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Jó helyen, jó áron…

Úgy ésszerű, ha korszerű!

Mit mutat az energetikai tanúsítvány?

A szakszerű kéményszerelés a biztonság záloga

Csökkentené a rezsiszámlát? Megéri szigetelni!

2016. október 18., II/3.

Márciusban
ismét
megjelenik!
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A „Kaba-Ház” Idősek Otthona 
17 év tapasztalatával, csen-
des, nyugodt, zöldövezetben, 
elhívatott szakemberekkel, 
rendszeres orvosi ellátás mellett 
várja azokat az időseket, akik  ál-
lapotuknak megfelelően állandó 
felügyeletet igényelnek. 

Érdeklődni elhelyezési  lehetőségek
kapcsán  tel.sz: 06-54/522-066 · kaba@idosotthon.hu

Fejtrágyázáshoz mindig megtérülő befektetés!

T A V A S Z I

a  C h e m i c a l  S e e d  K f t - n é l

Keresse üzletkötőinket a debreceni, kabai és berettyóújfalui telephelyeinken.

További szezonális ajánlataink

Kiss József 06-30/371-5110 Kalas László 06-30/998-5873

A K T U A L Í T Á S O K

VÁLLALATOK,
VÁLLALKOZÓK,

KFT.-k,  BT.-k
FIGYELEM!

Gépek, hulladék vasak,
színesfém felvásárlása.
Ár megegyezés szerint.

ÉRTE MEGYÜNK.
06-30/978-4142

menük• 
készételek• 
hideg-meleg konyha• 
üdítők• 

Nyitva tartás: H–Cs: 07–21-ig • P–Szo: 07–23-ig

BS 
É T E L B Á R

/BS-etelbar es Kavezo

Megyny
itottu

nk!

Nádudvar, Fő utca 163.

06-30/564-3751

Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 5.
 +36-20-965-6355 

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-16-ig

ZÁRTSZELVÉNYEK, • 
BETONACÉLOK, • 
KÖRACÉLOK, • 
SZÖGACÉLOK, • 
BETONHÁLÓK • 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

VAS
Kereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.
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Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

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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Minden héten online is megtekintheti 
újságunkat! www.szuperinfo.hu

Történelmi csúcsot ért el Hajdúszo-
boszló 2016-ban, hiszen a statisztikai 
adatok alapján 1.222.145 vendégéj-
szakát regisztráltak a szállásadók, 
ami 82.000 éjszakával több, mint 
2015-ben. A rendelkezésünkre álló 
legkorábbi adatok óta még soha-
sem volt ennyi vendégéjszaka re-
gisztrálva a fürdővárosban. A teljes 
vendégforgalmat fi gyelembe véve 
várhatóan ismét Hajdúszoboszló lesz 
a Magyarország legnépszerűbb vi-
déki települése 2016-ban. Továbbra 
is kiemelkedően népszerű a belföl-
di piacon Hajdúszoboszló, hiszen a 
vendégéjszakák 61%-át magyarok 
töltötték el.
Rekorderedmény született a 
Felüdülőhelyre érkező turisták szá-
mában is, mivel a 361.440 fő minden 
idők legmagasabb vendégszáma 
lett.

Az egymást követő évek közötti 
változásokat figyelve is rendkívül 
sikeresnek tekinthető a 2016-os év, 

hiszen az elmúlt 20 év legnagyobb 
éves vendégéjszaka- és vendégszám 
növekedését könyvelhette el a nép-
szerű fürdőváros.

Hajdúszoboszló a külföldi küldő 
területek többségén is nagyszerűen 
teljesített. A lengyeleknél minden 
idők legmagasabb vendégszáma 
lett regisztrálva, a 2015. évi rekor-
dot túlszárnyalva 12,6%-al nőtt az 
általuk eltöltött vendégéjszakaszám 
és javult az átlagtartózkodás is. Ki-
emelkedően nőtt a szlovák vendég-
éjszaka- és a vendégszám, 21,2%-al, 
illetve 16,3%-al. A román vendégek 
körében továbbra is kedvelt célpont 
Hajdúszoboszló, az elmúlt évhez ké-
pest további 7%-os emelkedést mu-
tatnak a számok. Az ukrán turisták ál-
tal regisztrált adatok kiemelkedőek, 
hiszen a tavalyi csökkenés ellenére a 
vendégéjszakák száma 26,2 %-al, a 
vendégek száma 20,5%-al nőtt, va-
lamint az átlagos tartózkodási idő is 
4,7 éjre emelkedett.

Örvendetes tény, hogy legtöbb 
szálláshely-típusnál nőtt a vendég-
éjszakák száma, a legnagyobb nö-
vekedés a hoteleknél 11,3%-kal és a 
kempingeknél 7,3%-kal következett 
be.

A hajdúszoboszlói fürdő is kiváló 
évet zárt 2016-ban. A Hungarospa-
nak sikerült felülmúlnia az előző, 
kimagaslóan sikeres évet. A fürdő-
komplexum összes vendégforgalma 
2%-al nőtt (strand és gyógyfürdő, 
Aquapark, Aqua-Palace Élményfür-
dő), és a gyógyászat terén szintén 

2 %-os növekedés következett be 
az előző évhez képest. 

