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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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 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
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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 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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felveszek (akár nyugdíjast is). 

Érd.: 30/318-2018
Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.
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SZABÁSZATI KISEGÍTŐT
nagy gyakorlattal és
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Újabb kihívás előtt a kukorica termesztők!

Felhasználói tapasztalatok, videók elérhetők: www.fmcagro.hu
Tóth Balázs 06-20/456-6275

Április elején az ország jelentős részén aszály volt, 
majd a hónap végén megyénkbe is megérkezett a ré-
gen várt csapadék. A kukorica vetése befejeződött, sok 
helyen már sorol az állomány, és várhatóan hamarosan 
kelnek a gyomok is. Ilyen körülmények között különö-
sen fontos a gyomirtás helyes megtervezése is. Olyan 
készítményt kell választani, amely a korán kikelt, ezért 
fejlettebb gyomokat is biztonsággal leküzdi, de tar-
tamhatást is biztosít a permetezés után kelők ellen is. 
A tavalyi év száraz áprilisa is rávilágított, hogy a legjobb 
eredményeket az állományban kijuttatott, levélen és 
talajon keresztül is hatékony herbicidek adták. A tar-
tamhatással nem rendelkező készítmények után a má-
jusban megérkező csapadék hatására kigyomosodtak a 
kukoricatáblák. 

Ezeket a problémákat megoldani, vagy megelőzni 
azzal tudjuk, ha több, egymástól eltérő hatásmechaniz-
musú hatóanyagot használunk.

Az FMC-Agro Hungary Kft. megfelelőmegoldást kí-
nál a gyomok elleni küzdelemben a Diniro Gold nevű 
kukorica gyomirtó csomagjával, amely 5 hektár keze-
lésére elegendő. A csomag összetevői a 2,4 kg Diniro 
(nikoszulfuron + proszulfuron + dikamba)és a10 liter 
Successor T (petoxamid + terbutilazin) kiegészítve a 1 
liter Trend 90 hatásfokozóval. A Diniro hatékony a már kikelt gyomok 
ellen, míg a Successor T hatóanyagai több hetes tartamhatást biztosít-
va gátolják a gyomok csírázását és újrakelését (1.ábra) azáltal, hogy a 

kijuttatás után lehulló csapadék a hatóanyagokat be-
mossa a talajba.

 A kombináció hatékony a legtöbb, kukoricában 
előforduló gyom ellen. A magról kelő gyomok (csat-
tanó maszlag, libatop fajok, disznóparéj fajok, kese-
rűfű, parlagfű, selyemmályva, varjúmák, napraforgó 
árvakelés, kakaslábfű, muhar-fajok, köles-fajok, stb.) 
mellett több, évelő gyom ellen is kitűnő hatékonyság-
gal rendelkezik (pl.: mezei acat, apró szulák, fenyérci-
rok, stb.).Öt hatóanyagának köszönhetően a reziszten-
cia kialakulása is kevésbé valószínű, mint az egy -két 
hatóanyagú termékek esetében.

A Diniro Gold időzítése rugalmas, a kukorica 3-6 le-
veles fejlettsége között bármikor használható. Magról 
kelő kétszikű gyomok 2-6 leveles, magról kelő egy-
szikűek 1-3 leveles állapotukban a legérzékenyebbek 
a készítményre. Mezei acat tőlevélrózsás állapotban 
permetezzünk. Hosszú tartamhatása miatt, nincs 
gond a terület újra gyomosodásával sem.

Az elmúlt évben nagy területen, az ország minden 
részén eredményesen használták a Diniro Gold-ot, 
ebben a szezonban is bizonyítani fogja, hogy megér-
demelten vált népszerűvé, legyen száraz vagy csapa-
dékos a tavasz.

Öt hatóanyaggal a tökéletes  
eredményért (Létavértes, 2018.)
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KLÍMASZERELÉS,
Szervizelés, Javítás
Telefon:0620/385-5251

KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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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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HIRDETÉSFELVEVŐ HELY:

• ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény, 

Kálvin tér 11.

