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HA JDÚBIHAR MEGYEI 

Telefon: 20/980-44-74

E-mail: kapu@systematica.hu

Diétás szakács, 

szociális gondozó

pedagógiai asszisztens,

óvodai dajka,

bolti eladó + boltvezető, 

szakács, 

cukrász, 

pincér,

élelmezésvezető
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

 www.irodagepjavito.hu

e-mail: info@irodagepjavito.hu

Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 

4032 Debrecen, Lehel u 14. 

Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

ww i.iroddagepjav

e-mail: info@irodagepj

Irodag
4032 De
Tel : 52/4Tel.: 52/4

DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.

DA

126
Az ár a

tar

Szerkezetlakatosok,

CO-hegesztők

jelentkezését várjuk debreceni 

munkahelyre.

Hosszútávú munkalehetőség,

kiemelt bérezés - nettó 1300 Ft/óra, 

azonnali munkakezdés.

Jelentkezés telefonon:

06-30/527-54-16

Lakó, iroda, mosdó, WC, 

zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 

elárusító pavilon.

Tel./Fax: 

06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 

info@pavilonbt.hu

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5.  

20/328-6737, 06 20/423-9130

Belvárosi üzlet:

Étkezők, konyhabútorok,

szekrénysorok, heverők,

franciaágyak, szövetes

ülőgarnitúrák.

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!
www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

DEBRECEN TERÜLETÉN!

Keresse kedvezményes árainkat!

Debrecen, Segner tér 6.

(bejárat a McDonald’s és a troli végállomás felől is)

Nyitva: h.–szo.: 9.00–20.00, vas.: 9.30–18.30De
(bejá
Nyit

Jelentkezés az üzletben.

DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni: 06-30/995-38-99 telefonszámon,

illetve creditupkft@gmail.com lehet.  Minőségi fülmögötti

     és „rejtett” hallójárati

     digitális hallókészülékek

 Ingyenes orvosi vizsgálat

     és szaktanácsadás

 Próbahordási lehetőség

 Elemek és tartozékok

 Uszodai füldugók

30 db vásárlás után

1.530 Ft m
egtakarítás!

2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!
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2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!

Hamarosan!

Februárban
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Hamarosan!
Hamarosan! 
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FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Közterület-felügyelet felhívja a tisztelt lakosok és ingatlan tulajdonosok fi gyel-
mét, hogy fokozott körültekintéssel kezeljék a téli havazásokból adódó kötelezettségüket.

A 18/2003. (X. 16.) a helyi környezet és a természet védelméről szóló önkormányzati rendelet II. 
fejezet 3. § 2. bekezdése szerint az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásá-
ról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda 
melletti zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület) síktalanításáról, tisz-
tán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: tulajdonos) köteles 
gondoskodni.

A 13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jog-
következményeiről szóló önkormányzati rendelet II. fejezet 2. § 1. bekezdés a.) pontja szerint a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi környezet és termé-
szet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában, 4. § (2)–(4) 
bekezdésében meghatározottak szabályokat nem tartja be,

Jogkövetkezmények 
A 13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jog-
következményeiről szóló önkormányzati rendelet III. fejezet 7. § szerint százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság, illetve  ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság 
szabható ki.

Közigazgatási bírság helyett fi gyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a fi gyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet III. fejezet 8. § alapján a közigazgatási bírság 
kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el, míg helyszíni bírság ki-
szabására a közterület-felügyelő jogosult.

Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a helyi 18/2003. (X. 16.) Önkormányzati rendeletben foglaltaknak eleget téve gon-
doskodjanak a közterületi járdaszakaszok folyamatos síktalanításáról, ezzel ke-
rülve el a baleseteket továbbá az elmulasztásból adódó jogkövetkezményeket. 
 Közterület-felügyelet
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Belföldi munkavégzésre, 
állandó munkára versenyképes 

fi zetéssel C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező

TEHERGÉPJÁRMŰ
VEZETŐKET
 keresünk felvételre.

Érdeklődés: Hajdúszoboszló, 
Kossuth u. 131.

Telefon: +36 30 535 937
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

Diétás szakács, 
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető, 
szakács, 
cukrász, 
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

TANFOLYAMOK A TIT-BEN!
Kezdés: 2017. febr. 4.

