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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
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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!
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Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk
férfi munkavállalókat hosszú távra.

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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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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SZENTINEL KFT.SZENTINEL KFT.

Hajdúböszörmény, Újfehértói u. 1.  Fax: 52/228-166 
Érdeklődni: Tar János, 06-70/386-4404

A biztonság világa!

www.szentinel.huwww.szentinel.hu

•  Személy és
    objektumvédelem, 
• távfelügyelet,
• 24 órás járőrszolgálat, 
• pénz- és értékszállítás, 

• biztonságtechnika,
• magánnyomozás,
• takarítás, 
• kintlévőségkezelés,
• videó távfelügyelet,

Távfelügyelet az egész  ország területén 
kivonuló járőrszolgálattal  biztosítva. 

a,

s, Távfelügyelet az egész  ország területén
TELEPHELYEK ÉLŐERŐS ŐRZÉSE

MUSKÁTLI  
VÁSÁR

ÁPRILIS 24-ÉN KEDDEN  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN  

A MŰV.HÁZBAN
ÉS 23-ÁN HÉTFŐN

BALMAZÚJVÁROSBAN 
A MŰV. HÁZBAN.

www.felujitas.lindab.hu

Eredeti, svéd
Lindab minőség!

MEGBÍZHATÓ
PARTNER
Magyarországon

éve7

ndabelujita

20% engedmény
cserepeslemezekre
és síklemezekre!
Ingyenes kiszállítással és 
helyszíni lerakodással!

Bádogos-Terv Kft.
4031 Debrecen
Balmazújvárosi út 10.
06-52/532-974
info@badogcentrum.hu 

27%
Tavaszi
eresz-

csatorna
akció!

minden Rainline
termékre

Szavép Kft.
4030 Debrecen
Karabély utca 4.
06-52/249-894
szavepkft@szavep.hu

Regionális Lindab Márkakereskedők 

A tájékoztatás nem teljeskörű,  az akcióról valamint a szolgáltatással kapcsolatos 
részletes feltételekről kérjük, tájékozódjon a www.felujitas.lindab.hu oldalon.
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Telefon: 06-20/456-6275
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EZ JÓ ÜZLET LESZ!

KISVÁLLALATI
SZOLGÁLTATÁSOK

AKCIÓS
INTERNET- 
CSOMAGOK

EGY PROFI VÁLLALKOZÁS  
PROFI INTERNETET ÉRDEMEL!

A legújabb frizurák online időpontfoglalással! Egy jó 
fodrász mindig lépést tart a korral és a vendégek 
igényeivel, és ezeket az internet kiválasztásánál 
is szem előtt tartja. invitel.hu/kisvállalati

Megbízható autószerelő, alkatrészek beszerzése kül-
földről is. Egy autószerelő műhelynek is szüksége 
van jó internetkapcsolatra. Ezt nálunk megtalálja! 
invitel.hu/kisvállalati

Egy igazán jó étteremben a net is a menü része. A ven-
déglátóiparban ma már elvárás a jó internetkapcsolat 
– a vendégek számára is. Ebben partnerek vagyunk.
invitel.hu/kisvállalati 

Frissen sült péksütemények online is rendelhetők! 
Teljes kiőrlésű gabonák, korszerű alapanyagok és 
megbízható internet együtt egy sikeres pékség-
ben? Segítünk megvalósítani. invitel.hu/kisvállalati

Gyors kulcsmásolás, gyors internet. Minden kisvállal-
kozásnak szüksége van megbízható internetkapcso-
latra, különösen ott, ahol a gyorsaság is fontos. Szá-
mukra van egy profi ajánlatunk. invitel.hu/kisvállalati

Néhány új szokás be- ■
vezetésével mi is tehe-
tünk Földünk védelmé-
ért. A Föld napján világ-
szerte mintegy 200 or-
szágban szerveznek 
rendezvényeket.

„Ki mondta, hogy nem tudod 

megváltoztatni a világot?” – ez 

az egyik mottója a Föld napjá-

nak, melyet minden év április 

22-én ünnepelünk világszerte. 

A mozgalom célja, hogy felhív-

ják a fi gyelmet bolygónk védel-

me érdekében, hogy minden 

egyén tud tenni valamit a kör-

nyezetünk megóvásáért.

