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Hamarosan
megjelenik 

megyei
kiadványunk!

 

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)

ÍRHA KESZTYŰ, 
ÍRHA SAPKA, 
BŐR KESZTYŰ

NŐI, FÉRFI

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 46. 
PYTHON Bőrüzlet 
www.bormax.hu

Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo: 9-14-ig

KLÁRA-SZÍVE Időskorúak gondozóháza 
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12. 
(volt mozdonyvezetők üdülője).

Nincs várólista, azonnal elfoglalható helyek.
Tel.: 06-30/827-5432; 06-30/827-5434

Háziorvosi ellátás,• 
szakápolás,• 
ápolás-gondozás,• 
teljes ellátás,• 
24 órás felügyelet.• 

Stabil hátterű fuvarozó 
vállalkozás belföldi 

GÉPJÁRMŰVEZETŐKET 
keres 

élőállat szállításhoz, 
Balmazújváros és Hortobágy 

vonzáskörzetéből.

Munkakör betöltéséhez  
C+E kategóriás 

jogosítvány szükséges.
Korrekt bérezés 

és munkafeltételek.
Jelentkezéseket telefonon a 

06/30/3397304, 
fényképes önéletrajzokat a 

munkaugy@konigtrade.hu 
e-mail címre várjuk. Kérésére visszahívom: 06-30-469-4949 A 
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AKCIÓTÉLI
Medium HD TV - 91 csatorna:  • 1490 Ft/hó-tól
Plus HD TV - 120 csatorna: • 2490 Ft/hó-tól

TV + Internet + Telefon csomagban:
Medium HD Combo: • 4490 Ft/hó-tól
Plus HD Combo:  • 5490 Ft/hó-tól

HD-s csomagokhoz 1 hónap AJÁNDÉK:
HBO MAXPAK, FILMBOX PAK, FELNŐTT CSOMAG
Továbbra is csak 1 év hűséggel!

S p í l e r T V  é s  I z a u r a T V  k í n á l a t u n k b a n !
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ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGGÉ IL E 1 00 %

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
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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
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Kezdődik a középis-
kolai felvételi eljárás, 
ezért összegyűjtöttük a 
legfontosabb informá-
ciókat a diákok és szü-
leik számára.

A legfontosabb időpontok
Január 21-én a középfokú 

intézményekbe felvételizni kí-
vánó 6. és 8. osztályos általá-
nos iskolások központi felvé-
teli írásbeli vizsgát tesznek. A 
magyar nyelv és a matematika 
vizsgák 45 percesek lesznek, 
10–10 feladatot kell megoldani. 
Az eredményekről február 9-ig 
értesítik a tanulókat. Ezt köve-
tően – amennyiben a középfo-
kú oktatási intézmény felvételi 

tájékoztatójában sze-
repel – február 20. 
és március 9. kö-
zött lesznek a 
szóbeli vizs-
gák. A felvételi 
értesítő levelet 
minden jelent-
kező megkapja 
április 26-áig – 
tudtuk meg az 
Oktatási Hivatal 
kiadványából.

Pontszámítás
A pontszámításba minden 

esetben beleszámítanak a ta-
nulmányi eredmények (az 
előző év második félévének 
és a jelenlegi tanév első félév-
ének jegyei). Az érdemjegyek 

összeadódnak, a ta-
nuló ezáltal maxi-

mum 100 pontot 
érhet el. Ha a di-
ák szakközépis-
kolába szeretne 
jelentkezni, 
egy felvételi el-
beszélgetésen 
vagy alkalmas-
sági vizsgán kell 

részt vennie, ez 
intézményenként 

eltérő lehet, ahogyan 
annak értéke is. A szak-

gimnáziumi vagy gimnáziu-
mi felvételihez mindenképpen 
szükséges a központi írásbeli 
vizsgát (tárgyanként 50 pont, 
max. 100) és esetenként a szó-
beli vizsgát (max. 100 pont) is 
letenni, valamint a tanulmányi 
eredmények is beleszámíta-
nak a pontokba.

A legjobb debreceni kö-
zépiskolák – HVG orszá-
gos rangsor (2017.)

A HVG 2016. októberében 
kiadott Középiskola – 2017 ki-
adványában négy debreceni 

gimnázium is bekerült a leg-
jobb 100 közé. A tanulók szá-
mos speciális osztály és temati-
kus szak közül választhatnak. 
Az intézmények négy- és hat-
osztályos és nyelvi előkészítős 
évfolyamokat is indítanak.

