
HA JDÚSÁGI 2018. június 15., XXVII/24.

46
73

76

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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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. 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

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, FTTH és 
VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla 
csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla csomagok 
mellé vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN
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Töretlenül a minő- ■
ség és a vásárló áll az 
első helyen a T-Bútor 
Outletnek, mely idén 
ünnepli harmadik 
születésnapját.

A családi vállalkozásként 

működő üzlet az elmúlt 

időszakban bebizonyítot-

ta, hogy a multik mellett is 

megállja a helyét, és biztos 

pontot jelent Debrecenben 

és környékén. A kezdetben 

800, mára pedig már több 

mint 2000 négyzetméte-

ren működő bútorüzlet 

ülőgarnitúrák, kanapék, 

szekrénysorok, konyhabú-

torok, étkezők, kisbútorok, 

asztalok, tárolószekrények, 

gardróbok, komódok és 

franciaágyak széles vá-

lasztékéval várja vásárló-

it. A főként Németország-

ból érkező kiváló minőségű 

kifutó modellek mellett a 
minőségi magyar bútorok 
is helyet kapnak, ráadásul 
mindezekre várni sem kell: 
több mint 200 bútor azon-
nal elvihető, ráadásul rend-
kívül kedvező áron. A ké-
nyelmes, praktikus és nem 
utolsósorban esztétikus 
bútordarabok között min-
denki megtalálhatja azo-
kat, melyek igazán harmo-
nizálnak elképzeléseikkel 
és otthonukkal.

A T-Bútor Outlet kíná-
lata online is elérhető, így 
kényelmesen böngészve is 
megtekinthető a hatalmas 
áruválaszték. A rendelés 
menete mindössze néhány 
kattintás, ami fejtörést 
okozhat, hogy a gazdag kí-
nálatból melyik bútor mel-
lett tegyék le a voksukat.

Vecsei János üzletvezető 

hangsúlyozza, a garantál-

tan kedvező árak, a minősé-

gi garnitúrák és a színvona-

las kiszolgálás mind-mind 

a vevői elégedettséget tá-

masztja alá. Azt tapasztal-

ja, napjainkban már egyre 

fontosabb a vásárlóknak a 

minőségi, tartós és igényes 

lakberendezés. Minderre kí-

nál megoldást a a Nyugati 

Ipari Park területén talál-

ható T-Bútot Outlet, szem 

előtt tartva a pénztárcaba-

rát árakat.

A vállalatnál a jövőben is 

arra törekednek, hogy min-

denki megtalálja a számára 

szükséges bútort. Céljuk, 

hogy továbbra is jutányos 

árakon kínálják a terméke-

ket, és minden vevő elége-

detten távozzon tőlük. Erre 

Vecsei János több mint húsz 

éves munkatapasztalata is 

garancia.

Idén három éves
a T-Bútor Outlet
Debreceni bútorüzlete továbbra is 
kedvező árakkal várja kedves vásárlóit

ELÉRHETŐSÉG
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati Ipari Park - régi házgyár)

Tel: +36 70 606-0442

www.tbutoroutlet.hu

tbutoroutlet2015@gmail.com

Már            éve
biztos pont a

bútorvásárlásban
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon
heteket az
ülőgarnitúrájára!
A T Bútor
Outletnél
több mint 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 

Az akció 2018. június 15 - június 21.
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!

Alis sarok 
199.900 Ft-ról

129.900 Ft

Alis sarok 
199.900 Ft-ról

F
199.900

Caribi U-form 

ágyazható, ágyneműtartós. 

399.900 Ft-ról

269.900 Ft

Diana

dohányzó asztal

27.900 Ft-ról

18.900 Ft

Berta 6 személyes étkező

Alex sarok+puff  
ágyazható, ágyneműtartós 

269.900 Ft-ról

149.900 Ft

Alex sarok
ágyazható, ágynem

269.900

149 900
269.900

Colibri sarok
ágyazható, ágyneműtartós. 

