30/743-4176

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 

érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pallá-

dium, forassztópálca, tekercs, amalgám 

stb. vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Fürdőkádak bontás nélküli felújítá-

sa, fényezése, gyári színekkel. Érd.: 

06-70/672-8881

447656

Dugulás elhárítást, csatorna-
tisztítást, csapadékvíz elveze-
tők tisztítását vállalom, akár 
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is. 

Fekete Miklós:
06-20/270-7437

Klíma-légtechnikai rendszerek kivi-

telezését - hőszigetelését vállaljuk. 

06-20/295-6913

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! 

Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmo-

nikaajtó, szalagfüggöny, roletta, nap-

ellenző gyártása, szervizelése javítá-

sa. 52/389-953, 06-30/465-0828

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású 

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya 

kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, 

előzetes banki költség nélkül. Függő 

ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg. szám: 

0040600476843, 06-30/635-8080

Ha pénzügyi vagy biztosítási segítségre 

van szügsége válasszon minket legyen 

szó :Életbiztosítá, Nyugdíjbiztosítás,Beteg 

biztosítás , vagy akár megtakarítás hív-

jon minket! tel:06303390256

Á L L Á S

Bodaszőlői leágazásnál lévő telepre 

keresünk baromfi gondozói munkára 

dolgozókat. Érd.: 06-30/4078-654

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 

autóipari beszállító parnerünkhöz 

Dunántúlra, a régióban a legmaga-

sabb bért biztosítják. Szállás, utazás 

biztosított. Érd: 06/30-511-4219.

Dunántúli munkára betanított dolgozókat 

keresünk azonnali kezdéssel, jó kereseti 

lehetőséggel. Tel: 06-30/709-3150

Figyelem! Keresek nyári legeltetés-

re juhászt vagy juhász házaspárt.Mun-

kájára igényes,józan életűek előnyben.

Jelentkezni:”biztos munka” jeligére a 

4200 Hajdúszoboszló Széchenyi 2/B 

8:00–17:00-ig.

Hegeszteni tudó szerkezetlakatos szak-

munkást illetve segédmunkást alkalma-

zunk. Tel.:06-20/9863958

Hegeszteni tudó szerkezetlakatos szakmun-

kást alkalmazok. Tel.: 06-20/986-3958

447657

Balmazújvárosi munkahelyünkre keresünk 

HEGESZTŐ ÉS LAKATOS 
szakmunkásokat.

Jelentkezés bérigény megjelöléssel: 
jelentkezes@unique-talent.hu-n
vagy a 06-20/320-52-29 számon

Hegeszteni tudó szerkezetlakatosost kere-

sek Debrecen telephelyre. Szállást tudunk 

biztosítani. Tel.: 06-70/284-8797

Nagycsécsi tehenészetbe géppel fejni 

tudó tehenészt (lehet házaspár) felve-

szek. 06-20/572-2253.

Németországba és Dániába kere-

sünk munkavállalókat mezőgazda-

sági területre: állattenyésztés - állat-

gondozás (szarvasmarha, sertés), 

növénytermesztés, traktoros, mező-

gazdasági gépszerelő, ill. betanított 

munkákra   továbbá építőipari mun-

kákra: kőműves, bádogos, ács, festő-

mázoló feladatok ellátására. Tapasz-

talat előny, de egyik helyen sem fel-

tétel. Legalább alap német vagy 

angol nyelvtudás minden helyen fel-

tétel. Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 

nyiregyhaza@andreasagro. com   

www.andreasagro.com

Varga Brigitta
70/198-1196

brigitta.varga@inform.hu

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

5 jú

Németországi házgyárba, vasbetonszere-

léshez keresünk betanított dolgozókat. Szál-

lás és első kiutazás ingyenes. 06-70/519-

5793info.nemetmunka.debrecen@gmail.

comBetonstaal-Bouw Kft.