Hőgyes Endre Gimnázium 
- Hajdúszoboszló

A hajdúszoboszlói gimnázi-
um is tárt kapukkal várja a di-
ákokat. Hat évfolyamos emelt 

szintű matematika-osztály in-
dul, a központi írásbeli ez eset-
ben jobban beleszámít a pont-
számokba. A normál tantervű, 
négy éves gimnáziumi képzés 
mellett nyelvi, reál-orvosi és 
történelem-kommunikáció-
informatika tagozat is indul, 
így minden diák megtalálhat-
ja a számára legmegfelelőbb 
képzést.

G. A.

Nehezedik az iskolatáska 
Kezdődik a középiskolai felvételi eljárás

Debreceni 
rangsorolás Középiskola neve Országos 

rangsorolás

1. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma 18.

2. Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium 20.

3. Debreceni Ady Endre Gimnázium 69.

4. Tóth Árpád Gimnázium 71.

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06
Adományaikat személyesen Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. 
szám alatt (52-557-791 / 221 melléken) vagy a Facebookon 
az Örömdoboz / Adományláda csoportban adhatják le.

A HKSZK Család és 
Gyermekjóléti Központ 
munkatársai nevében 
köszönjük az eddigi 

felajánlásokat és 2017-ben 
is várjuk a lakosság tárgyi 
adományait (ruhanemű, 

bútor, stb).

Hirdessen a 
SZUPERINFÓBAN!

www.szuperinfo.hu
SS

Névnapok
január 23. •  Rajmund, Zelma 
január 24. •  Timót 
január 25. •  Pál 
január 26. •  Paula, Vanda 
január 27. •  Angelika 
január 28.•   Karola, Károly 
január 29.•   Adél
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu
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Évindító gondolatok álláskeresőknek

Ne éljük fel a tartalékainkat!
Sokan gondolják úgy, hogy a tartalékaikból élnek addig, amíg jó állást nem találnak. Ez azonban a legtöbb 
esetben nem működik, a tartalékok mindig gyorsabban apadnak, mint tervezik. Így a fogyó tartalék egyre 
nagyobb nyomást jelent, és így egyre nehezebben fog az álláskereső az érdekeiért kiállni egy állásinterjún.Álláspont

Lezárult a 2016-os év. Ilyenkor 
érdemes egy rövid összefogla-
lót írnunk (akár csak fejben), 
hogy mi mindent hozott ne-
künk az elmúlt egy év, vala-
mint hogy mit várunk 2017-től. 

Önismeret
Ahhoz, hogy igazán sikere-
sek legyünk, tisztában kell 
lennünk a saját képességeink-
kel. Ebbe beletartozik min-
den, ami minket jellemez, 
minden hibánk és minden 
erősségünk. 

Új év, új hangulat!

Nem mondhatjuk, hogy 
mindegy milyen volt a 2016-
os év, mert a múltunk is ha-
tással van ránk. Azonban 
fontos, hogy hosszú távon el-
kerüljük a negatív spirált, len-
düljünk túl az elmúlt éven és 
kezdjük tiszta lappal az újat.

Célok definiálása
Határozzuk meg, hogy mit 
akarunk elérni 2017-ben. Még 
jobb, ha a célok mellé még tel-
jesítési határidőt is párosítunk.

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

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.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.

Munkatársakat keresünk 
kőműves, kőműves segédmunkás 

és asztalos munkakörben.
Jelentkezni személyesen Hajdúszoboszló, 

Tokay u. 50 szám alatt 7.30-15.30-ig.

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu
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 ■ Munkavállalóként ér-
demes tisztában lenni 
azzal, hogy milyen eset-
ben és mennyi végki-
elégítés jár nekünk. 

Milyen esetben jár?

A legfontosabb, hogy leg-
alább 3 éve kell hogy az adott 
cégnél dolgozzunk. E mellett 
azonban még az alábbiaknak 
kell teljesülnie:

• ha a munkaviszonyunk 
a munkáltatónk felmondása

• a munkáltatónk jogutód 
nélkül megszűnése

• vagy jogviszonyváltás 
miatt szűnik meg.

Ez alól kivételt jelent, hogy-
ha a felmondás közlésének 

időpontjában már nyugdíjas-
nak számítunk, vagy ameny-
nyiben a felmondás indo-
ka a munkaviszonnyal való 
magatartásunk, vagy a nem 
egészségügyi okkal összefüg-
gő képességünk.