A kezdeményezés már csak 

azért is rendkívül fontos, mert 

Földünk energiatartaléka jelen-

tősen fogyatkoznak. Ma, ami-

kor már szemmel látható és 

érezhető a globális felmelege-

dés okozta pusztítás, különösen 

fontos, hogy a kezünkbe ragad-
juk a gyeplőt, és közösen lép-
jünk fel közös élőhelyünkért, 
a Földért. Sokakban felmerül-
het a kérdés, hogy egyénileg 
mit tehetnek a bolygónkért, az 
alábbiakban erre szolgálunk 
néhány tanáccsal.

Ültessünk fát!
Éves szinten több mint 15 

milliárd fával lesz kevesebb 
Földünkön az erdőállomány. 
Ennek megállítására világkam-
pány is szerveződött, melynek 
célja, hogy 2020-ra, a Föld napja 
50. évfordulójára 7,8 milliárd fát 
ültessünk világszerte. És miért 
pont ennyit? A számítások sze-
rint 2020-ra éppen ennyi lesz 
az a Föld lakossága. Ha pedig 
mindenki ültet egy fát, már-
is rengeteget tett a környezet-
védelemért. A fáknak ugyanis 

alapvető szerepe van: többek 
között a lombja nagy meny-
nyiségű szennyeződést nyel 
el, ugyanakkor oxigént is ter-
mel, miközben szén-dioxidot 
köt meg, mellyel a levegő tisz-
taságához járul hozzá.

Mondjunk nemet a 
műanyagra!

A BBC adatai szerint a tömeg-
gyártás hatására napjainkban 
már évente több mint 8 milliárd 
tonna új, vagyis nem újrahasz-
nosított műanyag termék jele-
nik meg. Ennek jelentős része a 
kukában landol, újrahasznosí-
tani pedig alig 10 százalékát le-
het csak. Közel 80 százalék a tá-
rolókban köt ki, vagy rosszabb 
esetben a tengerekben, vize-
inkben végzi. Mivel rendkívül 
lassú a lebomlási ideje, jelentő-
sen veszélyezteti az élővilágot. 

Mit tehetünk? Magyarországon 

a csapvíz fogyasztásra alkal-

mas, így felesleges műanyag 

ásványvizet vennünk. Hasz-

náljunk egy üvegkulacsot, amit 

megtöltve gondoskodjunk a fo-

lyadékbevitelünkről! Igyekez-

zünk tudatosan vásárolni, és 

próbáljunk minél keveseb-

bet hulladékot termelni. Ter-

mészetesen nagyon fontos az 

is, hogy szelektíven gyűjtsük 

a szemetet, és ne szórjuk el a 

hulladékot se a városban, se a 

természetben!

Tekerjünk!

Itt a jó idő, pattanjunk hát 

biciklire! Minél kevesebbet 

használjuk az autónkat, an-

nál többet teszünk a levegő mi-

nőségéért. Ugye, nem is olyan 

nehéz?

Mit tehetünk mi a
környezetünkért
Föld napján?
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Bolgio sarok
ágyazható-ágyneműtartós

309.900 Ft-ról

164.900 Ft 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/tbutoroutlet

ny
ját
a Froutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64 900 Ft 
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Az akció 2018. április 20 -26-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!
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3Bono sarok

ágyazható, ágyneműtartós

129 900 Ft -ról

89 900 Ft

Salamander
sarok + fotel
valódi bőr, ágyazható 

619 900 Ft-ról

369.900 Ft

Brema sarok
ágyazható

289.900 Ft-ról

174.900. Ft
Ferrari U-form

ágyazható, ágyneműtartós

389.900 Ft-ról

229.900 Ft

Ferrari U-form
ágyazható, ágyneműtartós

389.900 Ft-ról

229 900 Ft
389.900 

N
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ü
Salamander
sarok + fotel
valódi bőr, ágyazható 

619 900 Ft ról00

k
neműtartós

ról

0 Ft K
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vBrema sarok
ágyazható

289.900 Ft-ról

174 900 Ft
289.900
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Idén a nyári szünet  ■
ideje alatt több mint 
200 ezer gyermek tá-
borozhat a gyermek-
tábor-összehasonlító 
portál szerint.