A statisztikai adatokon túl 2016-
ban a vendégek véleménye, értéke-
lése és szavazatai alapján is Hajdú-
szoboszló a legnépszerűbb, hiszen 
az Év Turisztikai Települése díj ismét 
a városhoz került. Hajdúszoboszló tu-
risztikai portálja is rangos elismerés-
ben részesült, elnyerte az Év honlapja 
díjat turizmus kategóriában, valamint 
a fürdőváros új mobil applikációja kü-
löndíjban részesült a szakmai zsűri 
döntése által.

Minden idők legmagasabb vendégéjszaka 
száma Hajdúszoboszlón
Ismét remek turisztikai évet zárt Hajdúszoboszló a 2016-os 
évben. Az alföldi fürdőváros önkormányzatának adatai 
alapján, – amelyek a kereskedelmi szálláshely adatai mel-
lett már az egyéb szálláshelyek eredményeit is tartalmaz-
zák – a statisztikák több csúcseredmény elérését mutat-
ják.

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 továbbra 
is várjuk a lakosság tárgyi 
adományait (ruhanemű, 

bútor, stb).

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Nem csak az álláskereső izgul az interjún!
Ha eljutottunk odáig, hogy behívtak egy interjúra, akkor kíváncsiak ránk, és valószínűleg ők 
ugyanannyira szeretnék, hogy megfeleljünk a pozícióra, mint mi magunk. Sokszor azt hisszük, 
hogy csak mi izgulunk, mi fordítunk időt a felkészülésre, holott ez a másik oldalon is jelentkezik.

Az elmúlt években sokkal op-
timistábbak, derűlátóbbak 
lettek a magyar fi atalok a jö-
vőjüket illetően - mondta az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) család-, 
ifjúság- és nemzetközi ügye-
kért felelős államtitkára az 
M1 csatornán. Novák Katalin 
a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 

gyorsjelentésének hétfői be-
mutatása kapcsán elmondta, 
a felmérésből többek között 
kiderült, hogy a fi atalok Ma-
gyarországot jó helynek tart-
ják, kétharmaduk nem tervez 
külföldre menni, egyre töb-
ben dolgoznak és egyre keve-
sebben látják problémának a 
munkavállalást. 

A kutatásból kiderült emel-
lett az is, hogy a 15-29 éves 
korosztálynak nagyon fontos 

a család és a házasság.

Egyre optimistábbak 
a magyar fiatalok

Álláspont

Van, hogy idővel rájövünk, 
teljesen mással szeretnénk 
foglalkozni. Előfordul az is, 
hogy az adott munkakörünk 
egy másik területe válik érde-
kessé. Bárhogy legyen is, ah-
hoz hogy elérjük a céljainkat 
érdemes tervezni és lépéseket 
tenni az új irányba.

Cikkünkben összefogla-
lunk pár tippet, ami segíthet 
közelebb vinni minket az új 
lehetőségek felé:

Első lépésként szánjunk 
időt arra, hogy átgondol-
juk, mit is szeretnénk iga-
zán, csak ezt követően lehet 
megtervezni a következő lé-
pést. Amennyire lehet konk-
retizáljuk magunkban, hogy 
mivel szeretnénk foglalkozni!

Beszélgessünk a bará-
tokkal, ismerősökkel arról 

a területről/munkahelyről/
pozícióról, amiben meg-
szeretnénk vetni a lábun-
kat. A LinkedIn-en is érde-
mes utánanézni a cégnek, 
hogy kik dolgoznak ott – le-
het, hogy van közös ismerő-
sünk az ottani szakember-
rel, HR-essel?

Segítsünk be a munkatár-
sainknak, csatlakozzunk be 
új projektekbe, önkéntesked-
jünk – a lényeg, hogy próbál-
junk meg egy kis tapaszta-
latot szerezni ami kicsit is 
köthető ahhoz a területhez 
ahol dolgozni szeretnénk. Ke-
ressünk rá álláshirdetésekre 
és nézzük meg, milyen elvá-
rásokat támasztanak abban a 
pozícióban/azon a munkahe-
lyen, így pontosan láthatjuk, 
hogy miben kell fejlődnünk. 

Amennyiben már rendelke-
zünk a szükséges tapaszta-
lattal akkor érdemes azokra 
irányítani a fi gyelmet az ön-
életrajzunkban és a LinkedIn 
profi lunkon.

Nézzünk utána milyen 
a piac, milyen változások, 
szakmai csoportok vannak 
az adott területen, kik dolgoz-
nak benne. Amennyiben van 
lehetőségünk közeli emberrel 
beszélni, akkor kérjük ki a 
véleményét, mi szükséges a 
karrierváltáshoz, tud-e java-
solni/ajánlani dolgokat?

A legfontosabb azonban, 
hogy nincs olyan dolog, amit 
ne lehetne megtanulni. Higy-
gyünk magunkban, marad-
junk pozitívak, így az embe-
rek is szívesebben segítenek 
majd!