Amennyiben a dolgozó 
mond fel…
Joggal kérdezhetjük, hogy 
mi van abban az esetben, ha 
nekünk lesz elegünk és 3 év 
után azonnali hatállyal fel-
mondunk? Abban az esetben, 
ha bizonyítani tudjuk a fel-
mondásunk jogszerűségét, 
akkor ilyen esetben is jár ne-
künk végkielégítés.

Közös megegyezés esetén 
is jár?
Amennyiben közös megegye-
zéssel szűnne meg a mun-
kaviszonyunk, akkor abban 
esetben jár nekünk végkielé-
gítés, ha erről közösen dön-
tünk a munkaadóval és ezt 
írásban is rögzítjük.

Mennyi az annyi?
A végkielégítés mértéke a vál-
lalatnál eltöltött évek számá-
val emelkedik. 

3 év - egyhavi, 5 év - két-
havi, 10 év - háromhavi, 15 
év - négyhavi, 20 év - öthavi, 
25 év - hathavi

Jár nekem végkielégítés? És ha igen, mennyi?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Évindító gondolatok álláskeresőknek

Ne éljük fel a tartalékainkat!
Sokan gondolják úgy, hogy a tartalékaikból élnek addig, amíg jó állást nem találnak. Ez azonban a legtöbb 
esetben nem működik, a tartalékok mindig gyorsabban apadnak, mint tervezik. Így a fogyó tartalék egyre 
nagyobb nyomást jelent, és így egyre nehezebben fog az álláskereső az érdekeiért kiállni egy állásinterjún.Álláspont

Lezárult a 2016-os év. Ilyenkor 
érdemes egy rövid összefogla-
lót írnunk (akár csak fejben), 
hogy mi mindent hozott ne-
künk az elmúlt egy év, vala-
mint hogy mit várunk 2017-től. 

Önismeret
Ahhoz, hogy igazán sikere-
sek legyünk, tisztában kell 
lennünk a saját képességeink-
kel. Ebbe beletartozik min-
den, ami minket jellemez, 
minden hibánk és minden 
erősségünk. 

Új év, új hangulat!

Nem mondhatjuk, hogy 
mindegy milyen volt a 2016-
os év, mert a múltunk is ha-
tással van ránk. Azonban 
fontos, hogy hosszú távon el-
kerüljük a negatív spirált, len-
düljünk túl az elmúlt éven és 
kezdjük tiszta lappal az újat.

Célok definiálása
Határozzuk meg, hogy mit 
akarunk elérni 2017-ben. Még 
jobb, ha a célok mellé még tel-
jesítési határidőt is párosítunk.
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 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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2014. január 31.

D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� 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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(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.
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LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

30/633-0073 www.forba.hu

� 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.

Fn
ys

z: 
00

72
0-2

00
9

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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– Egy új üzlet nyitása ezer-
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lehetőség.
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Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

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 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.

– 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.

AUTÓSZERELÉS

� Cukrász � szakács � óvodai

AUTÓSZERELÉS

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
VILLANYSZERELÉS VILLANYSZERELÉS ASZTALOSMUNKA

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
ASZTALOSMUNKA

� Cukrász � szakács � óvodai

FESTÉS
FESTÉS

ÖTVÖS

BURKOLÁS BURKOLÁS

KŐMŰVESMUNKA

ÖTVÖS

KŐMŰVESMUNKA

� Cukrász � szakács � óvodai

FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
KOZMETIKA KERTÉPÍTÉS

Szakemberek A-Z-igSzakemberek A-Z-ig

Cégünk több éve  ■
foglalkozik munkaru-
ha, illetve tűz- és 
munkavédelmi ter-
mékek forgalmazá-
sával.

2016 nyarán megnyitot-
tuk hajdúszoboszlói mun-
karuha szaküzletünket, 
ahol többfajta munkaruha, 
valamint tűz-és a munkavé-
delmi termékünk közül vá-
laszthat. Nálunk megtalál-
hatóak a legegyszerűbb és 

legolcsóbb munkaruháktól 
kezdve a legspecifi kusabb 
munkavédelmi eszközök is: 
saválló védőruhák, kovács 
és hentes kötények, sza-
kácsruhák, antisztatikus 
munkaruha, kesztyűk, me-
chanikai védőszemüvegek, 
sisakok, köpenyek. 

A boltban közel 20 faj-
ta cipő vagy bakancs kö-
zül választhat, de ren-
delésre akár 80 fajtából 
tudunk listát kínálni az 

érdeklődőknek. Védőcipő, 
védőbakancs választékunk-
ban a legolcsóbb munkaci-
pő, munkavédelmi bakancs, 
gumicsizma ugyanúgy meg-
található, mint a legjobb ár-
érték arányt képviselő vé-
dőcipők, védőbakancsok, 
védő lábbelik, munkavédel-
mi gumicsizmák. 