Minden tekintetben a re-
kordok éve előtt állunk, ami 
a táborozást illeti, derül ki a 
Taborfi gyelo.hu portál elő-
rejelzése szerint. Habár a 
nyári szünet kezdete még 
mintegy két hónap múlva 
lesz, már megkezdődtek a 
jelentkezések a különböző 
táborokba. Az oktatási év 

végeztével megannyi tábo-
rozó választhat a rendkívül 
széles táborkínálatból.

A nyári táborok évről évre 
egyre kedveltebbek, egyre 
több család gondolja úgy, 
hogy a vakáció alatt érde-
mes táborokba „küldeni” a 
gyermeket.  „A készség- és 
képességfejlesztés szinte 
minden tábor sajátja, függet-
lenül annak konkrét témájá-
tól, azaz hogy lovastáborról, 
kézművestáborról, vagy épp 
idegen nyelvi táborról be-
szélünk. Mindezek mellett 
kiemelendő a csemeték 

szociális érése, ami az új 
környezetbe való beillesz-
kedéssel és az új baráti kap-
csolatok létesítésével jár!” 
– állítja Tóth Béla, a tábor-
fi gyelő portál vezetője. Hoz-
zátette, az elmúlt öt évben 
növekvő trendet mutat a 
táborozók száma, ez pedig 
szerinte az idei esztendő-
ben csúcsosodhat ki.

„A jelenlegi előrejelzése-
ink szerint a 2018-as esz-
tendő lehet a rekordok éve 
a táborpiacon! Soha annyi 
tábor még nem volt, mint 
amennyiből idén válogat-
hatnak a gyerekek és szü-
leik, és úgy látjuk, az idei 
évben a táborozó gyere-
kek száma meghaladhatja 
a 200 ezer fős álomhatárt!” 
– fogalmazott.

A várható rekordszámú 
jelentkezéshez az is hoz-
zájárul, hogy az idei évben 
a táborok esetében mind-
össze pár ezer forintos 
emeléssel számolhatnak a 

szülők. Több tábor esetén 
pedig előfoglalási kedvez-
mények is érvényesíthető-
ek, így még kedvezőbb áron 
lehet jelentkezni.

30–40 ezer forint egy hét
„Az előrejelzés szerint 

az ottalvós táborok átlag-
ára valamivel 40 ezer forint 
felett várható, míg a napkö-
zis táborok esetében az át-
lagos tábordíj egy hétre 30 
ezer forint körül lesz. Az 
előfoglalás mellett szól még 
érvként, hogy a korai tábor-
jelentkezések esetén még 
igazán nagy merítésből vá-
laszthatunk, mi dönthetünk 
a táborok és azok turnusai 
között kedvünkre, míg pár 

hónap múlva már csak a ma-

radékból választhatunk.” – 

mondta Tóth Béla, kiemel-

ve: jelenleg a Taborfi gyelo.

hu oldalon közel 200 tábor-

turnus érhető el.

A szülők többsége felis-

merte, hogy a gyermek tá-

borozására már úgy kell 

tekinteni, mint a családi 

nyaralásra. Érdemes idő-

ben, akár fél évvel a tábor 

kezdete előtt tájékozódni, 

és a megfelelő vakációs le-

hetőség megtalálása után 

le is foglalni a csemeténk 

helyét, hogy biztosíthas-

suk nekik a biztonságos és 

élménygazdag szünidőt.

2018 a táborbumm éve
Időben, legalább fél évvel a tábor kezdete előtt érdemes tájékozódni
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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
+36-70/526-1303; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

ÁPRILIS 26., MÁJUS 3. és 10. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYÜNK:

• ÉLELMISZERBOLT
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.
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Hajdúdorogon működő
javító műhelybe keresek
gyakorlattal rendelkező

Karosszéria-Karosszéria-
lakatost,lakatost,

AutófényezőtAutófényezőt
KIEMELT BÉREZÉSSEL.

Érdeklődni: Pálóczi TiborÉrdeklődni: Pálóczi Tibor

06-20/965-087306-20/965-0873

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.

Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!OOOOK
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• Boltvezető

• Élelmiszer vegyiáru eladó

• Vendéglátó/eladó

• Személy és vagyonőr

• Aranykalászos gazda

OKJ-s tanfolyamaink

indulnak Hajdúnánáson.

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
Jelentkezés: Tel.: 06-20/41-72-373,
e-mail: Judit.Kovacs@szuperinfo.hu

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 !

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kötelesné Éva
30 455-4511

eva.kotelesne@szuperinfo.hu Szobafestő

szakmunkásokat, 

illetve

segédmunkásokat, 

hosszú távra,

vidéki munkára 

felveszek.

Bejelentett munkahely!

Szob

szakmu

ill

segédmu

hossz

70/432-7574
20/3166-993
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KIEMELT ÁLLÁSAJÁNLATUNK
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

KÉTÁGYAS ELHELYEZÉSSEL 

TERMELÉSI 
OPERÁTOROKAT 

KERESÜNK SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Kölcsönzést-közvetítést eng. nyilv. sz.: 4376-4/2003

Jelentkezés: 

20 336 38 03
Kövessen minket a Facebookon: 

facebook.com/pannonjob

Elvárások: 
szakirányú végzettség, 1,5 éves szakmai 

tapasztalat, saját autó, vezetési gyakorlat.

Jelentkezni önéletrajzzal, fizetési igény 
megjelöléssel a hr.allas.hr@gmail.com  

e-mail címen lehet.

Hajdúnánási munkavégzéssel keresünk:
REHABILITÁCIÓS MENTORT
Megváltozott munkaképességű munkavállalók 

részére rehabilitációs terveket készít, fogadóórát 
tart, kapcsolatot tart a kormányhivatallal, 

támogatja a tranzit foglalkoztatás folyamatát.

Horváth János
Műköves

Vállalom kerítéskalapok,
párkányok, szalonnasütők

és korlátok felújítását,
készítését műkőből és

gránitból.
Cím: Hb., Nagyatádi Sz. I. 16. sz.

Tel.: 06-20/281-6728
E-mail: hajdu.muko@gmail.com

HÍVJON MINKET MOST !

+ 36 20 357 64 42
www.pannonjob.hu

www.facebook.com/pannonjob

Amit biztosítunk:

� br. 900 Ft – br. 1055 Ft / óra
� Vonzó cafeteria rendszer, bónuszok
� �������	
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A KATEK HUNGARY KFT. 

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom
S
5

Fekete keret
500 Ft/alkalom
F
5

Negatív
500 Ft/alkalom5

Piros keret
500 Ft/alkalom5

S
5 55

Feltétel:
fűnyírásban való jártasság, legalább alapfokú végzettség, megbízhatóság,

terhelhetőség, józan életmód.

Előny:
„B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezni személyesen:

4220 Hajdúböszörmény, Káplár Miklós u. 1. szám alatt (volt Szolgáltató Ház),

2018. április 25-én, szerdán 08:00 – 10:00 óráig,

Rácz Imre Üzemeltetési Osztály vezetőnél és

Lovas Márton Karbantartás vezetőnél, valamint az alábbi

telefonszámokon lehet: 20/265-6524, 30/279-0669.

Az Épít – Takarít 2004 Bt.

P A R K G O N D O Z Ó
munkakörbe keres munkavállalókat

hajdúböszörményi munkavégzéssel!
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben,

Hajdúnánáson, Hajdúhadházon

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.

Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős:

Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős:

Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

Db., Dósa nádor tér 10., T.: 52/998-181

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.

T A N Y A

Hajdúnánás határában 7 ha lege-
lő eladó, rajta fűthető épület, 
hodály és fúrott kút. Érdeklődni: 
06 706129464

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

Eladó 6 soros kultivátor, műtrágya 
adagoló, MTZ-re szerelhető hom-
lokrakodó. Érd.: 06-30/447-4461

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

AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 6millió-
ig. HÍVJON MOST! 0630/8812377

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

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  1990-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 
kerekű Elektromos mopedet, hibá-
sat sérültet is házhoz megyek  Tel.: 
20-2049079

RÉGI motorkerékpárokat keresek, 
vásárolok! 06/20-572-5142.