Tippek karrierváltáshoz
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Hirdessen a 
Szuperinfóban!

www.szuperinfo.hu
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tokkal, ismerősökkel arról 
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szakmai csoportok vannak 
az adott területen, kik dolgoz-
nak benne. Amennyiben van 
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véleményét, mi szükséges a 
karrierváltáshoz, tud-e java-
solni/ajánlani dolgokat?
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ne lehetne megtanulni. Higy-
gyünk magunkban, marad-
junk pozitívak, így az embe-
rek is szívesebben segítenek 
majd!

Tippek karrierváltáshoz

 Munkájára igényes, elsősorban 
magyaros konyhában jártas, 

önálló munkavégzésre alkalmas 

SZAKÁCSOT 
keresünk a Silver Majorba 
hosszú távra. A betanítás 

megoldott.
Érdeklődni a 

chef@hotelsilver.hu 
email címen vagy a 
+36 20 5940 5700

telefonszámon lehet.

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superior 

TAKARÍTÓI 
SZOBAASSZONYI

MUNKAKÖRBE 
KERES,

 pontos, precíz, munkájá-
ra igényes munkaerőt.  
Fényképes önéletrajzot 
az info@hotelsilver.hu 

címre várunk.

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver***superior 

TEREMFŐNÖK 
FELSZOLGÁLÓ 

munkakörbe keres  
önálló munkavégzésre képes, 

szakirányú végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent! 

Fizetés: kiemelt fi zetés + szerviz díj.
Fényképes önéletrajzot várunk 

az info@hotelsilver.hu címre!

Szállodai tapasztalattal 
rendelkező kollégát keresünk

 ÉRTÉKESÍTÉSI 
REFERENS/
 RECEPCIÓS 

pozícióba. 
Egy idegen nyelv társalgási szintű 

ismerete követelmény. 
A német, román, orosz nyelvtudás, 

valamint a Hostware rendszer 
ismerete előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot várunk az 
info@hotelsilver.hu címre!

Építőipari cég
HÍDÉPÍTÉSBEN VAGY 

VASBETONSZERKEZET 
ÉPÍTÉSÉBEN JÁRTAS 

ÉPÍTÉSVEZETŐT ÉS MŰVEZETŐT 
keres azonnali kezdéssel.

Legalább 3 év szakmai 
tapasztalat szükséges.

K I M AGA S LÓ  B É R E Z É S !
Jelentkezés a nb@rolybau.hu 

és a +36-30-224-7834 
elérhetőségeken lehet.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. mindkét üzeme keres

- VILLANYSZERELŐKET,
- KARBANTARTÓKAT. 

releváns szakképzettséggel 
(akár pályakezdőket is).

Jelentkezés:
telefonon: 54-525-508

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

A Rudolf Hotel  gyakorlattal rendelkező 

FELSZOLGÁLÓT 
keres.

Szakmai önéletrajzot Hajdúszoboszló, 
Mátyás király sétány 23. címre,

vagy a konyveles@hotelrudolf.hu.
e-mail címre várjuk.

Kiemelkedő � zetés és plusz juttatások. 
Érd.: 06-30/635-9330

Nagy létszámú húsmarha telep 
GULYÁST 

keres Hortobágyra. 

A Sellaton Design Kft.
kárpitos, asztalos, faipari 
gépmunkás munkakörbe

gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres!

Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

Hajdúszoboszlói
három csillagos szálloda keres 
érettségizett férfi  munkaerőt

ÉJSZAKAI 
RECEPCIÓS

állás betöltésére.  
Bérezés megállapodás szerint.

 Éredeklődni a 06-20/370-8778
számon.

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Nem csak az álláskereső izgul az interjún!
Ha eljutottunk odáig, hogy behívtak egy interjúra, akkor kíváncsiak ránk, és valószínűleg ők 
ugyanannyira szeretnék, hogy megfeleljünk a pozícióra, mint mi magunk. Sokszor azt hisszük, 
hogy csak mi izgulunk, mi fordítunk időt a felkészülésre, holott ez a másik oldalon is jelentkezik.

Az elmúlt években sokkal op-
timistábbak, derűlátóbbak 
lettek a magyar fi atalok a jö-
vőjüket illetően - mondta az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (Emmi) család-, 
ifjúság- és nemzetközi ügye-
kért felelős államtitkára az 
M1 csatornán. Novák Katalin 
a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 

gyorsjelentésének hétfői be-
mutatása kapcsán elmondta, 
a felmérésből többek között 
kiderült, hogy a fi atalok Ma-
gyarországot jó helynek tart-
ják, kétharmaduk nem tervez 
külföldre menni, egyre töb-
ben dolgoznak és egyre keve-
sebben látják problémának a 
munkavállalást. 

A kutatásból kiderült emel-
lett az is, hogy a 15-29 éves 
korosztálynak nagyon fontos 

a család és a házasság.

