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vizsgát szervezünk
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb./ 
2017. február végén

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/685-63-18, vagy 
a 30/239-96-89 
telefonszámon.

NKHS GÉPKEZELŐI

GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb./ tanfolyam
indul

NÁDUDVARON
2017 február elején. 

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál 

a 30/239-96-89, 
vagy a 30/685-63-18

telefonszámon.  

ÉRTÉKESÍTÉSI 
REFERENS

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superior szállodai 

tapasztalattal rendelkező kollégát 
keres értékesítési referens pozícióba. 

Egy idegen nyelv társalgási szintű 
ismerete követelmény. 

A német, román, orosz nyelvtudás, 
valamint a Hostware rendszer 

ismerete előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzot várunk az 

info@hotelsilver.hu címre!
Szolgáltatásaim:

Magyarországon már 25 éve praktizáló és 38 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8. (Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

KALMÁR ERZSÉBET
Független önkormányzati képviselő

NÁDUDVAR

TISZTA SZÍVBŐL KÍVÁNOM, 
HOGY SZERETETBEN, EGÉSZSÉGBEN 

ÉS BÉKESSÉGBEN LEGYEN RÉSZE 
EGÉSZ ÉVBEN MINDEN POLGÁRNAK!

BU É K !

Fizetett politikai hirdetést. A hirdetést � zette: Kalmár Erzsébet Független önkormányzati képviselő

Nyitva: igény szerint.  52/558-703, 20/9211-2808000

Akkumulátorok minden méretben! 
Fagyállók, légfék, jégmentesítők, 
téli ablakmosók, motorindítók.

Ékszíjak, szűrők minden méretben!

 Akkumulátorok• 
Kerékpártól a tehergépkocsiig
Fagyállók• 
Téli szélvédő folyadék• 
Szűrő betétek, olajok zsírok• 
Hidraulika tömlők gyártása,• 

E Ü . K I S KÖ N Y V E K
érvényesítése a friss tüdőszűrő lelettel.

Dr. Búzás Csaba  +36-30/393-1841  
 www.uzemorvos-hajduszoboszlo.hu

Munkaalkalmassági vizsgálatok rendkívül kedvező áron.

RAKTÁROS
 Több éves tapasztalattal és 

áruismerettel rendelkező, 
vendéglátásban és 

logisztikában jártas kollégát 
keresünk raktáros munkakör 

betöltésére! 
Feltétel: jogosítvány! 

Fényképes önéletrajzokat 
az info@hotelsilver.hu 

címre várunk!

ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok
- parkolók
- kapubejárók

- telephelyek
- utak
- járdák

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek
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A korcsolya tanfo-
lyamokra 4-5 éves 
kortól kötöttségek 
nélkül várják a gyere-
keket: lányokat és fi-
úkat egyaránt.

Sportszerűség, kemény 
munka, az ellenfelek meg-
becsülése és fair play 
játék – ezek jel-
lemzik a jégko-
rongot, mely 
valódi csa-
patspor tág.  
– Nem vé-
letlenül áll a 
Debreceni Hoki 
Klub felnőtt öltö-
zőjének ajtaja mel-
lett az alábbi felirat: „ A 
sikernek nincs titka. Kul-
csa a felkészülés, a kemény 
munka és az, hogy tanulj 
a kudarcokból!” Bárkinek 
javasoljuk, aki akar és tud 
a fenti elvek szerint élni és 

dolgozni – mondta el érdek-
lődésünkre Mocsári Attila, 
a DHK elnöke.

A Debreceni Hoki Klub 
1989-es megalakulása óta 
foglalkozik Debrecen jég-
korong sportjának fejleszté-
sével. Kezdetben csak a téli 
időszakban tudtak dolgozni, 

azonban a 2004-ben átadott 
Derék utcai fedett jégpálya 
kiszélesítette sportszakmai 
tevékenységüket. – Nagy fi-
gyelmet fordítunk a jeges 

sportok népszerűsítésére; 
főként az óvodás és a kisis-
kolás korosztályok körében, 
az egészséges életmódra ne-
velés, a gyermekek fizikai, 
illetve mentális állapotának 
fejlesztése és a sport irán-
ti elkötelezettség terjeszté-
se céljából – hangsúlyozta 
Mocsári Attila, hozzátéve, 

rendszeresen végez-
nek tehetségkuta-

tást és hokisulit 
is. Elmondta, 
2009-től már 
valamennyi 
korosztá ly-
ban elindít-

ják csapataikat 
a magyar bajnok-

ságban. Felnőtt csa-
patuk a 2014-2015-ös sze-

zontól kezdődően részt vesz 
a MOL Liga küzdelmeiben. 
A 2015-2016-os szezonban a 
MOL Liga 4. helyén végez-
tek, a Magyar Kupában pe-
dig bronzérmesek lettek.

Erő és ész
A jégkorongról úgy tart-

ják, hogy az atomkorszak, 
vagy a XXI. század sportja.  
A hokiban nem pusztán a 
fizikai erő kap szerepet, ha-
nem az ész és a kreativitás 
is. Mocsári Attila elmond-
ta, alapvető, hogy a sportoló 
képes legyen „olvasni a játé-
kot”. „Ne azt nézd, hol van 
most a korong, hanem azt, 
hol lesz!” – idézte Wayne 
Gretzky szavait. Habár in-
kább férfiasabb sport a jég-
korong, lányok jelentkezését 
is várják. Közülük jelenleg 
négyen erősítik a csapatot.

Az egyesület MOL Ligás 
csapatot működtet, ezért a 
sportolóik számára egyenes 

út vezet a hivatásos karrier 
felé. – Természetesen nem 
csak a profi játékosok kép-
zése a cél, nem lesz minden 
gyermekből felnőtt élsporto-
ló. A cél az, hogy a játékosok 
egy életre szeressék meg ezt 
a csodálatos játékot, váljék 
belőlük sportolni akaró fel-
nőtt; szponzor, vagy sport-
vezető és a gyermekeikből 
neveljenek sportot (hokit) 
szerető, művelő ifjú embert 
– emelte ki az elnök. A tag-
sági díjak korosztály sze-
rint változnak, a tanfolyam 
6000 forintba kerül. Olvasó-
ink bővebb információkat a 
www.debrecenihoki.hu ol-
dalon szerezhetnek.