Á L L A T

Előnevelt csirke, kettőshasznú 
(55dkg)vakcinázva, jegyezhető. 
INGYENES szállítás 70776 3007

Tojótyúk (tollas) 549Ft/db áron ren-
delhető ingyenes házhoz szállítás-
sal. 0630/359-1160

TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06/70-240-13-31

TYÚK VÁSÁR! Barna tojó 490 Ft/
db, 20db-ra+1db AJÁNDÉK. Mély-
almos, 14 hónapos tyúk 690 Ft/db, 
20db-ra+2db AJÁNDÉK. INGYENES 
szállítás. 70 776 3007

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép tol-
lasak 600Ft/db.  INGYENES ház-
hoz szállítás! Tel: 30/7576-057

E G Y É B  E L A D Á S

Tavaszi akciós tüzelő! kalodás 

(1mx1mx1m), és erdei m3-es 

(1mx1xm1,7m), és ömlesztett tűzifa 

rendelhető! Ingyenes házhoz szál-

lítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 

bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-

tól. Hívjon bizalommal: 30/302-

8332 EUTR azonosító: AA5854363

Tűzifa, akác, tölgy, bükk méteres, kug-

lis, hasított eladó. 06-70/6222-149

EUTR: 5804580

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.

Hívásra megyek. Hétvégén is. Meg-

bízhatóság. Tel.: 06-52/274-468, 

06-30/356-4569

Tollhagyaték, dunna, párna fel-

vásárlása napi legmagasabb áron, 

házhoz megyek. 06-20/214-4362

Vásárolnék bicskákat, késeket főként 

KOCSIS F., NÉMETY, SZOBOSZLAI G. 

Érd.: 06-30/979-9529

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 ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa javítása. Bádogos munkák. 
Előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. Érd.: 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 06-30/529-0074

Kőművesmester vállal kőmű-

ves, festőmunkálatokat anyag-

gal A-Z-ig. Továbbá vizes, salét-

romos falak felújítását korrekt ára-

kon. 06-30/932-6850

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KA! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalag-
függöny, roletta, napellenző 
gyártása, szervizelése javítása. 
52/389-953, 06-30/465-0828

Palatető bontásnélküli felújítása szí-

nes, mintás, bitumenes zsindellyel. 

Ingyenes árajánlatkészítés. Akció 

-10%. 06-30/229-2206, www.

palatetofelujitasjavitas.hu

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 

laminált parkettázást vállalunk. Tisz-

tességes munka végzéssel korrekt 

áron. Tel.: 06-70/631-1550

Társasházak, családi házak hom-
lokzati hőszigetelése, festés-má-
zolás, tapétázás tel: 70/369-1614

TETŐÁSZ!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedé-
se (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, 
rakása, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
30/52-90-074

V Á L L A L K O Z Á S

Terhessé vált cégét megvásároljuk! 

Magas tagi kölcsön, magas házipénz-

tár előnyben! Érd.: 06-30/345-4724

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfel-

használású hitel ingatlanra, hitel-

kiváltás, hitelkártya kiváltása 75 

éves korig, kezes nélkül, előzetes 

banki költség nélkül. Függő ügy-

nök, THM: 5%-10,2%, Reg. szám: 

0040600476843, 06-30/635-8080

Á L L Á S

A FORMULA-GP Kft villanyszerelő 
és lakatos munkatársakat keres 
felvételre. Érd.: 06-30-498-8059

AZONNALI kezdéssel keresünk CO 

hegesztőket, napi 10 órás munká-

ra, heti fi zetéssel, napi 10.000 Ft-

os nettó bérrel. Utazás, szállás, napi 

előleg megoldott. 06-20/345-6600

A FORMULA-GP Kft. hajdúbö-
szörményi szarvasmarha-tele-
pére állatgondozó munkatár-
sat keres versenyképes bére-
zéssel. Kezdők jelentkezését 
is várjuk. Érd:06-30/5011-922, 
allas@formula-gp.hu

Autószerelőt és autóelektromost 

keresek teherautó javításhoz. 