Egyre optimistábbak 
a magyar fiatalok

Álláspont

Van, hogy idővel rájövünk, 
teljesen mással szeretnénk 
foglalkozni. Előfordul az is, 
hogy az adott munkakörünk 
egy másik területe válik érde-
kessé. Bárhogy legyen is, ah-
hoz hogy elérjük a céljainkat 
érdemes tervezni és lépéseket 
tenni az új irányba.

Cikkünkben összefogla-
lunk pár tippet, ami segíthet 
közelebb vinni minket az új 
lehetőségek felé:

Első lépésként szánjunk 
időt arra, hogy átgondol-
juk, mit is szeretnénk iga-
zán, csak ezt követően lehet 
megtervezni a következő lé-
pést. Amennyire lehet konk-
retizáljuk magunkban, hogy 
mivel szeretnénk foglalkozni!

Beszélgessünk a bará-
tokkal, ismerősökkel arról 

a területről/munkahelyről/
pozícióról, amiben meg-
szeretnénk vetni a lábun-
kat. A LinkedIn-en is érde-
mes utánanézni a cégnek, 
hogy kik dolgoznak ott – le-
het, hogy van közös ismerő-
sünk az ottani szakember-
rel, HR-essel?

Segítsünk be a munkatár-
sainknak, csatlakozzunk be 
új projektekbe, önkéntesked-
jünk – a lényeg, hogy próbál-
junk meg egy kis tapaszta-
latot szerezni ami kicsit is 
köthető ahhoz a területhez 
ahol dolgozni szeretnénk. Ke-
ressünk rá álláshirdetésekre 
és nézzük meg, milyen elvá-
rásokat támasztanak abban a 
pozícióban/azon a munkahe-
lyen, így pontosan láthatjuk, 
hogy miben kell fejlődnünk. 

Amennyiben már rendelke-
zünk a szükséges tapaszta-
lattal akkor érdemes azokra 
irányítani a fi gyelmet az ön-
életrajzunkban és a LinkedIn 
profi lunkon.

Nézzünk utána milyen 
a piac, milyen változások, 
szakmai csoportok vannak 
az adott területen, kik dolgoz-
nak benne. Amennyiben van 
lehetőségünk közeli emberrel 
beszélni, akkor kérjük ki a 
véleményét, mi szükséges a 
karrierváltáshoz, tud-e java-
solni/ajánlani dolgokat?

A legfontosabb azonban, 
hogy nincs olyan dolog, amit 
ne lehetne megtanulni. Higy-
gyünk magunkban, marad-
junk pozitívak, így az embe-
rek is szívesebben segítenek 
majd!

Tippek karrierváltáshoz
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4 2017. február 24.

 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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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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szer saját szalonja 
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– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked ne-

héz volt az indulás?
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em
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s vagyok, hogy h
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is végigviszem
 a dolgokat. A
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Az indulás nem volt 
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ként a szerelem hozta Deb-
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ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 
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i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
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ár több m

int egy éve 
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indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 
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tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m
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m
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– 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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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 
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nyi buktatót rejt. Neked ne-
héz volt az indulás?
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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 
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Pintácsi György
06-70/346-5952
precizablakmagyarorszag.hu 

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászárók
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KŐMŰVESMUNKÁK
járda és• 
útszegély • 
építés,
térkövezés• 
házak lakások• 
felújítását vállalom.

06-30/463-1779

kőművesmunkák

38
67

15

www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

31
36

40

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 
(bontással, 

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

nyílászárók

33
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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
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Legyen szó mű-
anyag nyílászárók, 
garázskapuk vagy re-
dőnyök beépítéséről 
és szereléséről, a 
Precíz Ablak Magyar-
ország szakemberei 
minőségi szolgálta-
tást nyújtanak.

Pintácsi György már 
évek óta műanyag nyí-
lászárók és garázskapuk 
szerelésével foglalkozik. 
Tavaly áprilisban indította 
el vállalkozását, a Precíz 

Ablak Magyarország Kft.-t. 
A szakember és csapata 2 
és fél – Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok és Békés 
– megyét lefedve vállalnak 
megbízásokat. A cég ügy-
félköre egyedi és visszaté-
rő megbízókból áll.

A Precíz Ablak Ma-
gyarország honlapján 
lehet ajánlatot kérni a 
szakemberektől, akik 2-3 
napon belül válaszolnak, 
felveszik az adatokat és 
egyeztetik az ügyféllel a 
helyszíni felmérés idő-
pontját. A megrendeléstől 

3 héten belül teljesítik a 
megbízást. Ezek száma 
a szezonban (tavasztól 
őszig) rendkívül magas, 
mindennapra van munká-
juk. Jelenleg még a tavalyi 
áron dolgoznak, érdemes 
tehát a jobb idő beköszön-
tével új műanyag nyílás-
zárókat, ajtót, garázskaput 
vagy redőnyt csináltat-
ni. Szezon-
ban egyedi 
akciókkal is 
vonzóbbá 
tudják tenni 
a szolgál-
tatásaikat 
megren-
delőik 
számára.