Nyitva tartás: Hétfőtől vasárnapig 05:00-19:00
Cím: Hajdúszoboszló, Bányász u. 2/b (az Egészségház mögött)

MINŐSÉGI SAROK ÉLELMISZERBOLT AJÁNLATA:

Bankkártyás fi zetési lehetőség, Erzsébet utalvány elfogadóhely (gyermekvédelmi utalvány is).
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Minden szerdán friss szendvicsek érkeznek! 
Minden szerdán friss Nagyné és fi ai tejtermékek érkeznek!

 Minden kedden és pénteken friss cukrászsütemények kaphatóak!

Erzsébet kártyát elfogadunk! OTP SZÉP kártyát elfogadunk! OTP Cafeteria kártyát elfogadunk! 
Üzletünkben helyben frissen sült péksütemények széles választéka kapható

Esztári félbarna kenyér 1 kg • (220 Ft/kg) 220 Ft
Szatmári poli tej 2,8 % 1 l • (179 Ft/l) 179 Ft
Farmer joghurt, kefír 150 g (• 367 Ft/kg) 55 Ft
Mecom szalámi mix 75 g vg. • (2653 Ft/kg) 199 Ft
Privát tészták 4. t. 500 g többféle•  (338 Ft/kg) 169 Ft
Paloma őrölt kávé 225 g • (2129 Ft/kg) 479 Ft
Paprika őrölt édes 40 g Privát • (129 Ft/db) 129 Ft
Sió Suzy gyümölcslevek 1 l • (159 Ft/l) 159 Ft
Pulyka fasírt Gallicoop 1 kg fagy. • (549 Ft/kg) 549 Ft
Privát zöldborsó 450 g fagy.•  (553 Ft/kg) 249 Ft
Fincsik baromfi  rúd 1 kg • (399 Ft/kg) 399 Ft

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.
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

Hirdessen a 
SZUPERINFÓBAN!

www.szuperinfo.hu
SS

A KSH 2011-es nép-
számlálási adatai alapján 
több mint fél millióan 
vallották magukat vallá-
sosnak a megyében, eb-
ből a legtöbben refor-
mátus keresztények.

Vajon a fiatalok is aktív tag-
jai a templomi közösségeknek? 
Milyen programokkal és lehe-
tőségekkel várják az érdeklődő-
ket.Hogyan lehet csatlakozni? 
Utánajártunk.

Sokan úgy gondolják, temp-
lomba csak idősek járnak, 

hiszen nagyon keveset hallani 
arról, hogy valaki szabadidejé-
ben olyan közösségbe jár, ahol 
gyakorolhatja a vallását. Pedig 
a Nagytemplomi Református 
Egyházközösség és a Debrece-
ni Református Egyetemi Gyü-
lekezet szeretettel várja a fia-
talokat is.

Egyetemi gyülekezet – 1 
gyülekezet, 3 közösség

Püski Dániel egyetemi lel-
készt kérdeztük a Debreceni 
Református Egyetemi Gyüle-
kezetről és programjairól. Há-
rom helyszínen működnek 

közösségeik (az Egyetem té-
ren, a Böszörményi úton és a 
Kassai úton), összesen több 
mint 300 aktív taggal 
büszkélkedhet. 
Főképp egye-
temisták, 
de fiatalab-
bak és idő-
sebbek is 
rendszere-
sen látogatnak 
az alkalmakra. Bár-
ki a gyülekezet tagjává válhat, 
az érdeklődőket nyitott társa-
ság és egy fogadó csapat vár-
ja. „Próbálunk segíteni nekik, 

hogy megtalálják a helyüket a 
gyülekezeten belül.” – nyilat-
kozta Nagy Brigitta, az Egye-
tem téri fogadó csapat egyik 
tagja.

Aki a hagyományos isten-
tiszteletekhez van szokva, meg-
lepődve tapasztalhatja, hogy 
a liturgia és a zene fiatalos és 
modern. A 45 perces alkalmak 
után lehetőség van ott marad-
ni a templomban és megismer-

kedni egymással. 
A gyülekezet 

programjai 
színesek: a 
kurzuso-
kon és cso-
portfoglal-

kozásokon 
kívül gyakran 

lehetőség van a gyü-
lekezet tagjainak elutazni – ki-
szállások alkalmával – belföld-
re és külföldre.

Nagytemplomi közösség
„A Nagytemplomi Reformá-

tus Egyházközösség ifjúsági 
munkája során több száz fiatal-
lal tartja a kapcsolatot.” – tud-
tuk meg Molnár Szabolcs be-
osztott ifjúsági lelkipásztortól.  
„Istentiszteleti közösségünk-
nek is részei a fiatalok, és so-
kan részt vesznek szabadidős 
programjainkon is.”