219.900 Ft-ról

129.900 Ft
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A TÖMB 2002 Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

ADMINISZTRÁTOR
Építőipari kivitelezéssel és üzemeltetéssel (karbantartás, 

takarítás) foglalkozó cégünk munkavállalót keres a fenti 

munkakörbe.

Feltétel: számítógépes alapismeretek (szövegszerkesztés 

és táblázatkezelés), gyors, precíz, önálló munkavégzés

és középfokú végzettség.

Előny, de nem feltétel: pénzügyi és

számlakezelési ismeretek

Jelentkezni e-mailben,

önéletrajz megküldésével a

biro.kata@tomb2002kft.hu

e-mail címen lehet

2018. június 30-ig.

, precíz, önálló munkavégzés
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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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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

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 júHIRDETÉSFELVEVŐ
HELYÜNK:

• ÉLELMISZERBOLT
    Hajdúböszörmény,

    Kálvin tér 11.
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Debrecen, Epreskert u. 1.   
(A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7.  
Auchan üzletsoron �: 70/6089503

Az akció 2018. június 01-31-ig  között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Táskarugós 

matracok

25%
kedvezménnyel

k óááá k óó

Csak ott mozog, 

ahol nyomod!

Akár 
Egészségpénztári 

megtakarításból is!

Beköszöntött a  ■
nyár, egyre kúszik 
felfelé a hőmérő hi-
ganyszála, érdemes 
ezért néhány taná-
csot megfogadni 
egészségünk és 
szépségünk érdeké-
ben.

A nyár ideális al-
kalom arra, hogy 
feltöltődjünk, 
és élvezzük a 
nap sugarait. 
Arra azonban 
mindenképpen 
ügyelnünk kell, 
hogy a napozás le-
het káros is, ha nem 
tartunk be néhány alapsza-
bályt. Bőrünk szépsége és 
egészsége érdekében érde-
mes néhány dolgot tisztán 
látni.

Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni a megfelelő 

fényvédelmet, vagyis min-

denképp használjunk a bőr-

típusunkhoz illó naptejet. 

Azoknak, akik világosabb 

bőrűek, és hajlamosabbak 

a leégésre, ajánlott a maga-

sabb fak-

t o r -

számú terméket használni. 

Fontos, hogy töreked-

jünk a minőségre, ku-

takodjunk a boltok pol-

cain, és szakemberek 

által javasolt fényvé-

dő mellett tegyük le a 

voksunkat – akkor is, 

ha ez többe kerülhet, 

ne feledjük, az egész-

ség megfi zethetetlen.

A rekkenő melegben 

és vakító napsütés-

ben, de akár egy boron-

gósabb napon is kenjük 

be magunkat a megfelelő 

naptejjel. 

A megfelelő hidratálás 

létkérdés a nyári hónapok-

ban. Amellett, hogy bőrün-

ket megfelelően hidratál-

juk, a folyadékpótlásról 

se feledkezzünk meg.

A legjobb választás persze 
a víz, ami nélkülözhetet-
len a szervezetünk számá-
ra. Fontos, hogy ne várjuk 
meg, míg ránk tör a szom-
júságérzet. Akár telefonos 
applikációk is lehetnek eb-
ben a segítségünkre, me-
lyek emlékeztetnek: elér-
kezett a vízivás ideje.

Talán már unásig ismé-
telt, mégis rendkívül fontos 
szabály, hogy 11 és 15 óra 
között ne tartózkodjunk a 
közvetlen napfényben. Eb-
ben az időszakban a leg-
erősebb az UV-sugárzás, 
könnyebben le is éghetünk. 
Keressünk inkább árnyé-
kot, vagy csobbanjunk 
egyet a vízben, de ne feled-
jük: a medencéből kiszállva 

ismét kenjünk fényvédőt 

magunkra. Jó szolgálatot 

tehetnek még a hatalmas 

kalapok, amik védenek az 

erős sugaraktól, ráadásul 

divatosak is.