– Pró-
bálunk fejlődni, hogy az 
ügyfeleknek minél jobb 
szolgáltatást nyújtsunk. – 
Pintácsi György és csapata 
lépést tart a korral, mindig 
a legmodernebb eszkö-
zökkel és elképzelésekkel 
felszerelkezve kezdenek 
neki a megbízásoknak. 
Honlapjuk is hamarosan 

megújul, az ajánlatké-
rés mellett az ügyfelek 
ingyenes visszahívást is 
kérhetnek majd a szakem-
berektől. Webshopjukban 
a leendő megbízók meg 
tudják nézni a termékeket 
és azok jellemzőit, így 
könnyen ki tudják válasz-
tani a számukra legide-

álisabbakat, amik 
később beépítésre 

kerülnek.
A Precíz 

Ablak Ma-
gyarország 
Kft. tulaj-
donosa és 
vezetője sok 
év munkata-
pasztalattal 
és piacképes 

szakmai tudással rendelke-
zik. Számára az ügyfelek 
tisztességes munka iránti 
igénye alapvető elvárásnak 
számít: a megbízások ára 
megtérül a hosszú távú 
eredményben. A nyílás-
zárókra 4+1 év garan-
ciát vállalnak, ami 1 év 
jótállást és 4 év szavatos-

sági időt takar. A csapat 
megbízhatóan, pontosan, 
gyorsan, igényesen és 
precízen dolgozik. Német 
profilrendszerrel, egyedi 
méretekkel és formákkal, 
szakszerű beépítéssel, 
ingyenes szaktanács-
adással és megfizethető 
minőséggel teljes mérték-
ben ki tudják szolgálni az 
ügyfelek igényeit.

G. A.

Precíz munka – Precíz Ablak Magyarország

ELÉRHETŐSÉG

Precíz Ablak Magyarország
Cím: Szeghalom Bethlen u. 21
Tel.: +36 70 346 5952
Web: www.precizablak.eu
Webshop: webshop.precizablak.eu
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A szervező RIROSZ és 
45 tagszervezete az idei 
rendezvényt február 25-
én tartja meg a Debre-
ceni Egyetem főépület-
ében és aulájában.

Immár 10 éve szervez ese-
ményt a Ritka és Veleszületett 
Rendellenességgel Élők Or-
szágos Szövetsége (RIROSZ) 
és Ritka Betegségek Világnap-
ja alkalmából. Célja felhívni 
a döntéshozók, a média és a 
társadalom fi gyelmét az ösz-
szefogás erősítésére, a ritka be-
tegséggel élők problémáinak 
megoldására. 

Ritka betegségnek az szá-
mít, amik maximum egy em-
bert érint 2000 főből. Jelenleg 
6000-8000-t tartanak számon, 
ezek nagy része gyermekeket 
érintő betegségek és gyakran 
életveszélyes állapottal, vagy 
krónikus leépüléssel járnak. 
Jellemző a magas szintű komp-
lexitás, ezért felismerésük is 
rendkívül nehéz. Az esetek 
többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az 
e l l á t ó  
rend-

szereink számára „láthatatla-
nok”, hiszen nagyrészt nincsen 
BNO kódjuk. A keveseket érin-
tő betegségek ismereteinek hi-
ánya miatt kevés a hozzáértő 
szakember, így sokáig nem 
kapnak diagnózist, tehát a meg-
felelő kezelés sem indítható el 
időben. A betegek nehezen, 
vagy egyáltalán nem találnak 
sorstársakra, így egyedül és ta-
nácstalannak érzik magukat. 
Kevés a kutatás az egészségügy 
területén, valamint a szociális- 
és oktatásügy terén sem kielé-
gítő az ellátás. Ezekre a prob-
lémákra hívja fel a fi gyelmet a 
jubileumi rendezvény is, mely-
nek fő témája „A betegek aktív 
részvétele a kutatásban” lesz. – 
tudtuk meg a RIROSZ tagjától, 
Fogarassy Esztertől.

A szervező RIROSZ egy 
ernyőszervezet, ami a rit-
ka betegekkel foglalkozó ci-
vil szervezeteket fogja össze. 
Emellett ők képviselik ezek-
nek a betegeknek a problé-
máit hazai európai szinten is.
2006 óta tartó működése alatt 
t ö b b 
prob-
l é -

ma megoldásában vett részt az 
ellátásukkal kapcsolatban. A 
Ritka Betegségek Világnapját 
legtöbbször Budapesten tartják 
meg, azonban idén a rendez-
vénynek a Debreceni Egyetem 
főépülete és aulája ad helyet, ér-
tesültünk a Világnap Facebook 
oldaláról.