Építőipari S1-es, S2-es, 
S3-as lábbelikből válo-
gathat, akár acélos belső-
résszel akár kompozitos 

lábvédelemmel ellátva, me-
lyet a dolgozók detektoros 
kapuknál is használhatnak 
mivel fémmentesek.

Nagy előnyünk, hogy 
„kézzel fogható” üzlet-
tel rendelkezünk, ahol 
vásárlás előtt meg tudja 
fogni, felpróbálni, kiválasz-
tani a leginkább megfele-
lő terméket az érdeklődő.
Reméljünk termékeink 
sokszínűsége és válasz-
téka meggyőzi, és Önt is 

elégedett partnereink között 
tudhatjuk! Terméklistánkat 
folyamatosan bővítjük. 

Céges munkaruha esetén, 
a munkaruha logóztatását 
is tudjuk vállalni, akár fi lm-
nyomásról vagy hímzésről 
van szó.

Tűz- és munkavédelmi termékek

ÜZLET CÍME: 
Főnix Defend Kft.

Tűz- és Munkavédelmi Bolt
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2.

 (A Szuperinfó és 
VODAFONE mellett.)

Nyitvatartás: H-P: 9-17h, Sz: 8-12
Tel: +36/70/622-5434

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
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NYÍLT HAJDÚSZOBOSZLÓ, ISONZÓ U. 2. ALATT.
TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI BOLT

Nyitva: H – P: 9 – 12.30 – 13.30-17, SZ: 8 – 12 
Tel: +36/70/622-5434

Kapható továbbra is, munkavédelmi 
és tűzvédelmi eszközök.

Kínálatunkból: 
Téli bélelt kabátok, dzsekik, 

mellények, kapucnis felsők, pulóverek, 
pólók, sapkák, kantáros, derekas 

nadrágok, cipők, bakancsok, 
gumi csizmák, bőr és mártott 

kesztyűk.

MUNKAVÉDELEM
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VAGYONVÉDELEM

35
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43

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

ÚTÉPÍTÉS
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Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!

Szakemberek A-Z-ig
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A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a 2016-17.tanév II. félévében 
az alábbi keresztféléves képzésekre várja a jelentkezőket!

HÍVUNK! VÁRUNK! JELENTKEZZ!

Valamennyi képzésünk esti formában kerül indításra!
További tájékoztatást a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, valamint tagintézményeink nyújtanak!j y j p , g y y j

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1.

Tel.: 54/951-961, 06-54/475-106 • e-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu
OM azonosító: 203030

Tagintézmény neve: Elérhetőség:
Szakképesítés 

megnevezése OKJ száma Képzési 
idő

BSZC Bessenyei György Szakgimnáziuma - Berettyóújfalu Tel.: (54) 402 094 Pincér 34 811 03 2 év
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
- Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 248 Hegesztő 34 521 06 2 év

BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - Hajdúnánás Tel.: (52)570 532
Eladó 34 341 01 2 év
CNC gépkezelő 35 521 01 1 év

BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 
Polgár

Tel.: (52) 391 544
Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I.

55 345 01 1 év

BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
- Püspökladány

Tel.:(54)451 102
Autószerelő 54 525 02 2 év
Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs

54 140 02 2 év

BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgim-
náziuma - Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 250
Mentőápoló 55 723 11 0,5 év
Pénzügyi és számviteli ügyintéző 54 344 01 2 év
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Országszerte – így 
Debrecenben is – szá-
mos kulturális és mű-
vészeti rendezvényt 
tartanak január 22-e, 
magyar kultúra napja 
köré szerveződve.

Magyar hagyományok 
és gyökerek, nemzeti tuda-
tunk és szellemi 
értékeink állnak 
középpontjában 
a magyar kul-
túra napjának, 
melyet 1989 óta 
január 22-én ün-
neplünk annak 
emlékére, hogy 
Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen 
a napon fejezte 
be a Himnusz 
kéziratát. A köl-
temény azért is 
kiemelt jelentőségű, mert a 
magyarságnak a 19. száza-
dig nem volt önálló nemzeti 
himnusza.

Folytatódik a 
hagyomány

Idén is közösen emlék-
szik meg a magyar kultúra 
napjáról Nagyvárad, Berety-
tyóújfalu, melyekhez múlt 
évben csatlakozott Debre-
cen és Margitta is. Berety-
tyóújfaluban január 20-án 
táncházat rendeznek a Bi-
har Néptáncegyüttessel. 