V. K.

A jégen bizonyítják rátermettségüket
A Debreceni Hoki Klubnak (DHK) jelenleg több, mint 
200 igazolt játékosa van, a 6-7 évesektől a felnőttekig

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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50% KEDVEZMÉNY KUPON
NAPSZEMÜVEGRE ÉS SZEMÜVEG KERETEKRE!
A KUPON BEVÁLTÓINAK AJÁNDÉK SZEMVIZSGÁLAT!
Az akció 2017. január 31-ig érvényes!
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www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

Kaba:
Rákóczi u. 93.

Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Fő u. 87.

Tel.: 54/480-476, 20/329-4986
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

Lapzárta:
kedd 12 óra
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Meggyógyítani nem 
lehet mindenkit, segíte-
ni, közérzetet javítani vi-
szont bármelyik beteg-
nél tudok.

Dr. Wang Yu Cai szavai 
ezek, aki hét éve praktizál 
Debrecenben. A szülőváros-
ában, az észak-kelet-kínai 
Csangcsun városban orvosi 
diplomát szerzett Wang dok-
tor gyógyítási módszerének 
sajátosságát az adja, hogy si-
keresen ötvözi az öt-nyolc-
ezer éves hagyományos kí-
nai orvoslást a körülbelül 

kétszáz éves modern, európai 
gyógykezeléssel.

– Mindkettőt tanultam ott-
hon az orvosi egyetemen, 
mindkettőben jártas vagyok, 
mindkettő tökéletes a maga 
nemében, mindkettőnek van 
létjogosultsága és mindket-
tőt alkalmazom. Meggyőző-
désem, hogy az állapotunk 
javítása érdekében együtt 
kell alkalmazni az ősi kínai 
gyógymódot és az európai 
orvoslást – beszél módszeré-
ről Wang doktor, aki a mun-
kája miatt 1991-ben érkezett 
Budapestre. Előbb a főváros-

ban, majd vidé-
ken alkalmazta 
sajátos gyógyítási 
eljárását.

Úgy tűnik, Deb-
recenben otthon-
ra is talált. Mint 
mondja, Debre-
cen a tudomány 
városa, jó itt élni. 
De térjünk visz-
sza Wang dok-
tor gyógyító 
munkájához.

Tűszúrásokkal gyógyít
– Ha bejön a rendelőmbe a 

beteg, tekintetemmel végig-
mérem, a szeme, a bőre már 
sok mindent elárul az állapo-
táról. Utána meghallgatom 
panaszáról, közben a pulzu-
sát elemzem. Ez az esetleges 
belső energiahiányt mutatja 
meg. Ha szükséges, további 
kivizsgálásokra utalom kór-
házba, rendelőintézetbe. Mi-
után megvan a diagnózis, 
és nem műteni kell az ille-
tőt, kezdhetjük a gyógyítást, 
mégpedig akupunktúrával. 
A testmeridiánokon elhelyez-
kedő speciális pontokat tű-
szúrásokkal stimulálom, és 
ha szükséges, köpölyözést is 
végzek, valamint gyógyhatá-
sú készítményeket javaslok a 
gyógyulni vágyónak. Tapasz-
talom, télen sokkal több a be-
teg, főleg az ízületi probléma 
a hideg miatt. Sajnos vannak 
olyan betegségek, amelyeket 
nem tudunk meggyógyítani, 
viszont akkor is alkalmazunk 
gyógyító eljárásokat. Ebben 
az esetben is mindig jobb köz-

érzettel távoznak rendelőmből 
az emberek.

Szilágyi Gyula vállfájása 
miatt kereste fel dr. Wangot 
néhány hete. A Józsán élő 
nyugdíjas körülbelül három 
éve kínlódik az egészségi 
problémájával. Mondja, túl 
van már többféle kezelésen, 
amelyek hatására időlege-
sen javult ugyan az állapota, 
de tartós eredményt egyik-
kel sem ért el. Ami igazán za-
varta, az volt, hogy nemhogy 
dolgozni nem tudott otthon, a 
kertben, hanem már aludni, 
pihenni sem a folytonos fáj-
dalomtól. Ekkor kereste fel dr. 
Wangot.

– Egy újsághirdetésre lettem 
figyelmes, felhívtam, elmond-
tam a panaszomat, a doktor úr 
azt mondta, tud segíteni. El-
jöttem a belvárosban lévő ren-
delőjébe, beszélgettünk, majd 
mutatott néhány kargyakor-
latot, amit a vállfájásom miatt 
nem tudtam lekövetni. Mond-
ta, az akupunktúra segíthet. 
Ez nekem különösen ijesztő-
en hangzott, hiszen korábban 
kerültem az orvost, annyira 

féltem az injekciótól. Itt pedig 
nem egy szúrás, hanem több 
és naponta. Végül mégis be-
lementem a kezelésbe, és az 
első alkalommal megtapasz-
taltam, hogy az akupunktú-
rás szúrások nem fájnak, sőt 
azokat alig-alig érzem. A kéz-
fejembe és a vállamba kapom 
a szúrásokat, a kezelések vé-
géhez közeledünk, és csodá-
latosan mozog a vállam, meg-
szűnt a fájdalom. Bízom az 
eredményben, mint ahogy 
a doktor úr bizalma is meg-
van. Kölcsönös bizalom nél-
kül nem megy a gyógyulás. 
Tavaszra remélem teljesen 
rendbe jön és tudok dolgoz-
ni a kertemben. Előtte azon-
ban szeretném kipróbálni 
hóseprés és hólapátolás köz-
ben, mit tud a vállam, a ka-
rom. Nagyon várom már az el-
ső nagy havazást!

K. ZS.

Ötvözi módszerében a kínai és az európai orvoslást

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Jelentkezni:Jelentkezni:Jelentkezni:
Vállalkozásunk újonnan kifejlesztett
szoftvercsomagjának meglevő adatbázis
alapján történő értékesítése és népszerűsítése.

Megrendelések adminisztrációja és az
ezekhez tartozó adminisztratív
feladatok elvégzése.

az info@ segments.hu
  címre beküldött
    fényképes
      önéletrajzzal tudsz.

Bővülő csapatunkba 
TELESALES pozícióba

értékesítő munkatársat 
keresünk!Feladatok:

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?

Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

38
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Kos - Kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 
túlságosan a szívére. Most 
csak a csatát veszítheti el, 
ettől függetlenül a háborút 

még megnyerheti. Az új év még több új 
élménnyel kecsegtet, de most valamiért 
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog 
inkább foglalkozni.