A február 25-én 10 órától fo-
tókiállítás, játszótér és tombola 
várja az érdeklődőket. Sztár-
vendégekből sem lesz hiány: 
köszöntőt mond Mohamed Ai-
da olimpikon, a rendezvényt 
pedig Fazekas László, a Best 
FM műsorvezetője konferálja. 
A nemzetközi összefogással 
megrendezett Világnap szak-
mai oldalát konferencia és 
meghívott vendégek adják. A 
RIROSZ mellett jelen lesz a Lá-
tássérültek Észak-alföldi Regi-
onális Egyesülete, a Debreceni 
Orvostanhallgatók Egyesülete 
és a Segítő Kezek a Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány is. 
Az esemény egyaránt érdekes 
és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

V. K.

Ritka Betegségek 
Világnapja
Minden évben február utolsó napja
a Ritka Betegségek Világnapja

többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az 
e l l á t ó  
rend-

prob-
l é -

és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

V. K.

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén: egy másik pár, 
munkához vagy vezetéshez optimalizált Varilux lencsét adunk ajándékba!

A kedvezmény 

2017. február 

28-ig érvényes, 

más akcióval 

nem vonható össze. 

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

Kaba:
Rákóczi u. 93. Tel.: 54/460-594, 20/331-5153

Nádudvar:
Fő u. 87. Tel.: 54/480-476, 20/329-4986

TANULJ NÁLUNKTANULJ NÁLUNK

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu
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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!

Apró
Örök fájdalommal a szivünkben 

emlèkezünk az Imádott
Drága Èdesanyára, Felesègre, Anyósra, 

HORVÁTH
ZSUZSANNÁRA

akit 26-án 4 ève rabolt el tőlünk
a kegyetlen halál. 

„Èleted elszállt mint a rózsa illat,
de emléked ragyog, 

mint egy fènyes csillag. 
Jóságos szived pihen a föld alatt, minden 

könnycseppem nyugtassa álmodat.
Hiába jön tavasz ès tavaszra nyár, az èn 

gyászos szivem örökké fáj.
Egy pillanat volt ès mindennek vège, 

olyan gyorsan távoztál a végtelensègbe.
Maradt a bánat és egy csendes sirhalom, 

szerető szívemben örök fájdalom. 
Nyugodj bèkèben Drága Èdesanyàm!”

Nagyon hiányzol! Szeretünk! Soha 
el nem feledünk, hisz Te voltál a 

mindenünk!
Örökké bánatos lányod Évike,

férjed Karcsi, vejed Józsi.

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

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Nádudvar, Haladás úton összkom-

fortos ház eladó. Tel.: 06-30/577-

7685,  06-30/523-2457

Nádudvar, Lukács Dénes u. 

42 alatti lakóház eladó. Érd.: 

06-30/360-1813

Nádudvaron eladó 2 szobás 2. 

emeleti lakás felújított nyílászá-

rókkal. 06-30/405-8946

Nádudvaron, Somogyi Béla u. 34. 

régi típusú családi ház, nagy telek-

kel eladó. Érd.: 06-30/415-5163

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszló központjában 

1+3 félszobás, távfűtéses egye-

di mérésű, II. emeleti társasházi 

lakás, ugyanitt garázs eladó. Érdek-

lődni lehet: 06-30/937-6541

Hajdúszoboszló központjá-

ban, egyedi fűtésű I. emeleti 

51nm-es társasházi lakás, fedett 

kocsibeállóval eladó. 06-30/471-

8815

a l b é r l e t e t  k e r e s
Nádudvaron albérletet keresek 2 
főre, hosszútávra. Tel.: 06-30/386-
3983

a l b é r l e t e t  k í N á l
budapesten a XVI. kerületében 
minigarzon kiadó, hosszútávra. 
Kaució szükséges. 06-30/899-
6111

F ö l d ,  k e r t
Hajdúszoboszlón a Csepűs 
kertben 2990 nm zártkert eladó. 
06-20/287-3517

Hajdúszoboszlón, Erdő dűlőn 
0141/78 hrsz, 9297 m2, 32,35 
AK értékű föld terület eladó. 
Ir.ár.:110.000 Ft/Ak. 06-30/354-
2926

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z
kiadó apartmant keresek Hajdú-
szoboszlón. Üdültetésre a fürdő 
közelében. Tel.: 06-30/627-7728

Üzlet ,  műHely,  iroda
Cukrászműhely eladótérrel fel-
szerelve, élelmiszeripari tevékeny-
ségre kiadó. 06-30/320-3255

ebesen a 4-es főút mellett köz-
vetlenül raktárak és műhelyek bér-
letbe kiadók (korábban autós telep 
volt). 06-30/535-1932

Hajdúszoboszlón a Gönczy Pál 
utcán a város központjában 80 
nm-es újszerű üzlethelyiség kiadó. 
06-30/526-4175

Hajdúszoboszlón a Nagy posta 
mellett 43 nm-es új üzlethelyiség 
kiadó.  06-70/281-9441

Nádudvaron telephelynek 
alkalmas ingatlan eladó. Érd.: 
06-20/493-1176

Nádudvaron üzlethelyiség eladó. 
Érd.: 06-20/493-1176

g a r á z s
Hajdúszoboszló az Isonzó utcán 
mélygarázs kiadó. 06-30/205-
8884

J á r m ű k e r e s é s
autót veszek!Állapot és kortól 
függetlenül azonnali készpénz 
fizetéssel!06706255878

régi AUTÓKAT vásárolok, gyűjtök. 
(1930-1975) CITROEN 2cvKACSA, 
Volkswagen T1 T2 Transporter, 
Skoda Octavia, Fiat500, Renault 
4cv, Opel Olympia, Trabant 500 
600, Mercedes Benz. T: 20/572-
5142.