Egy nappal ké-
sőbb a nagyvá-
radi Tibor Ernő 
Galéria mutat-
kozik be Erdély 
partiumi szem-
mel című tár-
latával, míg  a 
Nadányi Köz-
pont Bihar Vár-
megye Képgalé-
riájában Petrás 
Mária kiállítása 
tekinthető meg. 
Január 21-én 

rendezik a magyar kultú-
ra napjának berettyóújfalui 
gálaestjét is. Az eseményen 
többek között az Erdélyi 

Gábor-díjat is átadják, azt 
követően pedig a Muzsikás 
együttes lép fel.

Debrecenben is 
emlékeznek

A cívisváros program-
jai január 18-án kezdődtek 
Nagyvárad és Debrecen iro-
dalmi kapcsolatainak be-
mutatásával. Január 20-án 
megkoszorúzzák Kölcsey 
Ferenc szobrát. Szintén 
ezen a napon Oláh Tibor 
fotóművész pályaképének 
kiállítása is kezdetét ve-
szi a Debreceni Művelődé-
si Központban. A fotómű-
vész Debrecen művészeti 
életének egyik markáns, 
önálló szellemiséget kép-
viselő alkotó egyénisége. 
1967-ben induló fotós pá-
lyája alatt számos egyéni 
és csoportos kiállításon 
vett részt. 1971-ben ren-
dezte első debreceni tárla-
tát a Kossuth u. 1. sz. alatti 
kiállítóteremben. „Debre-
cenben születtem, minden 

időmet Debrecenben töltöt-
tem, innen indulok, ide ér-
kezek. Erős hangulatú em-
beri és tárgyi környezetben 
töltöm és élem itt az idő-
met. Családtagjaim, bará-
taim sokat jelentenek, ra-
jongok a tehetségekért, az 
emberi teljesítményekért. 
Torkon ragad a fény, a zene, 
a művészetek, a csillagá-
szat, a képességeim szerint 
megérthető univerzum és 
a tehetséges emberek pro-
dukciója. Úgy alakult, hogy 
egy kamerával gondolok re-
agálni mindezekre.” – vallja 
a művész.

Január 22-én a Csokonai 
Színházban rendeznek gá-
laestet, amelyen átadják a 
Debrecen Kultúrájáért Ala-
pítvány díját is. Január 23-án 
Portrék Erdélyből címmel 
Konyhás István fotóit láthat-
ják az érdeklődők. Másnap 
újabb kiállítást, Csáth Atti-
la karikaturista tárlatán le-
het részt venni. A magyar 
kultúra napjához a Homok-
kerti Közösségi Ház is csat-
lakozik. Ott január 26-án a 
Debreceni Népi Együttes-
sel közösen ünneplik majd 
a neves évfordulót.

V. K.

A Himnusz születésnapján 
ünnepeljük a magyar kultúrát 
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Dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

Egyedülálló férfit, tehenek gondozásá-
ra felveszünk. Ott lakással, teljes ellátás-
sal, fizetéssel 06-30/616-8753

Gondozónőt keresek szüleim mel-
lé Hajdúszoboszlón, heti 3-4 alka-
lommal, este 6 órától reggel 6 óráig 
tartó felügyeletre. Bővebb informá-
ció a 06-204346705-ös telefonszá-
mon kérhető.

Gyakorlattal rendelkező könyve-
lőt könyvelőirodába felveszek. Tel.: 
06-30/945-4116

Hajdúszoboszlói munkahelyre autó-
villamossági szerelőt keresünk, hatá-
rozatlan idejű alkalmazotti foglalkoz-
tatás. Jelentkezni: 06-30/546-2404, 
06-30/820-3950

Hajdúszoboszlói telephelyre sertés-
gondozó munkatársat keresünk, azon-
nali kezdéssel. Érd. munkaidőben: 
0630/4311-235

Hegesztőket keresünk balmazújváro-
si munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 
20/3205229

Kösely Zrt. hajdúszoboszlói szarvasmar-
ha telepére, fejőst, állatgondozót keres. 
Jelentkezni: 06-30/219-8766

Lakatosokat keresünk balmazújváro-
si munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 
20/3205229

/Nagyhegyesi cég keres, villanysze-
relő víz-, gáz-, fűtésszerelő ács szo-
bafestő-, mázoló hidegburkoló szak-
munkást, karbantartási munkákhoz, 
változó munkaterületre. Jelentkezni 
lehet: e-mail: info.termeles@sligo.hu 
telefonon: 06304735397