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 � 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!

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, óvodai dajka, szociális 
gondozó és ápoló,  kisgyermekgondozó 

nevelő, kézápoló-műköröm építő, 
lábápoló, gyógyszertári asszisztens, és 

központifűtés szerelő képzések!NY
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Apró
ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

Felső Tisza parton hétvégi ház 
eladó. Irányár: 3,8MFt. 06-20/253-
9341

JÁRMŰ

Elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-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 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,  2000-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-9134012
RÉGI motorokat keresek! Sim-
son, MZ, ETZ, JAWA, stb. 20/572 
5142.

Simsont keresek megvételre 
típustól,állapottól függetlenül reá-
lis áron.Tel.:06-30/506-5412

RÉGISÉG

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

ÁLLAT

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

TYÚKVÁSÁR! INGYENES SZÁLLÍTÁS-

SAL, gyönyörű 14 hónapos földön 

nevelt tyúk jegyezhető. 20 db-ra két 

darab ajándék. 06-70/776-3007

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúk-
vásár 1 éves Vörös Tojó Tyúk, 
szép tollasak 600Ft/db.  INGYE-
NES házhoz szállítás! Tel: 
30/171-6635

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

Német használt ruha üzlet nyílt 
Hb. Bethlen G. u. 23. alatt. 
Női, férfi  és gyermek ruházat, 
kisebb használati tárgyak. H-P 
9-17, SZO 9-12.30 Várjuk ked-
ves vásárlóinkat.

EGYÉB KERESÉS

Bicskákat-késeket vásárol-
nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 
Besze, Gálfi , Polyák, Ország stb 
Érd.:06-30/979-9529

Dunnát,hagyatéki tollat veszek.
Hívásra megyek.Hétvégén 
is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-
468,06-30/356-4569

Tollhagyaték, dunna, párna fel-
vásárlása napi legmagasabb áron. 
Házhoz megyek. 06-20/214-4362

SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

Ápolási osztály megkezdte a beteg-
ápolást. Betegek fogadása jelentke-
zés sorrendjében. Tel: +36-30/965-
1238

Cseréptető, palatetők bon-
tásnélküli átfedése bitume-
nes zsindely ráolvasztással. 
Tetőmosás, javítás, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, 
javítása. Bádogosmunkák. Elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667.

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

Kárpitozás,bútorfelújítás széles 
anyagválasztékkal,házhoz szállí-
tással.Tel.:06-30/570-0170
Tapasztalt, gyakorlattal rendelke-
ző nehézgépkezelőt keresünk, for-
gókotróra, dózerre, homlokrako-
dóra, országosan. Teljes munka-
időben foglalkoztatva ,hosszútáv-
ra! Kiemelkedő bérezés Szállást 
biztosítunk. Tel.: 06306886498 
Gerulus kft.

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

Külső homlokzat javítása, fes-
tése, szigetelése, tatarozása 
garanciával, belső falak festé-
se, javítása 20% kedvezmény-
nyel. 06-70/429-6667

PALATETŐ BONTÁS NÉLKÜ-
LI FELÚJÍTÁSA SZÍNES, MIN-
TÁS, BITUMENES ZSINDELY-
LYEL. INGYENES ÁRAJÁN-
LAT KÉSZÍTÉS. 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 cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

ÁLLÁS

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgá-
csoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozó-
kat Győr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes fi ze-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-
9021 (JOBmotive Kft.)

Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást biztosí-
tunk. Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét kör-
nyékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)

Franciaországba keresünk folya-

matos, bejelentett építőipari mun-

kára, azonnali kezdéssel, tapasz-

talattal rendelkező dolgozókat az 

alábbi munkakörökbe: Festő, Gipsz-

kartonos, Bandázsoló, Hideg/meleg 

burkoló, Kőműves, Állványozó, Vil-

lanyszerelő, Asztalos. Juttatások: 

fi zetés+szállás. Bővebb információ-

ért küldjön sms-t, visszahívjuk. Vár-

juk jelentkezését! Tel: +3670/327-

4615, +3620/263-3061 Acit Job

OKTATÁS
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Ha nem lenne elég, hogy ha valaki tu-
ristaként ellátogat Egerbe, s megnézi 
a várat, bort kóstol a Szépasszony 
völgyben és megpihen egy kellemes 
hotelben, akkor május 10-én és 11-én 
még egy különleges program, egy tel-
jes és őrült Rock ’n’ Roll hétvége várja 
a barokk városban.