A nyári hőségben külö-

nös fi gyelmet fordítsunk 

az idősebbekre és a gye-

rekekre, ezek a korosz-

tályok ugyanis sokkal ér-

zékenyebben reagálnak 

a napsütésre. Ráadásul a 

meleg a szervezetüket is 

jobban megviseli, különö-

sen azokat, akik szívbete-

gek, vagy magas vérnyo-

más, valamint anyagcsere 

betegségekben szenved-

nek. Figyeljünk egymásra 

és magunkra, kerüljük el a 

rosszullétet!

Hurrá, nyár!
Élvezzük a nap sugarait

és
sabb fak

t o rés 
d ké

t o r -
rdeké-

l ds al- d

y vy

b
-

g
em

g

b
y alapsza-

b
y alapsza
épsége és népsége és 
ben érdeben érde-

i á létot tisztán lét

bban

elégszer ketelégszer 
megfelelő

ket

jukmegfelelő juk



52018. június 15.

46
68

61

47
07

94
46

95
32

47
03

91

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

JÚNIUS 21., 28. és JÚLIUS 5. y 08:00

TISZAÚJVÁROS

JABIL GYÁREGYSÉG, HUSZÁR ANDOR ÚT 1.

Keresd tudatosan 
�������	
�������������
magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek  vásárlásával 
�������� �� 
�	��� ������������ �� �����	������ 
�����
�	����
��������������	���	����������������������

keresdahazait.hu

Pályázatokat várjuk az alábbi elérhetőségre: hr@tranzitker.hu,
vagy személyesen a telephelyen is leadható.

Tranzit-Ker zRt.
hortobágyi keltetőjébe

keresünk munkavállalókat az alábbi munkakörökbe:

MŰSZAKVEZETŐ
Feladat: műszak feladataink és létszámának tervezése, szervezése
Elvárások: min. középfokú végzettség; vezetői tapasztalat vagy 
rátermettség; analitikus gondolkodás

VILLANYSZERELŐ
Feladat: elektromos berendezések, gépek, villamos hálózatok 
üzemeltetése, karbantartása
Elvárások: villanyszerelő (erősáramú) szakmunkás vagy elektro-
technikusi végzettség, számítógépes ismeret

ADMINISZTRÁTOR
Feladat: adatrögzítés, adatfeldolgozás, riportok készítése
Elvárás: min. középfokú végzettség

BETANÍTOTT MUNKÁS  ALKALMI MUNKAVÁLLALÓKÉNT
Feladat: keltetői feladatok teljeskörű ellátása
Elvárás: előírások, munkautasítások betartása

További elvárások:
• 1 műszakos munkarend
• bejárás támogatása
Minden munkakörre pályakezdők vagy csökkent munkaképességű-
ek jelentkezését is várjuk!
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• versenyképes jövedelem
• megbízható vállalati háttér
• változatos, szakmailag kihívást jelentő feladatok

Hollandiába 

NÁDTETŐFEDŐ 

szakembereket, 

csapatokat keresek 

kinti bejelentéssel, 

órabéres fizetéssel!

Érd.: 70/408-0664

HBM-i Temetkezési Vállalat
keres azonnali kezdéssel

HALOTTSZÁLLÍTÓ

SÍRÁSÓ
munkakörbe

balmazújvárosi telephelyre 

helyi lakost!

Mobil: 06-20/58-99-299
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462737
30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, óvodai dajka, szociális

gondozó és ápoló, kisgyermekgondozó-nevelő,

gyógyszerkiadó szakasszisztens, kézápoló-

műköröm építő, gyógyszertári asszisztens

K É P Z É S E K !NY
VS

Z: 
E-0

00
64

5/2
01

4

Lapzárta:
szerda 12 óra
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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: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

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 
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

Debrecen-Méhészkertben, 1495 
m2-es, átminősített kert eladó. 
Víz villany van, gáz az utcában. 
Beállt gyümölcsös, busz az utcá-
ban. Vállalkozásra és CSOK igény-
lésre alkalmas. A telek két utcá-
ra nyílik, vaskerítéssel körbekerí-
tett, mindkét utcára tolókapu van. 
06-20/2612561. Irányár: 4,8 MFt.