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

447717

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszere-

lőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI) 

és segédmunkásokat keres budapesti 

központú épületgépész cég hosszútáv-

ra, versenyképes jövedelemmel.Jelent-

kezés: 30/520-1610

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

Hajdúböszörményben idősgondozást vállal 

szakképzett ápolónő. 06-20/968-1131

Idős gondozást vállal szakképzett ápo-

lónő. Érd.:06-20/968-1131

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-

kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 

30/2283281 E001083/2015/A008, 

A004, A022, A012, A011

447339
30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 

gondozó és ápoló, óvodai dajka,

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 

gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY

VS
Z: 

E-0
00

64
5/2

01
4

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.

hu (E-000937/2014/A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- és család-

segítő munkatárs, gyógypedagógiai 

segítő munkatárs és kisgyermekgon-

dozó, -nevelő képzés indul február-

ban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 

Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-

280-335 E.sz.: 000850/2014

Lapzárta:
kedd 12 óra

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 

 +cafetéria/hó

44
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447655

Kőműves munkákat; vizes,
repedezett épületek kezelését; 
családi ház építésést, bontását, 

felújítását; tetőfedést; hőszigetelést 
korrekt áron országosan vállalunk.

Tel.: 06-70/384-2651 • faldoki.hupont.hu

„Csillag volt, mert szívbôl szeretett.
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Mégis elment tôlünk, mint a lenyugvó nap, 
de a szívünkben él s örökre ott marad.”

 
Szomorú szívvel emlékezünk halálod

20. évfordulója alkalmából

Lakatos Mártonné
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon 

heteket az 

ülőgarnitúrájára! 

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutletutoroutle

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 

6 személyes 

étkező 

94 900 Ft-ról

64 900 Ft 

Bono sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

129.900 Ft-ról

89 900 Ft

B

6

é
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Az akció 2018. 02. 09 – 02. 15-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 10. 

(Nyugati ipari park 
– T Bútor Outlet)

E-mail: 
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon: 
+36-70/606-0442 

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN. 

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN 
KOLLÉGÁINKNÁL!

Fabio u-form
valódi bőr ágyazható

599.900 Ft-ról

319 900 Ft

Felicia franciaágy 
160*200 

119.900 Ft-ról

74 900 Ft

NYITVATARTÁS

Ines kanapé 
ágyazható, ágyneműtartós

119900 Ft -ról

 79 900 Ft

Köln gardróbszekrény
160*200 

81900 Ft-ról

49 900 Ft

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól19 900 Ft-tól
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

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

44
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AJÁNDÉK TÉLI KEREKEK           AKÁR 0% THM    5 ÉV VAGY 2005 ÉV VAGY 200KEK AKÁR 0% THMTHM

Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600  |  5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

A képeken szereplő gépkocsik illusztrációk. Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km): Auris: 3,5-6,1; C-HR: 3,5-6,2; RAV4: 5,0-6,8. Kombinált CO₂-kibocsátás (g/km): Auris: 79-140; C-HR: 82-144; 
RAV4: 116-158. ÉrtékŐr fi nanszírozási ajánlatunk 2018. február 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, C-HR, Rav4.
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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

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KÁ S

G Y Á R I

K É P V I S E L E T E

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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Pároknak, 
párosat, 
páratlan 

áron!
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www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1. (A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702
Debrecen Kishatár u. 7. Auchan üzletsoron �: 70/6089503

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
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FOUR ENTRY KFT.FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk
egyéni vállalkozások, Kft., Bt. 

teljeskörű könyvelését.

K Ö N Y V E L É SK Ö N Y V E L É S

0620/337-61710620/337-6171

4
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VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70. • E-mail: vvtkkft@gmail.com
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6178

l: vvtkkft@gmail.com
Mobil: 06 70/389 6178

Mennyiségi rendelés esetén
kérje  árajánlatunkat.

ndelés esetén
ajánl

LED fénycsövekLED fénycsövek

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70.
Tel /fax: 52/429 259 52/534 281

. • E-mail
Mobil: 0

Menn

Hideg-meleg
színben,
3 év garanciával, 
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft
360°-os 1 W/100 lumen.
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