Bika - Ne hagyja magát elbi-
zonytalanítani, mert sokkal 
erősebb, mint gondolná és 
ezt már jó párszor sikerült is 
bebizonyítania. A családtag-

jaira most mindenben számíthat. Éppen 
ezért már most arra kényszerül, hogy a 
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel 
kapcsolatos álmait pihentesse. 

Ikrek - A héten sikerül végre 
kilépnie a komfortzónájából. 
Ennek oka pedig egy esemény, 
egy személy vagy bármilyen 
más tényező lehet. Használja 

ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje 
teljében van és bármire képes. Megéri 
bátornak lenni és elengedni a régi 
szokásokat.

Rák - Egy régi kollégája 
bukkanhat fel a múltból a mai 
napon, aki ráadásul kellemes 
meglepetést is tartogathat 
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat, 

ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Nyu-
godtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazódtak 
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz, 
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből 
a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár számos területen 
várnának Öntől teljesítményt, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban. Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz! 

Mérleg - Törődjön többet az 
egészségével! A jegyében járó 
Jupiter jó hatása, hogy nem 
csak testiekben, de szellemi-
ekben is sokat nőhet most. 

Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket 
is falja, ne csak a sütiket. Azonban 
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját 
magának köszönheti a lemaradását. 

Skorpió - Élvezi a kihívá-
sokat, ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óva-
tos. Semmiképpen se habozzon olyanra is 
igent mondani, amitől kissé idegenkedik. 
Apróságokon is múlhat boldogsága. 

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Tartsa szem előtt a 
környezete érdekeit is! A sze-
rettei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Egy pszichológus, 
vagy egy terapeuta segíthet 
Önnek felfejteni a mélyben 
rejtett titkokat. Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 

pedig lehet, hogy már nem létező prob-
lémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb 
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud 
nézni a probléma gyökerével.

Halak - Tele van önbizalom-
mal és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát a 
megfelelő irányba is hasznosít-

sa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen 
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra, 
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár 
a munka terén is.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)

Névnapok
január 16.•   Gusztáv 

január 17. •  Antal, Antónia 

január 18. •  Piroska 

január 19. •  Márió, Sára 

január 20. •  Fábián, Sebestyén 

január 21.•   Ágnes 
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

nyílászárók

33
43

83

www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

31
36

40
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Kovács 
Autósbolt
Hajdúszoboszló, 
Dózsa Gy. u. 15. 
�: 52/361-554; 

Keleti-nyugati  
autóalkatrészek , olajok,

akkumulátorok, 
karosszéria elemek, 
felszerelési cikkek,

kismotor alkatrészek

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12

autósbolt

38
01

25

vagyonvédelem
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21

43

KONVEKTOROK TŰZHELYEK 
VÍZMELEGÍTŐK

WESTERN GÁZKAZÁNOK 
JAVÍTÁSA KARBANTARTÁSA

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ

ÉRD: BŐR DÁNIEL
4181 NÁDUDVAR NYÍL U 8

TEL:704114385

gázkészÜlék szervíz

37
99

67

Szakemberek A-Z-ig D e b r e c e n

 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
 15 alkalom 15 héten át 

38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 

1/3 oldalas
 PR cikk, fotóval 

ÁR: 3.800.- Ft + ÁFA / 
alkalom 

rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!
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� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyerm
ek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
z indulás nem

 volt 

 
■

könnyű, de C
am

y m
in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
B
alajtin

é 
P
ál 

C
am

elia 

fod
rász, a C

am
y-Lu

x Szép
-

ségszalon
 m

egálm
odója és 

tu
lajdonosa. E

rdélyi m
agyar-

kén
t a szerelem

 h
ozta D

eb
-

recen
b
e, és m

ár férje old
a-

lán
 váltott arra a szak

m
ára, 

am
i azóta a h

ivatása és az 

élete lett.– 
M

ióta
 

m
ű
k
öd

ik
 

a 

szalonod? H
ogy jött az ötlet, 

hogy saját ü
zletet nyiss?

– M
ár több m

in
t egy éve 

nyitottu
n
k. M

in
d
ig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, hogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az ideje.

– M
indig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– N
em

. É
n
 E

rdélyben
 szü

-

lettem
, és ott teljesen

 m
ás 

terü
leten

, eg
y k

ö
zjeg

y
ző

i 

irod
áb

an
 dolgoztam

.  A
m

i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem
, átköltöztem

 D
ebre-

cen
b
e, ah

ol ú
j szak

m
a u

tán
 

kellett n
ézn

em
. M

o
st m

ár 

tizen
k
ét éve an

n
ak

, h
o
g
y 

erre a p
ályára lép

tem
. So

-

k
an

 m
o
n
d
o
gatták

 n
ek

em
 

azelő
tt is, h

o
g
y sz

ak
m

át 

tévesz
tettem

, m
ert m

in
-

d
ig is szerettem

 frizu
rák

at 

k
ész

íten
i – eg

y
 esk

ü
vő

n
 

p
éld

áu
l, ah

o
l ven

d
ég vo

l-

tam
, n

em
 jött a fo

d
rász és 

én
 rö

gtön
öztem

 kon
tyot a 

m
en

yasszon
y
n
ak

.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked ne-

héz volt az indulás?

– N
em

 volt kön
nyű, de én

 

olyan
 típu

s vagyok, h
ogy h

a 

beleh
alok a h

áborúba, akkor 

is végigviszem
 a dolgokat. A

 

férjem
nek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sokat köszön
h
etek, 

valam
int n

agy segítség volt a 

Széchenyi Tervből szárm
azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
on

t ak
korib

an

leh
etőség.
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Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tam
ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!Érvényes
2014.01.20-tól

a készlet erejéig.Ö
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Cam
elia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottunk. M
indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m

ás 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
.  Am

i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakm
a után 

kellett néznem
. M

ost m
ár 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem
. So-

kan m
ondogatták nekem

 

azelőtt is, hogy szakm
át 

tévesztettem
, m

ert m
in-

dig is szerettem
 frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam
, nem

 jött a fodrász és 

én rögtönöztem
 kontyot a 

m
enyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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Válassza a kiváló német minőséget!-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.
+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes2014.01.20-tóla készlet erejéig.
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
– Már több mint egy éve 

nyitottunk. Mindig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem, és ott teljesen más 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam.  Ami-

kor a férjemmel megismer-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 

menyasszonynak.
– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, aminek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 
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� Cukrász � szakács � óvodai dajka � kéz és lábápoló 
� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 
� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő
� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 
� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 
és más OKJ-s tanfolyamok, minőséggel, olcsón.
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ÖTVÖS
ékszerész 
(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 
cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 
tel.: 52/315-083
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Válassza a kiváló német minőséget!
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénztAz indulás nem volt  ■
könnyű, de Camy min-
dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 
lesz.