Debrecen-Pac, 835 nm zárt-
kert eladó. Villany, fúrott kút, kis 
ház (12 nm). Buszmegálló 5 perc. 
06-30/539-3471

Eladó Hajdúszovát határában a 
072/38 hrsz-ú szántóföld. 4,49ha, 
148,5AK. 06-30/401-9182

Egy hold zártkert Debrecenben 
eladó. Gazdálkodásra alkalmas. 
06-20/502-0847

Debrecen Biczó kertben 1700 
nm-es gyümölcsös eladó. A telken 
15 nm-es faház, vezetékes víz, 2 db 
fúrott kút, vezetékes gáz is van. A 
telekre akár 100 nm-es ház is épít-
hető! Ár: 4.4M Tel:06706234024

Ungvári kertben, a buszmegál-
ló közelében, 40 m2-es, 1 szoba-
konyhás kis ház, 874 m2-es telken 
eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503

Gáspár György kertben 30 nm-es 
kétszintes ház cirkófűtéssel 2700 
m2-es telken eladó. Gazdasági épü-
letként nyilvánt

Hajdúszoboszló csepűs zárt-

kertben 1620 m2 terület eladó.

Tel.: 06-30/490-4133

Ü D Ü L Ő ,  H É T V É G I  H Á Z

Bocskaikert, Rákóczi kertben, 

három szinten, 72 nm fűthető hét-

végi ház nyaraló berendezéssel, 

szerszámokkal, gyümölcsöskert-

tel eladó. 2,5 MFt. 52/458-689, 

06-30/577-6755

Felső Tisza-parton hétvégi ház eladó. 

Irányár: 3 MFt. 20/253-9341

Keleti főcsatorna partján összkom-

fortos nyaraló és 4 db műanyag szék 

párnával eladó. Tel.: 30/276-2336

Tiszalöki ősi üdülőtelepen, 30 

nm-es, tájjellegű üdülő teljes felsze-

reltséggel (gáz, klíma, tévék, hűtők 

stb.) sürgősen eladó. Iár: 3,95MFt. 

06-70/967-7778

B Ú T O R

Nádudvaron jó állapotban lévő szo-
babútor eladó.Tel.: 30/578-9240

S.O.S. Hajdúszoboszlón használt 
fotelek,kihúzható kanapé,két kis 
szekrény eladó.Az első érdeklődő 
viszi.Tel.: 06-30/517-1615

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

Állványos köszürű 300-as sza-
lagfűrész gyári mintára készült 
aztali fúrógép 380-as eladó. Érd.: 
06-20/954-9601

300l vegyszerező, nagybarona, sima-
henger, 2 fejes eke, Berettyóújfalu 

Árpád u. 1/C. Érd.: 30/294-3418

J Á R M Ű

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 157.000 Ft-tól-297.000 Ft-ig 50 
km-es KÖRZETBEN INGYENES SZÁL-

LÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

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

Simsont keresek megvételre típus-
tól, állapottól függetlenül korrekt, 
reális áron. Tel.: 06-30/506-5412

Á L L A T

Tojótyúk 10 hónapos, extra 
tojáshozammal, ingyenes szál-
lítással rendelhető, 599 Ft/db. 
áron: Tel.: 06-70/240-13-31

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

N Ö V É N Y

Kukorica folyamatosan kapható. Nádud-
var Pacsírta utca 7. Tel.: 30/522-4617

E G Y É B  E L A D Á S

Berettyóújfaluban építési törmelék 
lerakható. Érd.: 06-20/377-5656

Háromégős gáztűzhely olcsón 
eladó. Érd.: 06-30/347-6414

Jó állapotú Simson motorkerékpár 
eladó! Tel.: 30/664-86-71

Rekamié, konyhabútor, heverő, mikro-
hullámú sütő, beltéri ajtó, szőnyegek, 
asztal eladó. Érd.: 30/520-6502