Konfirmálás után a 13-14 
évesek az ifi tagjává válnak, 
ahol csoportokban, közös al-
kalmak során kötöttségek nél-
kül gyakorolhatják vallásukat. 
A közös alkalmak mellett szá-
mos olyan program is várja a 
fiatalokat, ahol a gyülekezet 
többi tagjával is találkozhat-
nak. Részt vehetnek heti talál-
kozókon, kirándulásokon, mo-
zizásokon, koncerteken, vagy 
önkéntes munkát is végezhet-
nek. 2017 a reformáció emlék-
éve, ezért ebben az évben ren-
geteg rendezvény lesz, ahol a 
fiatalok is megtalálhatják az ér-
deklődésüknek megfelelő prog-
ramokat. Számukra is izgalmas 
esemény lehet Bolyki Balázs és 
a Bolyki Soul & Gospel Kórus 
koncertje, ami január 31-én ke-
rül megrendezésre.

Érdemes tehát csatlakozni 
az egyik közösséghez, hiszen 
a vallás gyakorlása közben sok-
szor „életre szóló barátságok, 
párkapcsolatok, házasságok 
szövődnek”.

G. A.

Nyitott, modern 
református közösségek

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Névnapok
január 30. • Martina
január 31. • Gerda,Marcella
február 1. • Ignác
február 2. • Aida, Karolina
február 3. • Balázs
február 4. • Csenge, Ráhel
február 5. • Ágota, Ingrid
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Lapzárta:
kedd 12 óra

50% KEDVEZMÉNY KUPON
NAPSZEMÜVEGRE ÉS SZEMÜVEG KERETEKRE!
A KUPON BEVÁLTÓINAK AJÁNDÉK SZEMVIZSGÁLAT!
Az akció 2017. január 31-ig érvényes!

R
és

zl
et

ek
rő

l é
rd

ek
lő

dj
ön

 ü
zl

et
ei

nk
be

n,
 il

le
tv

e 
ho

nl
ap

un
ko

n:
 w

w
w

.o
ku

la
-o

pt
ik

a.
hu

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

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
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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
TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ

MUNKATÁRSAT
keresünk!Feladatok:

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?

Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

Sebészeti magánrendelés
Rendelési idő: minden szerda 17-19 óra
Helye: Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7 , Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

LÉZERES MŰTÉTEK  dr. Szikora Miklós
benőtt köröm végleges ellátása

sírdaganat
ásamirigy daganat (atheroma)

s mölcsök
daganatok

anyajegy áv vettannal

fibrómák
Érsebés gálat,
se űtétek

f ke lések, gálás
ekc érk s

géne tás

Bejelentkezés: 06-30/9675-866, 52/580-070
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Újságunk kedvezményes áron várja
a SZÉCHENYI TERV 

által támogatott projektek 
kötelező leközlését 

MEGRENDELŐ  ÜGYFELEIT. 
Forduljon bizalommal 

értékesítési  munkatársunkhoz: 

Királyházi Nóra
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

HIRDETÉS FELVEVŐ HELYEK:

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

HAJDÚSZOBOSZLÓ:
Széchényi Szolgáltató,  
4200 Hajdúszoboszló, 
Széchényi utca 2/b 
Tel.: 52/362-321 

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

PÜSPÖKLADÁNY:
Radián Kft, 
Bocskai u. 15. 
Tel.: 54/451-800

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

Ajándékbolt: 
Rákóczi út 90. 
54/460-502
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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!

3
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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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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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cirkónia és brillkővel.
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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
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 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
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íten
i – eg

y
 esk

ü
vő

n
 

p
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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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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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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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Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 
tel.: 52/315-083

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
� kisgyermek 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.

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

MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.
Db., Létai úti buszfordulónál

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

könyvelés

38
21

26

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

térburkolás

32
91

86

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

nyílászáró

33
43

83

vagyonvédelem

35
21

43

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!

Szakemberek A-Z-ig

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
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Álláspont
Vértezzük fel magunkat az álláskeresésre!
Az álláskeresés még egy önbizalma teljében lévő embert is megingathat, de egy bizonytalan, szorongó sze-
mélyt tönkre is tehet. Önbizalmunkat álláskereséskor a szakmai tudásunkra építhetjük, a munkatapasztala-
taink és a szakmai értékeink pontos ismerete segít abban, hogy megtartsuk a magunkba vetett hitünket.