Balajtiné Pál Camelia 
fodrász, a Camy-Lux Szép-
ségszalon megálmodója és 
tulajdonosa. Erdélyi magyar-
ként a szerelem hozta Deb-
recenbe, és már férje olda-
lán váltott arra a szakmára, 
ami azóta a hivatása és az 
élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 
hogy saját üzletet nyiss?

– Már több mint egy éve 
nyitottunk. Mindig is vágy-
tam rá és éreztem, hogy egy-
szer saját üzletem lesz. Most 
jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-
tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-
lettem, és ott teljesen más 
területen, egy közjegyzői 
irodában dolgoztam.  Ami-
kor a férjemmel megismer-
kedtem, átköltöztem Debre-
cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 
tizenkét éve annak, hogy 
erre a pályára léptem. So-
kan mondogatták nekem 
azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-
dig is szerettem frizurákat 
készíteni – egy esküvőn 
például, ahol vendég vol-
tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 
menyasszonynak.
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nyi buktatót rejt. Neked ne-
héz volt az indulás?
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Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

A mester maga is részt 
vesz a munkákban és szá-
mára az ügyfél elégedett-
sége a legfontosabb.

– Általában 5–7 ember-

rel végezzük a feladatot a 
sűrűbb időszakban, egyéb-
ként pedig elég 3 ember is 
egy igényes átalakítás vagy 
beszerelés kivitelezéséhez. 
Az igazi szakember nem 
fél bepiszkítani a kezét, 
ezért nem csak irányítom 
a csapatomat, hanem ki is 
veszem a részem a munká-
inkból. Az emberek pedig 
látják és értékelik ezt. A ro-

konok, szomszédok gyak-
ran dicsérik az elvégzett 
munkát egymás közt, ez 
az elégedett reklám pedig 
önmagáért beszél. Ha kell, 
inkább maradunk egy órá-
val tovább, de nem hagy-
juk ott úgy az ügyfelet, 
hogy ne lennénk mi ma-
gunk is száz százalékosan 
megelégedve. Kizárólag 
szakszerűen dolgozunk, 
hosszú távú garanciával.

A mester saját raktárából 
szállítja a kívánt ablako-
kat, redőnyöket vagy szú-
nyoghá lókat 
egyenesen a 
telephelyről 
és saját ta-
pasztalatai 
alapján bát-
ran ajánlja 
a Rehau ab-
lakmárkát, 
akár 3 ré-
tegű üve-
gezéssel.

– A Rehau megbízható 
márka, minőségi ablak 
méghozzá jó áron teremt 
elegáns külsőt otthoná-
nak. A redőnyöket illetően 
alumínium párti vagyok, 

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

hezen rom-
lanak és én 
magam is 
ezt hasz-
n á l o m . 
Sz ú nyog -
hálók terén 
a lehúzható 
mobil szú-

nyoghálókat 
tudnám megemlíteni, ezek 
főleg tavasszal vagy in-
kább a nyáron mennek.

Ha felújításról, átépítés-
ről vagy javítási munkála-
tokról van szó a gyorsaság 

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

– Ha megtehetjük, még 
aznap felmérjük az elvég-
zendő feladatokat, hogy 
aztán minél hamarabb 
nekiláthassunk gyorsan és 
hatékonyan a munkának. 
De természetesen nem 
ijedünk meg a nagyobb 
kihívásoktól sem, ha egy 
hosszabb munka esetleg 
egy hétig tart az sem gond, 
hiszen az ügyfél minőséget 
vár a pénzéért cserébe.

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167
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Egy új munkahelyen komoly 
kihívást jelent a beilleszke-
dés. Megfelelő állásinterjúk 
és előzetes felmérések szerint 
alkalmas vagy és illesz a csa-
patba. A valóság viszont néha 
ezt nem igazolja, és az új kol-
légának beilleszkedési problé-
mái lesznek. Vannak tipikus 
hibák, amiket el kell kerülni 
ahhoz, hogy ez ne így legyen.

Ne akarjunk mindent azon-
nal tudni!
Amikor a kollégák bevezet-
nek az új munkahelyen a 
munkánkba, mindenki any-
nyi energiát tud erre rászánni, 
amit a maga munkája mellett 
enged az ideje. Ezért ha va-
lamit nem tudunk, és kérde-
zünk, de nem tudnak azonnal 
segíteni, legyünk türelmesek.

Ne akarjunk megváltoztatni 
dolgokat!
A vállalati folyamatok működ-
nek valahogy, egyelőre ezeket 
kell nekünk is betartanunk. 
Lehet, hogy elsőre nem tűnik 

logikusnak, de mivel újak va-
gyunk, nem látunk át még 
mindent, és lehet, hogy az 
adott folyamat igenis úgy jó, 
ahogy ők csinálják. 

Ne bizalmaskodjunk, ne ad-
juk ki magunkat!
Az új kollégát mindenki sze-
retné megismerni, de ne egy-
ből a problémáinkat, életünk 
furcsaságait, adósságainkat, 
családi bajainkat meséljük el. 
Maradjunk az általánosságok-
nál, hobbik, szabadidő, sport 
stb. És ne csak a magunk prob-
lémáit ne említsük, az övékét 
se próbáljuk kideríteni. 

Ne pletykáljunk, ne mond-
junk rosszat az előző 
munkahelyeinkről!
Nyilván azért váltottunk, 
mert valami nem stimmelt az 
előző helyen, és ezt az állásin-
terjúkon megfelelően kom-
munikáltuk, hiszen felvettek. 
Ezek után erről részleteiben 
beszélni – esetleg megcáfol-
ni az interjún elhangzottakat 

– nagy hiba. Megbízhatatlan-
nak láthatnak, tarthatnak at-
tól, hogy nem tudunk lojális 
lenni a céghez, hiszen az elő-
zőről is hogyan vélekedünk.