Szemes tengeri 5-10 mázsás tétel-
ben házhoz viszem, 5 tonnás billenős 
pótkocsi eladó. Tel.: 70/302-4409

2000db bontott Csabai hófogó cse-
rép eladó. Érd.: 06-30/511-0587

Tűzifa akció! Akác, tölgy, bükk 
kuglis, hasított. 3300 Ft-4000 
Ft/100 kg. 06-70/622-2149. 
EUTR: 5804580

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.
Hívásra megyek. Hétvégén is. 
Megbízhatóság. Tel.: 52/274-468, 
30/356-4569

Személyautókat és vashulladékot 
vásárolok.Tel:70/555-12-62.

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

Ács, tetőfedő, bádogos, tetőja-
vítást, cserépforgatást és csa-
torna javítási munkát vállalunk, 
saját anyagból is. Ingyenes fel-
mérés. 06-70/2897-790

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.00032.000 Ft-tól Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.00037.000 Ft-tól. Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.00069.000 Ft-tól. Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

szúnyoghálók, garázskapuk.
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Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása impregná-
ló felújítás, kémények bon-
tása javítása. Bádogos mun-
kák. Előjegyzőknek 30% ked-
vezmény. Érd.:06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, bel-
ső munkálatok végzése, szoba-
festés, mázolás. 30/4402-145, 
20/391-4249

PALATETŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. 30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

Térkő lerakást, szigetelést, kerítés-
készítést, kisebb kőművesmunkát, 
belső bontást, felújítást vállalok. 
06-30/954-8168

TETŐÁSZ!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserépte-
tők bontás nélküli átfedése (zsin-
dely, cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, rakása, csa-
tornák cseréje, külső homlokza-
tok hőszigetelése, színezése, elő-
tetők készítése. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfel-
használású banki hitel, hitelkivál-
tás előzetes banki költség nélkül. 
Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, 
Reg. szám: 0040600476843
Tel: 06-30/635-8080

Á L L Á S

Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, 
győri és mosonmagyaróvá-
ri munkahelyünkre. Havi átlag 
kereset nettó 180-200.000 Ft. 
Szállást, munkába járást, elő-
leget biztosítunk. 06-70/639-
9920 (Bp/0701/1460-1/2016-
1575)

Ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16.

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk Pest megyébe, illetve Győr-
Moson-Sopron megyébe kiemelt 
bérezéssel. Ingyenes szállás, uta-
zás. 06/30-511-4219.

CO hegesztőket, lakatosokat kere-
sünk Kecskemétre. Bérezés net-
tó 1200-1600Ft/ óra+ prémium. 
0670/329-75-54

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)

Kéményszereléshez azonnali kez-
déssel alkalmazottat felveszünk. 
Érd.: 70/238-7800

Németországba és Dániá-
ba keresünk munkavállaló-
kat mezőgazdasági területre: 
állattenyésztés - állatgondozás 
(szarvasmarha, sertés), trakto-
ros, mezőgazdasági gépszere-
lő, növénytermesztési terület-
re, ill. betanított munkákra. 
Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.
com, www.andreasagro.com

Nincs munkád? Betanított mun-
kakörbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi munkahelyre. 
Ingyenes szállással és bejá-
rással, utazási költségtérítés-
sel, előleggel, 13. havi bérrel. 
Hosszú távú munkalehetőség, 
havi átlag kereset nettó 170-
200.000Ft. Érd: 06-70/315-8492 
(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Soproni munkára férfi , női beta-
nított munkásokat keresünk. Jó 
fi zetés, szállás, juttatások, útikölt-
ség térítés biztosított. Jelentkezni: 
+36-30/709-3150-es számon.