Pályázati felhívás 

Ügyvezető/ TDM menedzser pozíció betöltésére
Pályázati felhívás 

menedzser pozíció be

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.

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 alkalmazá-• 
sok, 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:
A Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofi t Kft. (helyi TDMSz)• 
ügyvezetői feladatinak ellátása
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: kampányok, 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• 

A Nádudvari Élelmiszer Kft. tejüzeme keres

KARBANTARTÓ
SZAKMUNKÁSOKAT
villanyszerelő,  lakatos és egyéb 

releváns szakképzettséggel 
(akár pályakezdőket is).

Jelentkezés:
telefonon: 54-525-508

(hétfőtől péntekig 8:00-12:00 óra)
e-mailen önéletrajzzal: tjutka@nagisz.hu.

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!
BOLT I  ELADÓT 
FELVESZÜNK 

Nádudvaron a Kabai u. 2. szám alatti 
Privát Max Üzletünkbe!

Érdeklődni lehet a helyszínen vagy a 06-20/509-2733
vagy 06-30/509-2714 –es telefonszámokon.

CUKRÁSZMESTER
Cukrászmester munkatársat 
keresünk azonnali kezdéssel  
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! 

Hajdúszoboszlói társaság 
gyakorlattal rendelkező 

AUTÓSZERELŐ SZAKEMBERT KERES.
Elvárások: autószerelő /technikusi végzettség, 

több éves szakmai tapasztalat,
igényes  munkavégzés. Jelentkezni a 

06-20/333-4733-as telefonszámon lehet.

S Z A K Á C S 
a Silver Majorba 

Munkájára igényes, elsősor-
ban magyaros konyhában 

jártas, önálló munkavégzésre 
alkalmas szakácsot keresünk 
a Silver Majorba hosszú távra. 
A betanítás megoldott. Érdek-
lődni a  chef@hotelsilver.hu

email címen vagy a
+36 20 5940 5700

telefonszámon lehet.

TRAKTOROS 
a Silver Majorba

A Silver Major
mezőgazdasági

gépkezelőt
(traktor, nehézgépek) 

keres AZONNALI kezdéssel!
Fényképes önéletrajzot 

várunk az 
 info@hotelsilver.hu

címre

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

Munkatársakat keresünk 
kőműves, kőműves segédmunkás 

és asztalos munkakörben.
Jelentkezni személyesen Hajdúszoboszló, 

Tokay u. 50 szám alatt 7.30-15.30-ig.

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.
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A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

4200 Hajdúszoboszló, 
Isonzó u. 2.

Telefon: +36-52/273-006
E-mail: nora.kiralyhazi@russmedia.hu
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I n g a t l a n

Bármilyen ingatlant vásárolnék 
Hajdúszoboszlón, tetétleni házam 
cseréjével, készpénz ráfizetéssel. 
06-30/496-3830

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!

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

SZILÁGYI LAJOS               
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család /Nádudvar/

Köszönetet 
mondunk 

mindazoknak, 
akik

BORBÉLY 
LÁSZLÓ

Temetésén megjelentek
tőle koszorúval, virággal 

búcsúztak.
A gyászoló család.

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

38
23

92

38
21

20

37
99

73

Külföldi vevők számára eladó ingat-
lanokat keresünk. 06-70/677-
2621

nádudvaron, Ady 88. alatt ingat-
lan, leválasztható telekkel eladó. 
Érd.: este 18-20 között. 06-30/480-
1458

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

Hajdúszoboszlón, Zrínyi Miklós 
utcán 100 m2 tégla építésű ház 
eladó. Érd.: 06-30/214-7996

nádudvar Lukács Dénes u. 42. alat-
ti lakóház eladó. Érd.:06-30/360-
1813

l a K á s e l a d á s
nádudvaron, földszinti 60 m2-es 
társasházi lakás eladó. Érd.: este 
18-20 óra között. 06-30/480-1458

nádudvaron, társasházban 2. eme-
leti 58m2-es 2+fél szobás lakás 
eladó. Tel.:06-70/953-5107

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
Hajdúszoboszlón 3 szobás családi 
ház, bútorozottan albérletbe kiadó. 
06-30/303-5720

