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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri

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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Vállalom 
Kft-k Bt-k, egyéni

vállalkozók, családi 
gazdálkodók, őstermelők 
teljes körű ügyintézését 

(adó, TB, vám), 
több mint 10 éves 

tapasztalattal.
Tel: 06706271671

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780 51
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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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Hajdúböszörmény, 

Külső-Újvárosi úti központjában 
kukorica és napraforgó vetőmag, 

valamint műtrágya 
értékesítés! 

Kedvező árakkal várjuk régi és új partnereinket!
Érdeklődni lehet: 52/372-404, 52/561-783

Alumínium és/vagy műanyag 
nyílászáró beépítéséhez 

illetve gyártásához keresünk 
kollégákat  hosszútávra! 

Gyakorlat, B kategóriás jogosítvány előny, de nem 
feltétel, akár pályakezdőt is betanítunk!

Érdeklődni: +3020262-4467 
vagy küldje el önéletrajzát 

a maxaludoor@gmail.com
e-mail címre.
Maxalu Door Kft.

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

Balmazújváros:
Kossuth tér 1.

Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394
balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18.

Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677
hajdunanas@okula-optika.hu
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Feladatok:
• lézervágó vagy élhajlító gépek működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
• géphibák kezelése, alap karbantartása

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség
•  1-3 év fémipari vagy termelő cégnél szerzett élhajlításban 

vagy lézervágásban szerzett tapasztalat
• több műszakos munkarend vállalása
• hajlandóság külföldi betanulásra az első pár hónapban

Amit kínálunk:
• részvétel egy új gyártóüzem beindításában
• versenyképes bér és juttatási csomag
• külföldi kiküldetés

Elérhetőségeink: +36 20 485 8118
Személyesen: 4025, Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 23-25.

www.trenkwalder.hu

CNC-s állást keres?
Jelentkezzen most DEBRECENI 

álláslehetőségünkre!

Forgalmazás, 
javítás, 

beszerelés,
 bontás, 

helyreállítás

KIS ISTVÁN
Balmazújváros
Táncsics M. u. 49.
06-70/639-8258

Kibővült termék kínálat
Széleskörű szolgáltatások

Kedvező árak-Kedvező feltételek

Redőnyök,  Reluxák, 
szúnyoghálók …

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
többféle  árkategóriában!

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

51
52
57

51
54
99

51
54
32

51
54
87

51
45
65

50
98
83

51
52
97

FÖLDMÉRÉS
Vállalunk:

Épületfeltüntetést, 
Telekmegosztást, 

Művelési ág változást, 
Telekhatár kitűzést.

Hajdúböszörmény,
Baltazár D. u. 18. 

Telefon: 36 30 752 1779



2 2019. március 8.

Értékesítőink 
segítenek! 

Forduljon bizalommal hozzájuk.

Marosvölgyi Marianna 
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea 
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Apró
ÉpítÉSI teleK

Alsójózsai játszótérnél ikerház 

építésre alkalmas 1150nm telek 

felújítandó 70nm házzal eladó. 

06-70/546-5126

Vállalkozásra és építkezésre alkal-

mas 1495nm-es, átminősített kert 

eladó Debrecen-Méhészkertben. 

A telek két utcára nyílik, 80m-es 

vaskerítéssel körbekerített, mind-

két utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-

lik. Víz, villany van, gáz az utcában. 

Beállt gyümölcsös, buszjárat van. 

Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 

06-20/261-2561

Föld, Kert

4,1 ha szántóföld Polgár kül-
területén  ELADÓ! Érd: 06-30-
226-5402

JárMű

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 
50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

JárMűKereSÉS

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

AUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hite-
les, sérült)  piaci áron márkától-
kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  
tel:20-9134012

rÉGI motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

rÉGISÉG

KÉSZpÉNZÉrt VÁSÁROLOK kor-
rekt áron aranyékszert, porceláno-
kat, festményeket, szobrokat, órá-
kat saját részre! Tel: 20/5360-069

állAt

Farm napos előnevelt csibe oltva 

jegyeztethető. Szőllősi csibe Tépe. 

Érd.:06-20/317-1048

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 

700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

eGyÉB elAdáS

Hajdúböszörményben békéscsa-

bai 2-makkos cserép kb. 500db, 

valamint kétszárnyú ablak eladó. 