Vasbetonszerelés Németor-
szágban, házgyárban! Tapasz-
talat és nyelvtudás nem szük-
séges. Szállás és első kiuta-
zás ingyenes. 06-70/519-5793 
Betonstaal-Bouw Kft.
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BARNASZÉN 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTVA!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 
házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható!                   bruttó ár

n Raklapos diószén 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy – a szállítást végző 
Magyar Posta nagymértékű áremelése miatt – 
07. 15-től kénytelenek vagyunk a szállításokért 
külön fuvardíjat felszámítani.  
Megrendelését a www.ormosszen.hu
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2018. március 27-től a készlet erejéig érvényesek!
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06.14. 17:00 Oroszország – Szaúd-Arábia

06.15. 14:00 Egyiptom – Uruguay

06.19. 20:00 Oroszország – Egyiptom

06.20. 17:00 Uruguay – Szaúd-Arábia

06.25. 16:00 Uruguay – Oroszország

06.25. 16:00 Szaúd-Arábia – Egyiptom

7:00 Oroszország – Szaúd-A
A-CSOPORT

06.16.  12:00  Franciaország – Ausztrália

06.16.  18:00  Peru – Dánia

06.21.  14:00  Dánia – Ausztrália

06.21.  17:00  Franciaország – Peru

06.26.  16:00  Dánia – Franciaország

06.26.  16:00  Ausztrália – Peru

2:00 Franciaország – Ausztrá
C-CSOPORT

06.16.  15:00  Argentína – Izland

06.16.  21:00  Horvátország – Nigéria

06.21.  20:00  Argentína – Horvátország

06.22.  17:00  Nigéria – Izland

06.26.  20:00  Nigéria – Argentína

06.26.  20:00  Izland – Horvátország

5:00 Argentína – Izland
D-CSOPORT

06.17.  14:00  Costa Rica – Szerbia

06.17.  20:00  Brazília – Svájc

06.22.  14:00  Brazília – Costa Rica

06.22.  20:00  Szerbia – Svájc

06.27.  20:00  Szerbia – Brazília

06.27.  20:00  Svájc – Costa Rica

4:00 Costa Rica – Szerbia

S áj

E-CSOPORT

06.17.  17:00  Németország – Mexikó
06.18.  14:00  Svédország – Dél-Korea
06.23.  17:00  Dél-Korea – Mexikó
06.23.  20:00  Németország – Svédország
06.27.  16:00  Dél-Korea – Németország
06.27.  16:00  Mexikó – Svédország

:00 Németország – Mexikó

F-CSOPORT

06.18.  17:00  Belgium – Panama
06.18.  20:00  Tunézia – Anglia
06.23.  14:00  Belgium – Tunézia
06.24.  14:00  Anglia – Panama
06.28.  20:00  Anglia – Belgium
06.28.  20:00  Panama – Tunézia

7:00 Belgium – Panama

G-CSOPORT

06.19.  14:00  Kolumbia – Japán06.19.  17:00  Lengyelország – Szenegál06.24.  17:00  Japán – Szenegál06.24.  20:00  Lengyelország – Kolumbia06.28.  16:00  Japán – Lengyelország06.28.  16:00  Szenegál – Kolumbia

4:00 Kolumbi

H-CSOPORT

AAA-CSOPORTPORTCSOPORT
áliaF iaország Ausztrá

CCC-CSOPORTPOOPORRRTCSOPOORRT
FOCI menetrend 2018 

Június 30. 16.00 C1–D2
Június 30. 20.00 A1–B2
Július 1. 16.00  B1–A2
Július 1. 20.00 D1–C2 
Július 2. 16.00 E1–F2 
Július 2. 20.00 G1–H2
Július 3. 16.00 F1–E2
Július 3. 20.00 H1–G2

úJúJúJúJúnJúnJúnJúnJúnJúnJúnJúnJúniiiiusiusiusiusiusiusiusiusius 303030303030303030303030. 161616161616161616161616.000000000000000000000000 CC1C1C1C1C1C1C1C1C1C1–C1–C1–DD2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2