Nagyhegyesi cég keres gépkocsive-
zetőt MAN nyerges szerelvényre, és 
gépkezelő munkatársat JCB 4CX kot-
ró-rakodó gépre. Teljes munkaide-
jű munkaszerződéssel. Jelentkezni: 
e-mail: info.termeles@sligo.hu tele-
fon: 06 30 473 5397

S z o L G á L t a t á S t  K í N á L

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-366

Drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, szálas vasanyag, kiegé-
szítők közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-3308

FÜRDŐKáDaK bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával. 06-30/529-0074

Kárpitozás, bútorfelújítás, széles 
anyag választékkal, házhoz szállítással. 
T.:06305700170

P é N z

Szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlanra, hitelki-
váltás, nyugdíjasoknak is 68 éves korig, 
kezes nélkül. Jelzáloghitel, hitelkártya 
kiváltása előzetes banki költség nélkül. 
Függő ügynök THM: 5%-10,2 %, Reg.
szám: 0040600476843. 06-30/635-
8080

Sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt tehermen-
tes autójára 2 napon belül, személy-
re szabott hitelek. Amennyiben elad-
ná autóját készpénzért megvásároljuk. 
Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.
szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

Személyi hitelek (adósságrendezésre 
is), lakástakarék-pénztár (számlanyitá-
si díj nélkül). Ingyenes bankszámlanyi-
tás, credit bankkártyák igénylése. Füg-
gőképviselő, MNBtörzsszám: 22275770 
Tel.: 0630/4677-053

á L L á S

agromárt 98 Bt. gyakorlattal rendelke-
ző traktorost keres. Bérezés megegyezés 
alapján. Érd.:06-30/315-3061

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/334-5262.

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

autó vagy gépszerelő, fényező, laka-
tos munkatársakat keresünk, hajdú-
szoboszlói munkalehetőségre. Bére-
zés megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-30/943-7294

Bolti eladót keresünk a hajdúszováti 
pékség mintaboltjába. Érd.: 06-70/649-
9595

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!

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.
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H á z ,  H á z R é S z  E L a D á S
Bogácson, 100nm családi ház 4 
különbejáratú lakrésszel, 1500nm telken 
bővítési és többcélú hasznosítási lehető-
séggel eladó. 47MFt. 06-30/228-6819

Hajdúszoboszlón, fürdőhöz közel 702 
m2 telek bontandó vagy felújítandó ház-
zal eladó. 8,5M Ft. 06-30/551-4359

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

L a K á S E L a D á S
Nádudvaron, társasházban 2. emele-
ti 58m2-es 2+fél szobás lakás eladó. 
Tel.:06-70/953-5107

Sopronban 76 nm-es, félszuterén 
lakás (2 szoba-konyha, tárolóhelyiség, 
2 WC, tusoló)+24 nm-es zárt terasszal 
eladó akár irodának, vendéglátó egység-
nek, üzlethelyiségnek vagy borozónak 
is. Ir.ár: 18,5 M Ft. Tel.: +36-20/996-
3415, hétfőtől péntekig 16h után, hét-
végén egész nap.

I N G a t L a N
Külföldi vevők számára eladó ingatlano-
kat keresünk. 06-70/677-2621

a L B é R L E t E t  K í N á L
Eladó-Kiadó I. emeleti 54m2-es két 
szobás, erkélyes bútorozott kitűnő álla-
potú lakás. 06-30/506-7346

albérlet kiadó Hajdúszoboszlón. 
06-30/394-3866

Hajdúszoboszlón 1 szoba, konyha, 
fürdőszoba, kis rezsijű albérlet kiadó. 
Június 15-ig. Kaució nem szükséges. 
06-30/427-2804

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

F ö L D ,  K E R t
Derecskén 14,2 ha szántó eladó. Érd.: 
06-30/244-6071 vagy 06-30/254-
6564

Hajdúszoboszlón a debreceni útfél-
nél, 4,8 ha szántóföld, 190Ak eladó. 
Ir.ár:155.000Ft/Ak. 06-20/430-6075

Kabán 0286/46 hrsz, 44,9Ak értékű ter-
mőföld eladó. Ir.ár: 6M Ft 06-20/554-
8500