06-70/230-4287

rendelje meg tavaszi akciós tüze-

lőjét! Erdei vagy ömlesztett m3-ben 

rendelhető! Termékeink: tölgy, 

bükk, akác, stb... valamint kivá-

ló minőségű szén kapható. Meny-

nyiségtől függően ingyenes szál-

lítás! Hívjon bizalommal! EUTR: 

AA5854363 Tel.: 20/470-9378

takarmány eladó! Szalma, széna, 

lucerna, árpa, zab. Szállítás meg-

oldható! Tel: 06-30-687-1325

eGyÉB KereSÉS

Bicskákat-késeket vásárol-

nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 

Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-

30/979-9529

dunnát,hagyatéki tollat veszek.

Hívásra megyek.Hétvégén 

is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-

468,06-30/356-4569

SZolGáltAtáSt KíNál

Csempe, járólap lerakását, fürdő-

szobák teljes körű felújítását, víz 

szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-

lalom. Pontos, megbízható, precíz 

munka! Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújítás, 
kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-
6289

FÜrdŐKádAK bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

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

Társaságunk, a Bö- ■
szörményi Baromfifel-
dolgozó Kft. egyéni vál-
lalkozásként indult, 
2003 óta működik jelen 
formájában. Fő tevé-
kenységünk baromfifel-
dolgozás, tartósítás, 
ezen belül a tyúk és a 
pulyka mellett a csirke-
feldolgozása a legjelen-
tősebb. 

Cégcsoporton belül 9 élő-
telep áll rendelkezésünkre, 
az integrált termelés biz-
tosítja számunkra a folya-
matos alapanyag ellátást. 
A többi beszállítónkkal is 
10-12 éve állunk állandó 
kapcsolatban. 

Országosan értékesítjük 
az általunk előállított hús-
termékeket, ezen kívül kül-
földi exportra is szállítunk. 
A cégünk 4 saját tulajdonú 

kiskereskedelmi egységben 
és számos partner kiskeres-
kedelmi üzletében történő 
értékesítésen túl feldolgozott 
baromfi  hústermékek nagy-
kereskedelmi értékesítésével 
is foglalkozik. Országos vi-
szonylatban a 6 .,régiónkban 
a 3. helyen állunk jelen ter-
melési kapacitásunkkal. Az 
elmúlt években folyamatos 
fejlődés következtében a kez-
deti 600 db/ órás feldolgozást 
2014ben már 3500db/órára 
tudtuk növelni. Jelen pályá-
zatunk tartalma egy átfogó 
beruházás egy szakasza. Je-
lenlegi üzemünk 100 % os 
kihasználtsággal üzemel, a 
kereslet viszont jó minősé-
gű termékeinkre egyre na-
gyobb, így a piac kiszolgálása 
érdekében egy új üzemrész 
létrehozásával tudjuk csak 
megoldani a termelési kapa-
citásunk növelését. 

Beruházásunk időszerű-
ségét indokolja egyik régiós 
konkurensünk profi lváltása 
következtében megüresedő 

jelentős piaci szegmens, a 
bolthálózatok igénye a na-
gyobb mennyiségű beszállí-
tásra. Jelen felszereltségünk 
és üzemi méreteink mellett 
ennek az igénynek nem tu-
dunk eleget tenni. Új és kor-
szerű vágópályára, daraboló 
gépekre és hűtési techniká-
ra van szükségünk a kapa-
citásnöveléshez. Cégünk 
kiterjedt partnerkapcsola-
ta alkalmassá teszi az igé-
nyek kielégítése végett a fo-
lyamatos vágási darabszám 

növelését. 2022-re célunk a 
15 000 000 darab/éves vágás, 
ami feldolgozására automa-
tizált gépekre van szükség. 
Célunk a 7 000 darab/ óra vá-
gási kapacitás. Jelenleg első-
sorban friss lédig, ömlesztett 
baromfi  hús forgalmazásával 
foglalkozunk. 

A kereskedelmi láncok 
egyre jobban elvárják a spe-
ciális, egyedi csomagoláso-
kat. Emberi munkával nem 
lehet tökéletesen egalizálni 

pl. a csirke combot és az 
egész testet, a combfi lé, vagy 
a mell fi lé kockázását, az au-
tomatizált gépsorral ezt az 
igényt tudjuk majd kielégí-
teni, így növelhetjük nem 
csak a termékpalettánkat, 
hanem országos piaci megje-
lenésünket is. Beruházásunk 
garantálja a munkahelymeg-
tartást. Dolgozói létszámunk 
is 2004 óta 47 főről 2016 ban 
186 ra emelkedett, ez a szám 
az automatizálás mellett to-
vábbra is emelkedni fog, mi-
vel a nagyobb kapacitás és a 
tovább feldolgozottság min-
denképpen növekedett lét-
számot igényel - mondta Ső-
rés Dóra ügyvezető.