Ne terjesszünk negatív 
nézeteket!
Sose beszéljünk arról, mit nem 
szeretünk, mit gyűlölünk, mit 
nem tudunk elviselni. Ez egy-
felől negatív és savanyú em-
bert feltételez, nehezebben 
barátkoznak ilyen emberrel. 
Másfelől nehéz így közös pon-
tot találni a kollégákkal, sőt 
az is lehet, hogy valakinek 
pont sértő az, amit mi gondo-
lunk egy adott témáról, ami 
kifejezetten megnehezíti a 
beilleszkedést.

Azért dolgozunk, hogy éljünk
A fiatalok szívesebben vállalnak munkát olyan cégnél, ahol lehetőség van a csúsztatott munkakezdésre, 
illetve a túlórák beváltására plusz szabadnap érdekében. Azonban az ilyen vállalatok száma még elenyésző-
nek számít jelenleg Magyarországon, leginkább a startupok és a nagy multinacionális vállalatok alkalmazzák.

A hétköznapokban gyakran 
rohanunk és úgy érezzük, 
hogy nincsen időnk semmi-
re, hiszen a napunk nagy ré-
szét a munkahelyünkön tölt-
jük. Azonban, ha csökkentett 
munkaidőben dolgozunk, ak-
kor a fi zetésünk arányosan 
kevesebb, ami jelentős be-
vételkiesést eredményezhet.

Ez nemcsak nálunk jelent 
problémát, hanem más orszá-
gokban is. Svédországban is 
felismerték ezt a nehézsé-
get, ezért 2015 februárjában 
egy kísérletet kezdtek, ami 
egy évig tartott és amely so-
rán egy idősek otthonában 6 
órára csökkentették a dolgo-
zók munkaidejét, azonban 
a fi zetésük változatlan ma-
radt. Összehasonlították az 
előnyöket és a költségeket is 
és arra a megállapításra ju-
tottak, hogy így sokkal pro-
duktívabbak és boldogabbak 
az emberek, aminek követ-
keztében a munkájukat is 
jobban végzik és kevesebb 

betegszabadságot vesznek ki. 
A pozitív eredményeknek kö-
szönhetően most már hivata-
losan is bevezették a hat órás 
munkarendet Svédországban.

A sikeres kísérlet és a sok 
pozitív példa bizonyítja, hogy 
sokkal elégedettebbek és ki-
pihentebbek az emberek az 
új munkarend bevezetésé-
vel, amelynek következtében 
jobb teljesítményt nyújtanak 
a munkahelyükön, mint ko-
rábban. Mivel kevesebb idő 
alatt kell ugyanannyi munkát 
elvégezniük, kevesebb szüne-
tet iktatnak be, ezáltal sokkal 
produktívabbak is.

Álláspont

Pályázati felhívás 
TDM menedzser pozíció betöltésére

Pályázati feltételek:
Szakirányú felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettség (turisztikai vagy • 
közgazdasági)
Minimum 5 év szakmai gyakorlat turisztikai területen• 
Nyelvismeret, angol vagy német középfokú nyelvvizsga és a nyelv tárgyalási • 
szintű ismerete
Számítástechnikai ismeretek: felhasználói szintű Windows és Microsoft • 
Offi ce alkalmazások, webes ismeretek
B kategóriás jogosítvány• 

Előnyt jelent:
Turisztikai szolgáltatás területén végzett vezetői tevékenység• 
További nyelv(ek) társalgási szintű ismerete• 
TDM menedzser szakirányú képesítés• 
TDM területen szerzett tapasztalat• 
Marketing területen szerzett tapasztalat• 
Pályázati projektmenedzsmentben való jártasság (tervezés, pályázatírás, • 
projektmenedzsment, elszámolás)
Kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség• 
Hajdúszoboszló turizmusának mélyreható ismerete• 

Fő feladatok:
TDM szervezet napi feladatainak maghatározása, irányítása, ellenőrzése• 
Partnerkapcsolatok fejlesztése, ápolása• 
Értékesítési tevékenység• 
Pályázatok elkészítése, menedzselés, elszámolás• 
Tanulmányutak, szakmai képzések, workshopok megszervezése• 
Kutatások, felmérések, vendégmegkeresések végzése• 
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel• 
Széleskörű partnerségre épülő marketing akciók szervezése: kampá-• 
nyok, reklám (on-line, nyomtatott és elektronikus sajtó) direkt marketing 
megszervezése 
Turisztikai termékfejlesztés ösztönzése és elősegítése • 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Rövid (max. 5 oldal) szakmai anyag Hajdúszoboszló jelenlegi turisztikai • 
helyzetéről, valamint a pályázó szakmai terveiről, javaslatairól a TDM 
szervezetre vonatkozóan
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz• 
Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolata• 
Bérezési igény megjelölése• 
Motivációs levél• 
Referenciák, esetleges támogató nyilatkozatok, ajánlások• 

Pályázati felhívás 
dzser pozíció betölté

A teljes körű pályázati anyag benyújtását postai úton legkésőbb 
2017. január  31-ig a következő címre várjuk: Hajdúszoboszlói Turisztikai 

Közhasznú Nonprofi t Kft,  4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178.

BELSŐ ÜZEMI ADMINISZTRÁTOR 
MUNKAKÖRBE

önálló munkavégzésre alkalmas,  
érettségizett munkatársat keresünk!

Előny: 
németnyelv-ismeret, szakirányú érettségi

Jelentkezés:
önéletrajz beadásával, személyesen 

(4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.)  
vagy a hajduszoboszlo@leier.hu e-mail címen.
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Felvételt hirdetünk 
az alábbi munkakörök 

betöltésére:
 1 FŐ TARGONCAVEZETŐ
 1 FŐ VEZÉRLÉS- 
TECHNIKÁBAN JÁRTAS 
VILLANYSZERELŐ
 4 FŐ GÉPKEZELŐ

Jelentkezés:
önéletrajz beadásával, személyesen 

(4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.)  
vagy a hajduszoboszlo@leier.hu e-mail címen.
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Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

SCADA Ipari folyamatirányítás Mérnöki
 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Főleg olaj- és gázipari területen tevékenykedő, 
Nagyhegyes-Gólyáson telephellyel rendelkező SCADA Kft. 

felvételt hirdet villamos irányítástechnikai feladataihoz 
kötődően az alábbi munkakörökbe:

1.  IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ 
(1 fő technikus vagy szakmunkás)

2.  VILLAMOS/INFORMATIKUS MÉRNÖK 
(1 fő BSC vagy MSC végzettségű mérnök)

Követelmény az 1,2, pont alatti munkakörök esetében:
irányítástechnikai és/vagy gyengeáramú villamos végzettség,• 
valamint B-kategóriás vezetői engedély,• 

Előnyt jelent ugyanezen munkaköröknél:
az olaj- és gázipari gyakorlat,• 
legalább 2-3 éves egyéb iparágban eltöltött szakirányú • 
gyakorlati idő,

A pályázatokat, szakmai önéletrajzzal együtt, 
2017. Január 25-ig az alábbi elektronikus postacímre kérjük küldeni: 

mail@scada.hu

Jelentkezni: 
önéletrajzzal, személyesen 

a munkaügyön,
a Mátyás király sétány 10. 

szám alatt lehet.