06-20/958-4387

BERETTYÓVÖLGYI Kft., berettyóúj-
falui külterületi telephelyére, juhok 
mellé, állandó ottlakással, állat-
gondozói munkakörbe férfi  alkal-
mazottat keres. Érd: 30/677-6499

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 

autóipari beszállító parnerünkhöz 

Dunántúlra, a régióban a legmaga-

sabb bért biztosítják. Szállás, utazás 

biztosított. Érd: 06/30-511-4219.

Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, győ-
ri és mosonmagyaróvári munkahe-
lyünkre. Havi átlag kereset nettó 180-
200 000Ft. Szállást, munkába járást, 
előleget biztosítunk.06-70/639-9920 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Cégcsoportunk keres német ill. 
osztrák kollektív szerződéssel, 
tapasztalt CO2 (MAG) hegesztőket 
ipari darukhoz (heg.poz.: PF, PC, 
PD), LIEBHERR céghez (Ausztria és 
Németország), német nyelvtudás 
elvárás, gépkocsi előny. A munka 
min. 2 évig tart. Jelentkezésüket 
e-mailen várjuk az offi ce@examont.
eu címre, tel.:+4369913771999

Cégcsoportunk Németországba 
(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, 
érvényes minősítéssel rendelkező 
(pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) 
hegesztőket keres, ipari daruk gyár-
tásához (próbamunka a helyszínen). 
NEMET NYELV SZÜKSÉGES, kollektív 
német szerződéssel, bérezés német 
alkalmazottként. Jelentkezésüket 
emailen várjuk offi ce@examont.
eu tel.sz.:+4369913771999

Debreceni munkahelyre keresünk 
CO hegesztő szakmunkásokat 
azonnali kezdéssel. Bérezés. Brut-
tó 1300.-1500 Ft/óra Túlóra lehe-
tőséggel, bejelentett, hivatalos fog-
lalkoztatással. Vidékieknek szállást 
biztosítunk.  Érd.:06203205229

Debreceni munkahelyre Lakatos 
szakmunkásokat keresünk azon-
nali kezdéssel. Bérezés. Bruttó 
1200.-1400 Ft/óra Túlóra lehető-
séggel, bejelentett, hivatalos fog-
lalkoztatással. Vidékieknek szállást 
biztosítunk.  Érd.:06203205229

Debreceni telephelyű cég keres 
közműépítésben gyakorlott gép-
kezelőket gumi kerekes forgó-kot-
rókra, JCB rakodó-kotróra, GEHL 
munkagépre. Érdeklődni: 06-52-
530-531 telefonszámon.

Fémipari betanított munkásokat, 
hegesztőket, lakatosokat, CNC gép-
kezelőket keresünk győri munka-
helyünkre. Szállást, hazautazást, 
munkába járást, cafetériát, előleget 
biztosítunk. Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost és 
lakatos szakmában jártas segédmun-
kást alkalmazok. 20/98-63-958

Nincs munkád? Betanított mun-
kakörbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi munkahelyre. Ingye-
nes szállással és bejárással, utazási 
költségtérítéssel, előleggel, 13. havi 
bérrel. Hosszú távú munkalehető-
ség, havi átlag kereset nettó 170-
200.000Ft. Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)
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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

459538

459474
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: 
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Debrecen-Józsai telephelyre

TRAKTOROST

KERESÜNK
Szántóföldi munkák,

John Deere traktorok,

teljes munkaidő.

Jelentkezés:

30/953-2954

MEGEMLÉKEZÉS

MOLNÁR GÁBOR
(Kempe)

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

halálának 

10. 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

Tanya körüli munkálatokra,kis álla-

tok gondozásához dolgozót kere-

sek.Fizetést,lakást,ellátást biztosí-

tok.Tel.:06-30/282-7246

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 

Cukrász, Pincér, Vendéglátásszerve-

ző, Vendéglátó üzletvezető, Vendég-

látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

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

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypeda-

gógiai segítő munkatárs és kis-

gyermekgondozó, -nevelő kép-

zés indul áprilisban Debrecenben. 

Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 

06/20-393-7586, 06/52-280-335. 

E.sz.: 000850/2014
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ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

MeM grenMMMegreegrerenn

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t
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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

á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló

l

slás.sláslásslás.