Szántóföldet bérelnék Hajdúszoboszló 
környékén. 06-20/369-8324

ÜzLEt ,  műHELy ,  IRoDa
Cukrászműhely eladótérrel felszerel-
ve, élelmiszeripari tevékenységre kiadó. 
06-30/320-3255

a u t ó
Skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 
84.000km légzsák, ködlámpa, szervo-
kormány, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 
20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005 
.ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, 
cd-s autórádió, 2elektromos ablak, szép 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, 
ár: 1.357.000ft, tel 20-2049079

opel Combo-C 1.3CDTI 2010.02.havi 
ezüst 5 személy ABS, Klíma, szervo-
kormány, légzsák, autórádió, szép álla-
potban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.397.000ft, tel 20-2049079

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend 
BENZIN/GÁZ Klíma, ABS, szervokor-
mány, légzsák, Cd-autórádió, szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 997.000ft, 
tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 
FSI Klíma, ABS, szervokormány, lég-
zsák, Cd-autórádió, 2elektromos ablak, 
szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 
1.297.000ft, tel 20-2049079

Elektromos Moped Elektra 6000 3 kere-
kű, újszerű állapotban, újszerű akkumu-
látor, index, világítás, hátramenet, eladó, 
ár: 157.000ft, tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi 
diesel ABS, Klíma, szervokormány, 2 
légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos 
ablak, szép állapotban eladó, cserélhe-
tő, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Renault Megane Limousine 1.4 ben-
zin 2006.09. havi bordó metál ABS, Klí-
ma, szervokormány, légzsák, cd-s autó-
rádió, 2elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.097.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi 
zöld riasztó, szervokormány szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 257.000ft, 
tel 20-2049079

Renault Megane Berline 1.4/16v benzi-
nes 2003.12. havi 102.000km ABS, Klí-
ma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-au-
tórádió, 4 elektromos ablak, szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, 
tel 20-2049079

Suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 
1. tulaj szervizkönyv, ABS, szervokor-
mány, 2 légzsák, autórádió, 4 elektro-
mos ablak, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 
20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-
05,szervókormány,központizár, lég-
zsákok, elektromos ablak, elektromos 
tükör, ülésmagasság állítás, szerviz-
könyv, eladó, cserélhető, hitelezhető 
ár: 657.000 ft tel 20-2049079

Citroen C3 1.4HDI diesel 2006.05. havi 
74.000km sérülésmentes Bézs metál, 
KLÍMA, Légzsák, Centrálzár, elektro-
mos ablak, szervokormány, cd-s autó-
rádió, megkímélt állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető ár: 1.097.000 ft, tel 
20-2049079 

Renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. 
havi 85.000km ABS, ESP, Klíma, szer-
vokormány, 6 légzsák, Cd-autórádió, 4 
elektromos ablak, tempomat, tolatóra-
dar, szervizkönyv, szép új szerű állapot-
ban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
2.697.000ft, tel 20-2049079

opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 
2001.07. havi fehér ABS, Klíma, szer-
vokormány, 4 légzsák, Cd-autórá-
dió, 2 elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft, tel 
20-2049079

Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006.04.
havi 1.gazdás szervizkönyves, ABS, Klí-
ma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-autó-
rádió, 4 elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 1.597.000ft, 
tel 20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2006.05.havi 
szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 
központizár, eladó, cserélhető, hitelezhe-
tő, ár: 697.000ft, tel 20-2049079 

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi 
első tulajdonostól , szervizkönyves, 
sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokor-
mány, szép megkímélt állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 1.097.000 ft, 
tel 20-2049079 

J á R m ű K E R E S é S
autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍV-
JON MOST! 0630/8812377

törött, totálkáros személy és kiste-
herautót vásárolnék bontásra, szál-
lítással. 06-30/205-6311.

á L L a t
amerikai óriás posta galambok eladók 
konyhakészen is. Érd.: 06-30/401-0429 
vagy 06-54/402-470

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

Kabán Nyárfás u. 9. alatt 2 db anyabir-
ka eladó. 06-20/973-3845

malacok, rágott kocák, kecskék, 
magyar gácsér kacsák eladók. T: 
06(30)322-5343

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, Hajdúszoboszlón. 06-30/239-
3569

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

4 db hízó 430 Ft/kg, 4 db koca eladó 
Kabán. 06-30/406-6269

N ö V é N y
Vetőmag, kukorica, napraforgó kap-
ható. 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, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket, 
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529

Körbálás gyepszéna, vegyes méz, árpa, 
búza, tengeri eladó. Hajdúszoboszló, 
Ádám u.54.

tűzifa házhoz szállítva eladó. 
Érd.:06-70/411-4385

Új EL-GO/M (HS-580) elektromos 4 kere-
kű moped eladó. Érd.:06-30/900-6686

E G y é B  K E R E S é S
Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-
ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 
06-52/274-468,06-30/356-4569