A Hunguest Hotel Béke**** 
(Hajdúszoboszló)

FELSZOLGÁLÓT ÉS 
KONYHAI KISEGÍTŐT

keres azonnali belépéssel, 
állandó munkára.

Jelentkezni: 
önéletrajzzal, személyesen 

a munkaügyön,
a Mátyás király sétány 10. 

szám alatt lehet.

A Hunguest Hotel Aqua-Sol****
 (Hajdúszoboszló)

LAKATOS-HEGESZTŐ 
VÉGZETTSÉGŰ 

KARBANTARTÓT KERES.

CUKRÁSZMESTER
Cukrászmester munkatársat 
keresünk azonnali kezdéssel  

hajdúszoboszlói 4*-os szállodába !
Elvárás: több éves szakmai 

tapasztalat, kreativitás, modern és 
hagyományos cukrászati ismeretek.

Bérezés: KIEMELT FIZETÉS!
HA MÉG CSAK TANULOD A 

CUKRÁSZ MESTERSÉGET, AKKOR IS 
JELENTKEZZ BÁTRAN!

Jelentkezni a chef@hotelsilver.hu 
címen vagy telefonon a 

06/20-970-5700 telefonszámon lehet! 

SZOBAASSZONY
A hajdúszoboszlói 

Hotel Silver****superior 
szobaasszony 

munkakörbe keres,
 pontos, precíz, munkájára 

igényes munkaerőt.  
Fényképes önéletrajzot az 

info@hotelsilver.hu címre 
várunk.

KARBANTARTÓ
Karbantartó munkatársat 

keresünk azonnali kezdéssel
  hajdúszoboszlóra 
4*-os szállodába .

Nyelvismeret, szakmai 
tapasztalat előnyt jelent, de nem 

követelmény .
Fényképes önéletrajzot várunk az 
info@hotelsilver.hu címre vagy 

személyesen a 
4200 Hajdúszoboszló, 

Mátyás király sétány 25. címen!

TAKARÍTÓ
A hajdúszoboszlói 

Hotel Silver****superior 
takarító 

munkakörbe keres,
 pontos, precíz, munkájára 

igényes munkaerőt.  
Fényképes önéletrajzot az 

info@hotelsilver.hu címre 
várunk.

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Apró

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó
Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, Tel.: 52/273-006

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduszoboszlo@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség 
nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Fájó szívvel emlékezünk 
szeretett édesapánkra

Vizsnyai Lajosra,
aki már 30 éve eltávozott közülünk.

a szerető család /Nádudvar/

Hajdúszoboszlón, 
üzlethelyiség

 mellékhelyiséggel kiadó. 
Érdeklődni: 06/20-486-4631 

vagy a kontroll@hotelsilver.hu 
email  címen lehet. 37

99
89

37
99

73

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Hajdúszoboszlón, fürdőhöz közel 
702 m2 telek bontandó vagy fel-
újítandó házzal eladó. 8,5M Ft. 
06-30/551-4359

Kaba Cukorgyári út 3. alatt, tetőte-
res családi ház eladó. 06-30/292-
3416

Kaba központjában 2 szobás, 
összkomfortos családi ház nagy 
telken eladó. 06-70/283-1511

Nádudvar Lukács Dénes u. 42. 
alatti lakóház eladó. Érd.:06-
30/360-1813

l a K á s e l a d á s

74 m2-es társasházi lakás Hajdú-
szoboszló, Isonzó 6. alatt sürgő-
sen eladó. Ár: 13M Ft. 06-30/367-
6561

a l b é r l e t e t  K í N á l

albérlet kiadó Hajdúszoboszlón. 
06-30/394-3866

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 17. 
alatt, földszinti 43nm-es lakás 
berendezve, hosszútávra kiadó. 
Érd.:06-20/492-7779

Hajdúszoboszlón 2 fő részére 
albérlet kiadó. Érd.: 06-20/292-
0710

Kiadó albérlet! Telefon: 
06-30/425-6023

F ö l d ,  K e r t

Hajdúszoboszló Vénkertben város 
közeli 1500m2 körbekerített, vil-
lannyal, vízzel ellátott kert eladó. 
06-30/490-4133

Hajdúszoboszlón a debrece-
ni útfélnél, 4,8 ha szántóföld, 
190Ak eladó. Ir.ár:155.000Ft/
Ak. 06-20/430-6075

Kabán 0286/46 hrsz, 44,9Ak érté-
kű termőföld eladó. Ir.ár: 6M Ft 
06-20/554-8500

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

Cukrászműhely eladótérrel felsze-
relve, élelmiszeripari tevékeny-
ségre kiadó. 06-30/320-3255

100nm üzlethelyiség bármi-
lyen tevékenységre kiadó. 
Érd.:0620/292-0710

32 m2 üzlethelyiség bármilyen 
tevékenységre kiadó. Érdeklőd-
ni: 06-20/946-4579

Gép, szerszám, term. eszK

eladó MTZ-re homlokrakodó, 6 
soros kultivátor műtrágya ada-
golóval. Érd.: 06-30/447-4461

a u t ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 
évjáratú,  280.000 km-rel (új kup-
lungszerkezettel) eladó - totálká-
rosan.  Tel.: 06/30/414-8486.