KÍKÍKÍKÍNANANANAIIII  ORORORORVOVOVOVOSISISISI RRR RENENENENDEDEDEDELŐLŐLŐLŐAI RRORVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDE ŐLŐLŐLŐÍKÍKÍKÍNANANAAAAIII OOO
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititeererer áráráránnnn HáHáHáHázzz aaaa érérérégigigigi OOO OTITITITI-v-vvalalalal sss s ezezezembmbmbmbenenenen))))

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

 

                                                   AMIT BIZTOSÍTUNK:  
Törvényinél magasabb fizetés és 
bérpótlékok (bérelőleg lehetőséggel)  
Határozott idejű szerződés  

Munkaruha  
Szezonvégi jutalom  

                                JELENTKEZÉS:      
                 2018. május 2. 8-15- óráig,  
              érvényes tüdőszűrővel lehet!  

 

 

Határidő: május 15-ig 

Tel.: 06-52-508-124, 06-52-508-169 munkaügyi osztály 

 

Debrecen, Monostorpályi út 92. 

Az alkalmazáshoz érvényes tüdőszűrő szükséges. 

A debreceni KONZERVGYÁR  szezonális munkára  felvételt hirdet az alábbi munkakörökre:  

betanított munkás, targoncás, traktoros 

Gyomirtásra olyan terméket 
kell keresni, amely biztosítja a 
kukorica, tartós gyommentes-
ségét, ezáltal megakadályozza 
a gyomok víz-és tápanyagpa-
zarlását, ugyanakkor kedvező 
árának köszönhetően a költség-
takarékosságot is segíti. 

Az FMC-Agro Hungary Kft. 
megfelelő megoldást kínál a 
gyomok elleni küzdelemben a 
Diniro Gold nevű kukorica gyo-
mirtó csomagjával, amely 5 hek-
tár kezelésére elegendő. A cso-
mag összetevői a 2,4 kg Diniro 
(nikoszulfuron + proszulfuron + 
dikamba) és a 10 liter Succes-
sor T (petoxamid + terbutilazin) 
kiegészítve a 2,5 liter Supersp-
ray hatásfokozóval. A Diniro 
hatékony a már kikelt gyomok 
ellen, míg a 2 l/ha Successor 
T hatóanyagai több hetes tar-
tamhatást biztosítva gátolják a 
gyomok csíráz ását és újrakelését 
azáltal, hogy a kijuttatás után le-
hulló csapadék a hatóanyagokat 
bemossa a talajba.

A kombináció hatékony a leg-
több, kukoricában előforduló 
gyom ellen. A magról kelő gyo-
mok (csattanó maszlag, libatop 
fajok, disznóparéj fajok, kese-
rűfű, parlagfű, selyemmályva, 

varjúmák, napraforgó árvake-
lés, kakaslábfű, muhar-fajok, 
köles-fajok, stb.) mellett több, 
évelő gyom ellen is kitűnő haté-
konysággal rendelkezik (pl.: me-
zei acat, apró szulák, fenyércirok, 
stb.). Meg kell jegyezni, hogy az 
évelő gyomok, a napraforgó ár-
vakelés és a szerbtövis esetében 
a hatása csak a már kikelt, kihaj-
tott egyedek ellen érvényesül. 
Abban ez esetben, ha a gyomok 
már kicsíráztak, de még nem 
keltek ki, várjunk a permetezés-
sel, mert így sem a csírázásgátló 
sem a levélen keresztüli hatás 
nem tud érvényesülni.

A Diniro Gold-ot a kukorica 
3-6 leveles, magról kelő kétszikű 
gyomok 2-6 leveles, magról kelő 
egyszikűek 1-3 leveles állapo-
tában kell kijuttatni. Mezei acat 
tőlevélrózsás állapotban a leg-
érzékenyebb a gyomirtóra. Ked-
vező hektárköltségének és igen 
széles gyomirtó spektrumának 
köszönhetően kitűnő megoldás 
a kukorica állományban történő 
gyomirtására. Hosszú tartamha-
tása miatt, nincs gond a terület 
újra gyomosodásával sem. 

Diniro Gold, egy gyomirtó 
mindenkinek, aki tudja, hogy 
váltani kell!

Öt hatóanyaggal a tökéletes eredményért (Telekgerendás, 2016. június)

A TÖKÉLETES GYOMIRTÓ 
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