NYOLCADDÖNTŐ

Július 6. 16.00 A1/B2–C1/D2
Július 6. 20.00 E1/F2–G1/H2
Július 7. 16.00 F1/E2–H1/G2
Július 7. 20.00 B1/A2–D1/C2

06.2

us 6 16 00 A1/B2–C1/D2

NEGYEDDÖNTŐ

Július 10. 20.00
Július 11. 20.00
Július 10 20 00

ELŐDÖNTŐ

Július 14.  16.00Július 14 16 00

3. HELYÉRT
Július 15.  17.00us 15 17 00

DÖNTŐ

06.15. 17:00 Marokkó – Irán
06.15.  20:00  Portugália – Spanyolország06.20.  14:00  Portugália – Marokkó06.20.  20:00  Irán – Spanyolország06.25.  20:00  Irán – Portugália

06.25.  20:00  Spanyolország – Marokkó

7:00 Marokkó – Irán

B-CSOPORT
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Hajdúböszörményi

Béke Mezőgazdasági Kft.
újra indítja a

SZALMA-TRÁGYA
CSERE AKCIÓJÁT!

A csere aránya 1:12
A szalma átvétele és a trágya 

kiadása a telephelyeken történik.

Érdeklődni lehet a következő telefonon:

20/219 0066

Debreceni telephelyű cég
állandó délelőttös beosztásba,
bejelentett főállású munkakörbe keres

GÉPSZERELŐ,
KARBANTARTÓ
munkatársakat.
Munka leírása: folyamatos üzemvitel 
biztosítása gyártósoron, karbantartás, 
egyedi szerelések.

Gépszerelési gyakorlattal rendelkezők 
előnyben, de pályakezdő fi atalok 
jelentkezését is várjuk.

Kiemelt bérezés!!!
Jelentkezni önéletrajz megküldésével, 
vagy a megadott telefonszámon 
lehetséges: 20/273-0890

GÉPKEZELŐI/CSOMAGOLÓI
MUNKA VESZPRÉMBEN
INGYENES BALATONPARTI

SZÁLLÁSSAL 2 ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL

06/20/240-5449
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Hazautazási támogatás
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átlag nettó 150.000 Ft kereset
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AKCIÓS  
TÜZELŐANYAG 

VÁSÁR 
a készlet erejéig, előrendeléssel,

Szén 220 Ft/kg-tól.

Tel.: 06-30/968-0589 
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FELHÍVÁS

LEJÁRT SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁRA

Berettyóújfalu, Balmazújváros, Derecske, Földes, 

Hosszúpályi, Vámospércs, Nyíracsád, Nyíradony, 

Biharnagybajom, Hajdúszovát, Monostorpályi, Pocsaj, 

Bocskaikert, Újléta Köztemetőkben.

A felhívási címben jelölt azon temetkezési helyeket melyeknek 

használati ideje lejárt, az – érvényben lévő rendelkezésekben 

biztosított jogkörüknél fogva – újraváltásra meghirdetjük!

A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat,

mint a fentiekben felsorolt köztemetők üzemeltetője,

felhívja a tisztelt hozzátartozók fi gyelmét arra,

hogy keressék fel irodáinkat az újraváltással kapcsolatban

vagy érdeklődjenek a +36-52-428-307-es telefonszámon.

Az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük

és újraértékesíthetjük!
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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

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

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Á i k állítá t

CSAK

140.000 Ft

99.000 Ft

259.400 Ft

Kutyakennel 3x2 mt

t

3x5 méteres
színes garázs
billenő 
kapuval*

horganyzott
vázszerkezettel!

csakcsak
215.000 Ft

4x6 méteres garázst

3x5 méteres 
garázs 

*17 színből választhat. Áraink 2018. augusztus 31-ig érvényesek!
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes BOMSTAL
GARÁZSOK

Tárolók, kennelek, csarnokok...

+ széleskörű cafeteria csomag
éves br. 250.000-350.000 Ft

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.
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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 ÁÁ R Ó KS Z Á

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!

Ajtó   diszkont
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