J á r m ű K e r e s é s

autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI 
KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-
tól 5millió-ig. HÍVJON MOST! 
0630/8812377

személyautóKat, TEHERAUTÓ-
KAT vásárolok!3.5t-ig!Bármilyen 
érdekel! Azonnali készpénz fize-
téssel!  0630/231-7750

r é G i s é G

/Könyveket veszünk 
h a g y a t é k b ó l -
örökségből,költözésből ill. 
jelvényeket, kitüntetése-
ket, régi pénzeket,bibliáka
t,képeslapokat,órákat,régi 
játékokat30/5269711

á l l a t

Hajdúszoboszlón ló van eladó 
vagy csere is érdekel. Elérhe-
tő vagyok: 18.00-20.00 között 
Tel.: 06-30/458-7940

mangalica hízók eladók! Érd.:06-
30/889-4971

termelői birkahús kapható. 
06-70/453-9433

1 db nagysúlyú hízó eladó vagy 
malac csere érdekel. Kis és nagy 
súlyú süldők eladók. 06-20/944-
0627

10 db 3 hónapos malac, 1 nagy 
súlyú hízó eladó, Hajdúszobosz-
lón. 06-30/239-3569

150-160 kg-os hízó eladó. 
06-30/539-7691

2 db 150 kg-os hízó eladó! Cím: 
Hajdúszoboszló, Wekerle u. 3.   
Tel.: 06-70/778-4017

N ö v é N y

vetőmag, kukorica, naprafor-
gó kapható. Nádudvar, Baksay 
Dániel u. 30. Tel.:06-30/402-
2929, 06-54/481-201

e G y é b  e l a d á s

birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez 
régiséget, hagyatékokat vásáro-
lok. Érd.: 06-30/979-9529

Hajdúszoboszlón 4 lyukú Karancs 
típusú, jó állapotban lévő gáz-
tűzhely eladó. Érd.:06-70/229-
9302

Körbálás gyepszéna, vegyes méz, 
árpa, búza, tengeri eladó.  Hajdú-
szoboszló, Ádám u.54.

turkáló nyílt Nádudvaron a 
Kossuth téren (Buszállomás). 
Olcsó árakkal, jó minőséggel 
várjuk a vásárlókat.

e G y é b  K e r e s é s

dunnát, hagyatéki tollat veszek, 
Hívásra megyek. Hétvégén is. 
Megbízhatóság! 06-52/274-
468,06-30/356-4569

vásárolnék, bármilyen MTZ pót-
kocsit Simson-t saját részre. 
06-70/500-3023

veszek elromlott háztartási gépet, 
hűtőt, mosógépet, bojlert, rossz 
akkumulátort, vashulladékot 
...stb  T.:06/20/231-0359

s z o l G á l t a t á s t  K í N á l

idősek gondozását szakápoló-
ként 24 órás felügyelettel válla-
lom. 06-30/394-3866

Kárpitozás, bútorfelújítás, széles 
anyag választékkal, házhoz szál-
lítással. T.:06305700170

Könyvelő váltáson gondolko-
dik? Hívjon! Egyéni vállalko-
zók, mezőgazdasági vállal-
kozások, társas vállalkozások 
könyvelését vállalom. Tel.:06-
70/377-2786

p é N z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak 
is 68 éves korig, kezes nélkül. 
Jelzáloghitel, hitelkártya kivál-
tása előzetes banki költség nél-
kül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 
%, Reg.szám: 0040600476843. 
06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt teher-
mentes autójára 2 napon belül, 
személyre szabott hitelek. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képvi-
selő (Merkantil Bank), reg.szám: 
12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

személyi hitelek (adósságren-
dezésre is), lakástakarék-pénz-
tár (szerződéskötési díj nélkül), 
credit bankkártyák, számlanyi-
tás igénylése. Függőképviselő, 
MNB törzsszám: 22275770 Tel.: 
0630/4677-053

á l l á s

agromárt 98 Bt. gyakorlattal ren-
delkező traktorost keres. Bére-
zés megegyezés alapján. Érd.:06-
30/315-3061

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

autó vagy gépszerelő, fényező, 
lakatos munkatársakat keresünk, 
hajdúszoboszlói munkalehetőség-
re. Bérezés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: 06-30/943-7294

az Ulveczki Kézműves Cukrász-
műhely püspökladányi üze-
me ügyes kezű cukrászt keres! 
Lehetsz pályakezdő is. Jelentkez-
ni: ulveczki.ferenc@gmail.com

azték kávézóba pultost és felszol-
gálót keresünk. Jelentkezz a hely-
színen fényképes önéletrajzzal.

berettyóújfalui cég juhok mellé 
állatgondozói munkára, állandó 
ott lakással alkalmazottat keres. 
Érd:30/677-6499.

betaNított dolgozókat keresünk 
dunántúli munkahelyre kiemelt 
bérezéssel. Szállás, utazás ingye-
nesen biztosított. É:06/30-511-
4219.

betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosí-
tott. 70/354-9321

bolti eladót keresünk a 
hajdúszováti pékség mintabolt-
jába. Érd.: 06-70/649-9595

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (háztá-
ji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com  www.
andreasagro.com

ebesi telephelyre hegeszteni 
tudó betanított munkást kere-
sünk! Érdeklődni munkaidőben: 
0630/755-3550

egyedülálló férfit, tehenek gon-
dozására felveszünk. Ott lakás-
sal, teljes ellátással, fizetéssel 
06-30/616-8753

Gulyást keresünk. T.:06/30/223-
1497, 06/30/303-4920

Gyakorlattal rendelkező köny-
velőt könyvelőirodába felve-
szek. Tel.: 06-30/945-4116

Hegesztőket keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltéte-
lekkel. Tel.: 20/3205229

Kösely Zrt. hajdúszoboszlói szar-
vasmarha telepére, fejőst, állat-
gondozót keres. Jelentkezni: 
06-30/219-8766

lakatosokat keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltéte-
lekkel. Tel.: 20/3205229

HIRDETÉS FELVEVŐ HELYEK:
PÜSPÖKLADÁNY:
Radián Kft:
Bocskai u. 15. 
Tel.: 54/451-800

KABA:  
Margaréta  virágüzlet:, 
Gonda F. u. 19. 
54/460-453

NÁDUDVAR: 
Komfort üzletház:,
Fő u. 171. 
Tel.: 54/480-458

HAJDÚSZOBOSZLÓ:
Széchényi Szolgáltató:  
Hajdúszoboszló,  Széchényi utca 2/b, 
Tel.: 52/362-321