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

á l l a t

birkahús konyhakészen meg-
rendelhető. 06-70/453-9433

Hajdúszoboszlón 9 db racka juh 
valamint 3 db hasas kecske, 2 
db tavalyi és 1 bakkecske eladó. 
Érd.: Hajdúszoboszló, Haladás u. 
13. (15:00-18.00 óráig)

Hízott néma kacsa megrendelhető 
és gyöngytyúk folyamatosan kap-
ható. Tel.: 06-30/647-1541

ingyen elvihetők 10 hetes feke-
te Német juhász kiskutyák (any-
juk is). Hajdúszoboszló, Somogy 
u. 14. Tel.: 06-30/378-5556

kettős hasznú előnevelt csirke, 
házhoz szállítással megrendelhe-
tő. Nádudvar, Lukács Dénes 40. 
Tel.:06-30/360-1813

Nagy súlyú hízó eladó. 06-54/481-
583, 06-20/341-4340

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. 06/70-240-13-
31

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

25 db fülszámozott anyabirka bárá-
nyaival eladó Tel.: 06-30/538-
0719

N ö v é N y

eladó Nagykerekiben 120*120-as 
hálós lucernaszéna, gyepszéna és 
búza. Érd.: 06-30/657-7802

kUkoriCavetőmagok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februárban akci-
ósan rendelhetők házhoz szállí-
tással. www.kukoricavetomag.hu 
Tel.:06-20/980-4449

Nádudvaron széna, lucerna eladó. 
Szállítás megoldható. 06-30/241-
0806

vetőmag kukorica, naprafor-
gó, fém-zárolt lucernamag kap-
ható.  Nádudvar, Baksay Dáni-
el út. 30. Tel.:06-30/402-2929, 
06-54/481-201

50 db 125 x 120 cm-es körbálás 
széna eladó. Irányár: 4000 Ft/db. 
Érdeklődni: 06/20/324-2366

e g y é b  e l a d á s

búza, árpa, Hajdúszoboszlón 
város közeli körbekerített, villany-
nyal, vízzel ellátott zártkert eladó. 
06-30/402-2244

elektromos rokkantkocsi szinte 
új állapotban, szemes tengeri 5-10 
mázsás tételben házhoz szállítva 
eladó. 06-70/302-4409

Februári tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130m ár: 10500Ft-
13000Ft-14500Ft-ig Termékeink 
kb. 10hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk Fuvar mennyiségtől, 
függően ingyenes házhoz szállí-
tás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük.80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 Ft Ömlesztett m3 ár: 
15500 Ft-16500 Ft.Hívjon bizalom-
mal! Tel.:30/752-1650

kis bálás lucerna és réti szé-
na eladó Kabán. Érd.:06-30/205-
4667

Nagy bálás lucerna és 2200 db 
csornai hódfarkú kis cserép eladó. 
Tel.: 06-30/459-0829

tűzifa eladó kalodában 1x1x1m. 
Tölgy, bükk, akác 15E FT/m3-től. 
(erdei m3:22EFT) Gyors ház-
hoz szállítással. Tel.:06-20/805-
7697.

tűzifa, konyhakészen eladó bükk-
tölgy vegyes, kalodában 12E Ft/
m3.06-70/606-5247,06-20/468-
4804.

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

Használt szerszámot vásárolok 
esztergagépeket, lapkákat, mérő-
eszközöket egyéb szerszámokat. 
Tel: 06-70/517-5503

Jelvényeket, kitüntetéseket, 
képeslapokat, hagyatékból, örök-
ségből, költözésből maradt könyve-
ket ill. hagyatékot örökséget vásá-
rolunk 06305269711

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 
vállalom. Pontos, megbízható, pre-
cíz munka! Tel.: 0630/361-6122

Csempézést, járólapozást, minő-
ségi hidegburkolást rövid határ-
idővel, garanciával vállalunk. 
06-30/681-2932

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosított 
háló, nádszövetek, szálas vas-
anyag, kiegészítők közvetlenül a 
gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.
hu +36-30/537-3308

Férfi masszőr, bioenergia szint-
jének emelésével, közérzet javí-
tó, frissítő masszázst vállal! Hív-
jon bizalommal! Ha kell házhoz 
megyek! 06-20/298-3840

FÜrdőkádak bontás nélkü-
li felújítása, gépi eljárással, 
gyári színekkel, garanciával. 
06-30/529-0074

kisebb kőművesmunkát, térkö-
vezést, fakivágást, kerítés építést, 
kertgondozást, házfelügyeletet vál-
lalok. 06-20/298-3840

Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

vállalok 7 fős csapatommal fel-
újítást, falazást, vakolást, jár-
da készítést, térburkolást, stb... 
Precíz munka, határidőn belül. 
06-20/230-8241