A termelési kapacitás növelése érdekében 
kétmilliárd forintos fejlesztés Hajdúböszörményben

Böszörményi 
Baromfifeldolgozó Kft. 
4220 Hajdúböszörmény, 
Kinizsi Pál u 13.

Tel:(52) 371 815

ELÉRHETŐSÉG

A fejlesztéssel 15 új munkahelyet teremtenek, így a foglalkoztatottak száma jövőre eléri a kétszázat.
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, 
Hajdúdorogon, 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., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett 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!

HIrdetésfelVeVő Hely:

• Élelmiszerbolt
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!
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pAlAtetŐ bontásnélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

tetŐáSZ!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső homlok-
zatok hőszigetelése, színezése, 
előtetők készítése. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

álláS

Ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-16 

(Pabian&Partners)

MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ, ÉPÍTÉSVEZETŐ 
ÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS:
szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területén.

FELADAT:
kivitelezési munkák helyszíni koordinálása, 
20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
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Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, haza-
utazási támogatás, bérelő-
leg. Tel.: 06-70/415-9021 
JOBmotive Kft.

technológia szereléshez keresünk 
munkatársakat B. kategóriás jogo-
sítvánnyal és szerelési tapaszta-
lattal Agrotech-Komfort Kft. Érd.: 
30/219-2823, info@agrotk.hu

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

A Nagyhegyes Hús Kft. keres 
takarítót, ládamosót, illetve 
segédmunkásokat. Munkavég-
zés helye: Hajdúszoboszló Érd: 
30/626-2045

oKtAtáSt VállAl

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, - nevelő képzés 
indul márciusban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

KALODÁS     TÖLGYFA
KONYHAKÉSZEN    ELADÓ
Tel.: 20/222-5349
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Winter sarok
ágyazható, ágyneműtartós
399.900 Ft-tól
229.900 FtLineas 3+1

289.900 Ft-tól
149.900 Ft

Nepella sarok
ágyazható, ágyneműtartós

369.900 Ft-tól
199.900 Ft

Bono sarok
ágyazható, ágyneműtartós
129.900 Ft-tól  
89.900 Ft

Gina sarok
ágyazható, ágyneműtartós
269.900 Ft-tól 
144.900 Ft

Prime sarok
ágyazahtó, ágyneműtartós

399.900 Ft-tól
229.900 Ft

Toby sarok
ágyazható, ágyneműtartós
379.900 Ft-tól
199.900 Ft

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

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! Az akció 2019. 03.08-03.14. illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!

műtartós
l  
t
l

144.900 Ft

51
52
64

BÁNYAMESTER
szakembert keresünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Hajdú-Bihar megye területéről.

ELVÁRÁS: 
szakmai tapasztalat, kavics- és homokbányák irányításában,

FELADAT:
bányaművelés, bányaművelési előkészítés, bányászati 
tevékenység koordinálása

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén,
de elsődlegesen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

51
56
19

Gumiszerelők vagy
Gumiszerelésben jártas 

autószerelők 
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. március 18. 14: óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchenyi u. 88.

Zárt szelvények I. és II. osztályban: 
20x20x2-től 100x100x4-ig 

minden méretben, amíg a készlet tart!  
Szögacélok, U acélok, négyzet acél, 
köracél, betonacélok, horganyzott 
kerítéselemek nagy választékban.

Haszonvas Bt. 
Db. Gázvezeték út 35. 

52/474-399, 30/63-53-463
Nyitva tartás: H–P 07:00–15:30

51
40
03

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 

1 fő  gépi fejős munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 

Tel: 06-30/501-1922  
e-mail: allas@formula-gp.hu51

40
03

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
sertéstelepére

 1 fő állatgondozó munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 

Tel: 06-70/506-0646  
e-mail: allas@formula-gp.hu

BAROMFIGONDOZÓ
munkakörbe

Tiszabábolna, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros

BA

vállalata

T: 0621 233 39 54 e: hr@tranzitker.huJelentkezni:

51
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