HAJDÚSZOBOSZLÓ:
Szerkesztőség Isonzó u. 2., 
Tel.: 52/273-006, 
fax: 52/273-007
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Kölcsey Központ 
- Debrecen

január 14.
10.00 óra
XVIII. Debreceni Eskü-
vői kiállítás és Vásár
Lovarda- Debrecen

január 14.
21.00 óra
Az Acoustic Gallery 
pótszilveszteri koncert
Helyszín: Rock Café 
– Hajdúszoboszló

január 15.
10.00 óra
A didergő király – me-
sejáték lesz látható 
a Mesekocsi színház 
előadásába.
Helyszín: Kul-
turális Központ 
– Hajdúszoboszló

Kölcse
- Debre

január
10.00 
XVIII D

MIKOR
és HOL

január 14.
09.00-12.00
Hortobágy Kecskés-
puszta,
10.00- 17.00
Hortobá-
gyi Vadaspark. 
Sasnap hortobágyi 
helyszínekkel.

január 14.
10.00 óra
Farsangnyitó Dalidó
A céhinasok egykori 
hagyományát meg-
idézve a debreceni 
szakképzők diákjai 
mutatják meg mes-
terségbeli tudásukat.

január 16.
16.00 és 19.00 óra
Újévi operett nagy-
koncert. Sztárven-
dég: Oszvald Marika 
Kossuth díjas, Érde-
mes Művész Helyszín: 
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 20.
17.30 óra
Író-olvasó találkozó 
„És boldogan éltek…” 

Vendégünk: Kepes 

András író, újságíró

Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

január 21.
20.00 óra

Szoboszlói Muzikális 

Klub. „Amikor én még 

kissrác voltam”

Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

január 21.
21.00 óra

Éva Presszó koncert.  

Vendég lesz még ezen 

az estén a mediterrán 

éghajlatú Pécsről érke-

ző Hétfői Angyalok.

Helyszín: Rock Café 

- Hajdúszoboszló

január  22.
17.00 óra
Aknay János Kos-
suth-díjas festőmű-
vész kiállításának 
megnyitója Helyszín: 
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 23.  
17.00 óra
Nagy Angéla, a HVTV 
munkatársa, „Út a 
könyvért” című könyvé-
nek bemutatója
Helyszín: Kulturális Köz-
pont – Hajdúszoboszló

30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, 
kéz-, és lábápoló, műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS

Z: 
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22 éves szállítmányozó cég felvé-

telt hirdet fuvarszervező és admi-

nisztrátor munkakörökre. Fuvar-

szervezőtől elvárás: saját gépjár-

mű, számítógépkezelés. Admi-

nisztrátortól elvárás: gyors gép-

írási képesség, felhasználó szin-

tű számítógépes ismeretek. Amit 

kínálunk: térítésmentes lakhatás 

vagy bejárásiköltség-térítés, ver-

senyképes fizetés, szakmai elő-

relépési lehetőség. Fuvarszerve-

zőknek a munkavégzés Budafo-

kon és vidéken, adminisztráto-

roknak Budafokon. Fuvarszer-

vezőknek céges telefont és lap-

topot biztosítunk. Önéletrajzát a 

budafokiszallitmanyozas@gmail.

com e-mail címre várjuk.

Nagyhegyesi Húsüzembe kere-
sünk kollégákat azonnali kez-
déssel raktáros, valamint cso-
magoló munkakörbe. Önélet-
rajzát küldje a madi020@
freemail.hu e-mail címre, vagy 
hozza be személyesen a követ-
kező címre: 4064 Nagyhegyes, 
Kölcsey u. 8.

pénzügyi értékesítőt kere-

sek. Átképzés biztosított. 

Alapbér+jutalék. 06-30/277-

9717  fgabi0404@gmail.com

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat kere-

sünk több műszakos munka-

rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 

06-30/791-0950

m u N K a H e l y e t  K e r e s

idős ápolás szociális gondozói 

végzettséggel munkát keresek. 

Tel.: 06-70/416-5705

t á r s K e r e s é s

60 éves, rendezett körülmények 

között élő, egyedülálló nő, házzal, 

autóval 70 év feletti egyedül álló 

társat keres. Aki hozzám is köl-

tözne. Tel.:06-54/951-744 érd.: 

16 óra után

o K t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács, Cukrász, Pincér, 

Vendéglátásszervező-Vendéglős, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 

Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166. www.oktatohazkelet.hu 

(E-000937/2014/A001-A011)

TRIATLON

TORNA

ATLÉTIKA

BIRKÓZÁS

JUDÓ

VÍVÁS

ÚSZÁS

FUTÁS

AEROBIK

TENISZ

ZUMBA

KARATE

KAJAK

KENU

BMX

TEKE

SÍ

GOLF

Kedves gyerekek!
Elrejtettünk 18 szót a rejtvényben,

megtaláljátok mindegyiket?
Jó szórakozást!

A N O L T A I R T

K S Á T U F H K O

I Á F E N A E A R

T Z L K E B T J N

É S O E K M A A A

L Ú G R Í U R K Ó

T E N I S Z A X D

A E R O B I K M U

S Á Z Ó K R I B J

E

A N O L
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Intézményeink Elérhetőség Szakképesítés
Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni Szakképzési Centrum Tel.: (52) 437 311, www.dszc.hu* Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01 1
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2
Hegesztő 34 521 06 2
Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.
beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,
www.brassai.hu

Autóbuszvezető 35 841 01 0,5
Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5
Elektronikai technikus 54 523 02 2
Mechatronikai technikus 54 523 04 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2
Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1
Diétás szakács 35 811 03 0,5
Eladó 34 341 01 1
Pincér 34 811 03 1
Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC Könnyűipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,
www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2
Cipőkészítő 34 542 02 2
Kézi és gépi hímző 34 215 01 2
Férfiszabó 34 542 04 2
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma Tel.: (52) 413 499, www.mechwart.hu Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 531 892,
www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1
Épületgépész technikus 54 582 01 2
Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC Povolny Ferenc
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 2
Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu
Vegyész technikus 54 524 03 2
Drog és toxikológiai technikus 55 524 01 1
Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12.
Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu  

A második szakma is ingyenes, felső korhatár nélkül a
Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben!

Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján, vagy a mellékelt telefonszámokon. 
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!

*A képzéseket a tagiskolákban valósítjuk meg.

  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 
sorsú gyermekeken,
  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 
szeretet és empátia,
  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, 
  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 
felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
Tel.: 06-70/397-5772; 06-70/425-9593

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Gácsi Zoltán
20/451-1346

Hívjon bizalommal!

Energia megtakarítás 20-30%
Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

Garanciánk,
több ezer elégedett ügyfél
Döntsön jól, hívjon minket.

www.faablakmester.hu