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

F ö l d ,  K e r t
Hajdúszoboszlón a debreceni útfél-
nél, 4,8 ha szántóföld, 190Ak eladó. 
Ir.ár:150.000Ft/Ak. 06-20/430-
6075

szántóföldet bérelnék Hajdúszo-
boszló környékén. 06-20/369-
8324

Üzlet,  műHely,  Iroda
Cukrászműhely eladótérrel felsze-
relve, élelmiszeripari tevékenység-
re kiadó. 06-30/320-3255

Hajdúszoboszlón 2500nm-es zárt 
telephely, 500nm-es zárt csarnok-
kal, raktárakkal, üzletekkel, iro-
dákkal, szociális helyiségekkel, 25 
T hídmérleggel, 15 gépkocsis parko-
lóval. Kamionforgalom lehetséges, 
termőföldet beszámítok. Eladó vagy 
kiadó. Érd.:06-20/946-6422

J á r m ű K e r e s é s
aUtÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-
ig. HÍVJON MOST! 0630/8812377

autófelvásárlás!állapot és kor-
tól függetlenül azonnali készpénz 
fizetéssel!06706255878

személyautókat, teherautókat 
vásárolok készpénzért! Házhoz 
megyek, elszállítom! Bármilyen 
érdekel!  0630/231-7750

törött, totálkáros személy és 
kisteherautót vásárolnék bon-
tásra, szállítással. 06-30/205-
6311.

á l l a t
eladó 1 db F1-es első fias tehén . 
T.:06/70/405-9456

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

Vágóbirka, birkahús folyamatosan 
kapható. Tel.: 06-30/548-4646

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

1db 150-160 kg-os hízó eladó. 
06-30/539-7691

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

Kis bálás lucerna van eladó. Tel.:06-

30/537-5761

K U K o r I C a V e t Ő m a g o K : 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendelhe-
tők házhoz szállítással. www.
kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

e g y é B  e l a d á s

Körbálás gyepszéna, vegyes méz, 

árpa, búza, tengeri eladó.  Hajdú-

szoboszló, Ádám u.54.

nagy bálás lucerna 2 db 220V 

betonkeverő eladó. Tel.:06-30/459-

0829

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

e g y é B  K e r e s é s

dunnát, hagyatéki tollat veszek, 

Hívásra megyek. Hétvégén is. Meg-

bízhatóság! 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 pót-
kocsit Simson-t saját részre. 

06-70/500-3023

Veszek elromlott háztartási gépet, 
hűtőt, mosógépet, bojlert, TV 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

Csempe, járólap lerakását, fürdő-

szobák teljes körű felújítását, víz-

szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-

lalom. Pontos, megbízható, precíz 

munka! Tel.: 0630/361-6122

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosí-

tott háló, nádszövetek, szálas vas-

anyag, kiegészítők közvetlenül a 

gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 

+36-30/537-3308

Fakivágás, gallyazás, kertgon-
dozás! www.patentkert.hu Érd: 
0630/998-17-93

FÜrdŐKádaK bontás nélküli fel-
újítása, gépi eljárással, gyári szí-
nekkel, garanciával. 06-30/529-
0074

Vállalnám idős emberek ápolását, 

felügyeletét. Tapasztalattal rendel-
kezem. Tel.: 06-70/416-5705

P é n z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlanra, 
hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 
éves korig, kezes nélkül. Jelzálog-
hitel, hitelkártya kiváltása előzetes 
banki költség nélkül. Függő ügy-
nök THM: 5%-10,2 %, Reg.szám: 
0040600476843. 06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksége, 
akkor vegyen fel hitelt tehermentes 
autójára 2 napon belül, személyre 
szabott hitelek. Amennyiben elad-
ná autóját készpénzért megvásá-
roljuk. Függő képviselő (Merkantil 
Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-
20-913-4012, 52/457-777

á l l á s

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

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

azték kávézóba pultost és pizzafutárt 
keresünk. Jelentkezz a helyszínen, 
fényképes önéletrajzzal.