LomtaLaNítáS, lakáskiürítés, 
hagyaték felszámolás cégeknek is, 
raktártól-pincéig. 06-30/205-6311, 
06-70/3912-261

Vásárolnék, bármilyen MTZ pótko-
csit Simson-t saját részre. 06-70/500-
3023
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a Hangfogó együttes 
előadásában
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 21.
14.00 óra
Forest Bump!
Kezdődjön a 2017-es 
esztendő egy örömteli 
parti-szenánszal!
Nagyerdei Víztorony 
– Debrecen

a Hang
előadá
Kulturá
– Hajd

január

MIKOR
és HOL

január 21.
20.00 óra
Szoboszlói Muzi-
kális Klub. „Amikor 
én még kissrác vol-
tam” Legendás ma-
gyar beat slágerek 

január 21.
15.00 óra
Az igazat mondd, ne 
csak a valódit. Eper-
jes Károly estje. Mácsai 
Sándor Művelődési Ház 
- Kaba

január 22.
17.00 óra
Aknay János Kossuth-
díjas festőművész kiál-
lításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: 
Novotny Tihamér mű-
vészeti író Közremű-
ködik: Meleg Vilmos 
színművész

január 23.
17.00 óra
Nagy Angéla, a HVTV 
munkatársa, „Út a 
könyvért” című köny-
vének bemutatója.
Helyszín: 

Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 27.
09.00 óra
Megidézett öröksé-
günk. – Válogatás az 
elmúlt Tavaszi Tárla-
tok legjavából. Kölcsey 
központ – Debrecen 

 január 27.
17.00 óra
Korlátok Nélkül – Száj-
jal festő kiállítás. I� úsági 
Ház Galéria –Debrecen

január 28.
Hortobágyi Bagoly-nap. 
Hortobágyi Nemzeti 
Park - Hortobágy

január 27.
21.00 Beatrice koncert. Rock Café 
– Hajdúszoboszló

január 27.
19.00 óra A Vígszínház és az Orlai Produkciós 
Iroda közös előadása a Kellékes Kern András 
főszereplésével. Helyszín: Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

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
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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.  

38
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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
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ISKOLA

TOLLTARTÓ

TANÉV

OLLÓ, RADÍR

CERUZA

KÖRZŐ

SZÜNET

UDVAR

FÜZET

TÍZÓRAI

ASZTAL

ÓRA, HÁZI

EBÉD

KÖNYV

SAKK

Kedves gyerekek!
Elrejtettünk 17 szót a rejtvényben, megtaláljátok

mindegyiket?
Jó szórakozást!

Ő D U A L O K S I

Z É D T N K K Z Z

R B V S I K Ö Ü Á

Ö E A C A A N N H

K F R E R S Y E V

O Ü Í R Ó Z V T É

L Z D U Z T D A N

L E A Z Í A R Ó A

Ó T R A T L L O T

El ejtettünk 17 szót a ejtvénybe

Pénzügyi értékesítőt keresek. Átképzés 
biztosított. Alapbér+jutalék. 06-30/277-
9717 fgabi0404@gmail.com

Rugalmas időbeosztással fő- és mellék-
állásban is végezhető munkalehetőség. 
Feltétel: érettségi. 06-30/362-8642

Szarvasmarha félékhez nyugdíjas gon-
dozót keresek, ott lakással, teljes ellá-
tással. Fizetés megegyezés szerint. 
06-30/254-5520

Víz gáz fűtésszerelő, lakatos és lakatos 
segédmunkás munkatársakat keresek 
Nádudvar és környékéről. Jelentkezni a 
06-30/915-6605 telefonszámon.

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

22 éves szállítmányozó cég felvételt 
hirdet fuvarszervező és adminisztrátor 
munkakörökre. Fuvarszervezőtől elvá-
rás: saját gépjármű, számítógépkezelés. 
Adminisztrátortól elvárás: gyors gépírá-
si képesség, felhasználó szintű számító-
gépes ismeretek. Amit kínálunk: térítés-
mentes lakhatás vagy bejárásiköltség-
térítés, versenyképes fizetés, szakmai 
előrelépési lehetőség. Fuvarszerve-
zőknek a munkavégzés Budafokon és 
vidéken, adminisztrátoroknak Budafo-
kon. Fuvarszervezőknek céges telefont 
és laptopot biztosítunk. Önéletrajzát a 
budafokiszallitmanyozas@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

o K t a t á S t  V á L L a L
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)
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Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600 5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050 www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

Január21–22-énC-HRnyílthétvége!

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.
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