Mint a szervezők-től megtudtuk, az ide 
látogatóknak egy olyan félpanziós csomag-
ajánlatot nyújtanak egy  négy csillagosos 
hotelben, mely magába foglal egy Magyaror-
szágon egyedülálló fesztivált is.

Esténként hazai és külföldi zenekarok lép-
nek fel a vacsora alatt és után a hotel bálter-
mében, amely elegáns környezetet biztosít 

a kétnapos, táncos rendezvénynek, immár 
ötödik alkalommal.

A vendégek teljesen az amerikai ’50-es 
évek világában érezhetik magukat, mert a 
hangulatot fokozzák a helyszínen kiállító 
árusok, az amerikai autók, és a kor divatját 
felidéző fodrász.

Ez a csomagajánlat, ami a koncerteket is 
tartalmazza, rendkívül kedvezményes áron 
két főnek csak 79.900 Ft-ba kerül. 

Ha a tavasz kezdő lendületét tánclépésben 
szeretné felvenni Egerben, ezen a felhőtlen 
Rock ’n’ Roll hétvégén, akkor Önnek készség-
gel szolgálnak részletes információt a 06/36-
522-221-es telefonszámon a hotel értékesíté-
sén, vagy érdeklődhet és szobát is foglalhat 
az info@hotelegerpark e-mail címen.

Ismét Rock ’n’ Roll Weekend 
     Egerben!
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GYEREK CIPŐ
AKCIÓ:

Egyet fi zet, 
kettőt vihet!

TAVASZ
Hello

ÁZSIA

ANYÁK NAPI AJÁNDÉKUNK:
- 10.000 Ft feletti vásárlásnál
1 db bizsu nyaklánc;
  - 20.000 Ft feletti vásárlásnál

1 db parfüm.

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

BOMBA ÁRAK: 
-Gyermek homokozók: 290 Ft-tól
-Női pólók: 990 Ft-tól 1590 Ft-ig;
-Női, férfi  zoknik: 390 Ft/3 pár, 690 Ft /5 pár
-Porcelán konyhai kiegészítők: 200 Ft-tól

NAGYBŐRÖND AKCIÓ! -20% engedménnyel

Az akció csak a teljes áras
 termékekre vonatkozik.

Csak 3 napig: május 3-4-5-én
Anyák napi ajándék ötleteink 

folyamatosan bővülő árukészletünkből
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Tóth Balázs 06-20/456-6275
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Értékesítőink 
segítenek! 

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Forduljon 
bizalommal 

hozzájuk.

Lapzárta: szerda 12 óra
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Lagon 2+1 
 239.900 Ft-ról
129.900 Ft

Alina sarok
ágyazható, ágyneműtartós
409.900 Ft-ról
239.900 Ft

Panama sarok
ágyazható, ágyneműtartós
199.900 Ft -ról
129.900 Ft

Boomer u-form 
ágyazható, ágyneműtartós

399.900 Ft-ról
229.900 Ft

Cook kanapé
ágyazható, ágyneműtartós

199.900 Ft-ról
119.900 Ft

Inga u-form
relaxos

409.900 Ft-ról
229.900 Ft

Nt1 gardrób 
tolóajtós, ruhalifttel 
200*235*60cm 
179.900 Ft-ról 
132.900 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/tbutoroutletwww.facebook.com/tbutoroutlet

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. 05.03-05.09. 
illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

129.900 Ft

Nt1 gardrób 
tolóajtós, ruhalifttel 
200*235*60cm 
179.900 Ft-ról 
132.900 Ft
179.900 Ft-ról 

www.facebook.com/tbutoroutlet
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