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

debrecen, Karcag, Tiszafüred, 
Berettyóújfalu, Kaba, környékén 
segédmunkásokat keresünk. Bére-
zés megegyezés szerint. Érdeklőd-
ni: intelvill@intelvill.hu

Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.
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nagyhegyesi cég keres admi-
nisztrátor és takarító munka-
társat Nagyhegyesi telephely-
re, azonnali kezdéssel, teljes 
munkaidejű munkaszerződés-
sel. Jelentkezni: e-mail: info.
termeles@sligo.hu telefon: 06 
30 473 5397

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

Víz gáz fűtésszerelő, lakatos és 
lakatos segédmunkás munkatársa-
kat keresek Nádudvar és környéké-
ről. Jelentkezni a 06-30/915-6605 
telefonszámon.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat kere-
sünk több műszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-
0950

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, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

január 28.
21.00 óra
Diktátor koncert. Ven-
dég: Diamond zenekar
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

január 29.
17.00 óra
Vasárnapi muzsika
Kölcsey Központ 
– Debrecen

január 29.
Gerincjóga Start! 
mini tanfolyam
Piac utca 45. – Debrecen

MIKOR
és HOL

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

január 28.
10.00 óra
Életerő nap 
Kulturális Központ-
ban – Hajdúszoboszló

január 28.
19.00 óra
Moliere: 
Dandin György, 
avagy a megcsúfolt 
férj című előadás.
Csokonai Színház 
– Debrecen

január 31.
17.00 óra
A Reformáció em-
lékévének reformá-
tus megnyitója.
Egész napos 
rendezvénysorozat.
Nagytemplom 
– Debrecen

február 3..
21.00 óra
Died By Johnny  és 
Kabinláz koncert
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

február 4.
21.00 óra
Tátrai Tibor és a 
Jazztelen koncert. 
Jimi Hendrix, Tátrai 
Band és Hobo Blues 
Band dalait játsszák.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

február 4.
12.00 óra
Városi Bor- és me-
gyei pálinkaverseny
Csapókerti közösségi 
ház – Debrecen

február 10.
21.00 óra
Heartkiller, Kerecsen 
és Maeotis koncert
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

február 11.
21.00 óra
KISS Forever 
Band koncert
A koncert első részé-
ben fellép a debrece-
ni banda a ZZ-COPY.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

Diktátor együttes

Tátrai Tibor és a Jazztelen koncert

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

vizsgát szervezünk
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb./ 
NÁDUDVARON

A vizsga időpontja:
2017. március 3.

Jelentkezni lehet:
a 30/239-96-89, vagy a 

30/685-63-18 telefonszámon. 
2017. február 20-ig.

NKHS GÉPKEZELŐI

GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, földmunkagép,
targonca/ tanfolyam indul

NÁDUDVARON
Az induló megbeszélés

2017. 02. 06-án. 15.30-kor 
lesz a Kövy Sándor iskolában 

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál a 30/239-96-89,

vagy a 30/685-63-18
telefonszámon és a helyszínen.

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
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debrecen, Karcag, Tiszafüred, 

Berettyóújfalu, Kaba, környékén 

Internet-TV (IP, KOAX, SAT) - Tele-

fonhálózat szereléshez szakembere-

ket keresünk. Elektronikai (műsze-

rész, hálózatszerelő) végzettség, 

előnyt jelent! Érdeklődni: intelvill@

intelvill.hu

gondozónőt keresek szüleim 
mellé Hajdúszoboszlón, heti 3-4 
alkalommal, este 6 órától reggel 
6 óráig tartó felügyeletre. Bővebb 
információ a 06-204346705-ös 
telefonszámon kérhető.

Hajdúszoboszlóra, hajnali munka-

végzésre kerékpárral rendelkező, 

megbízható kézbesítőt keresünk. 

Jelentkezhetnek nyugdíjasok, és 

rehabilitációs ellátásban részesü-

lők is!  Telefon: 06-30/298-7392.

Hegesztőket keresünk balmazújvá-

rosi munkahelyre. Jó feltételekkel. 

Tel.: 20/3205229

Józan életű, munkájára igényes, 

jószág szerető, juhászt keresek 

hosszútávra. Érd.: 06-30/452-

3946

Kösely Zrt. hajdúszoboszlói szarvas-

marha telepére, fejőst, állatgondo-

zót keres. Jelentkezni: 06-30/219-

8766

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypeda-

gógiai segítő munkatárs és kis-

gyermekgondozó, -nevelő kép-

zés indul áprilisban Debrecenben. 

Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 

06/20-393-7586, 06/52-280-335   

E.sz.:000850/2014



8 2017. január 27.

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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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.• 

LÓG A KILINCS? AKAD A ZÁR? 
A KILINCSTÁRHÁZ ÖNRE VÁR!
KILINCSEK,• 
AJTÓZÁRAK• 
VASALATOK• 
LAKATOK• 
POSTALÁDÁK• 
BARKÁCS• 
SZERSZÁMOK

Hajdúszoboszló Bethlen utca 10.
 A zöldségpiac mellett

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