P é N z
szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendező hitel 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 szük-
sége, akkor vegyen fel hitelt teher-
mentes autójára 2 napon belül, 
személyre szabott hitelek. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képvi-
selő (Merkantil Bank), reg.szám: 
12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

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

Co hegesztőket és lakatosokat 
keresünk balmazújvárosi munka-
helyre. Tel: 06-20/320-5229

Csatorna vezeték hálózat kiépíté-
sében gyakorlattal rendelkező gép-
kezelőket, szerelőket,   műanyag 
hegesztőket, kőműveseket és 
segédmunkásokat keresünk vál-
tozó munkaterületre heti ott alvás-
sal.   Fizetés megegyezés szerint. 
52/370-589;  targaz@t-online.hu

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

Hétvégére konyhai dolgozót kere-
sünk. 06-70/311-1986
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február 25.
19.00 óra
Erkel Ferenc: Bánk 
bán
Csokonai Színház 
– Debrecen

február 25.
20.30 óra
Szoboszlói Muzikális 
Klub
A zenei élményről a 
Matchhboys zenekar 
gondoskodik, akik az ’50-
es,’60-as évek legnagyobb 

februá
19.00 ó
Erkel F
bán
Csokona

D b

MIKOR
és HOL

Rock & Roll slágereit 
játsszák majd.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 25.
21.00
Keresztes Ildikó trio 
koncert
Élőkoncert majd 
fergeteges retro buli 
hajnalig.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

február 26.
14.00 óra
Farsangi zsibongó el-
nevezéssel családi 
programok várják az 
érdeklődőket.
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

február 26.
18.00 óra

Fellép: HELLDANCE - 
ANTHOAN, Corey Veiga
Kazánház Egyetemi Klub 
– Debrecen

február 28.
19.30 óra
EGY ŐRÜLT NAPLÓ-
JA monodráma egy 
részben.
Kölcsey Központ 
– Debrecen

március 1.
22.00 óra
CAMPUS Party
Fellépő: ANDRO, 
Resident: dj. Juhász Laci
HALL - Debrecen

március 4.
18.00 óra
Hadházi önálló estje.
Hotel Béke szálloda 
nagyterme 
- Hajdúszoboszló

Dédelgetett álmaim
Kállay Bori, jubileumi 
önálló est
Kölcsey Központ 
- Debrecen

február 27.
19.00 óra
Koncz Zsuzsa Koncert.
Kölcsey központ 
– Debrecen

február 27.
22.00 óra
University of Sound. 

Hadházi önálló estje

február 25.
10.00 óra
I. Debreceni Kolbász-
töltő Verseny
Kossuth tér – Debrecen

február 25.
19.00 óra
Panyolai pálinka est
Belga – Debrecen

Keresztes Ildikó trio koncert

30/633-0073 www.forba.hu

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

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY

VS
Z: 

E-0
00

64
5/2

01
4

Hosszú távú, bejelentett munká-
ra keresünk CO-hegesztőket, AWI-
hegesztőket, csőszerelőket, lakato-
sokat. Kiemelt bérezéssel, szállás-
lehetőséggel. Ferro-Ferm Kft. Tele-
fon: 06(30)370-3631, 06(30)469-
5971.

klímaszerviz keres műszaki elő-
készítői munkakörbe épületgépész 
technikusi végzettségű kollégát. 
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
a balazs.t@ckk.hu e-mail címen

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói Szar-
vasmarha telepére fejőst, trakto-
rost keres. Érdeklődni: 06-30/219-
8766

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói üzem-
egységébe traktorost, lakatost 
keres. Érdeklődni: 06-30/278-
7069

szerszámkészítőket keresünk. 
Magas órabér! Szállás biztosított. 
06-70/206-2621, 06-70/508-
7583, szupermunka@index.hu

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

m U N k a H e l y e t  k e r e s
Favágást, fa behordást, kert 
munkát, ház köröli munkát vál-
lalok Nádudvaron. (Gyula) Tel.: 
06-70/506-8174

o k t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltveze-

tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 

Vendéglátásszervező-Vendéglős, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 

Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166. www.oktatohazkelet.hu 

(E-000937/2014/A001-A011)

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

k ö z l e m é N y

a Nádudvari Kéknefelejtcs citera 

zenekar megköszöni mindazok-

nak, akik adójuk 1%-át szám-

lánkra utalták. Ebben az évben is 

várjuk a felajánlásokat. Adószá-

munk: 18039173-1-09  Köszön-

jük szépen!

Csád
Finnország

Ghána
Irán

Izland
Libéria
Líbia
Mali

Málta
Moldova
Norvégia

Omán, Palau

Panama
Ruanda
Salvador

Szíria

Kedves gyerekek!
Elrejtettünk 17 szót a rejtvényben,

megtaláljátok mindegyiket?
Jó szórakozást!

E

S A L V A D O R É G

A M Í Z V Á K M Á H

I A B K O S N Z Á Á

G L I I D C S L D N

É I A R L R Z U N A

V B M Á O U Í A A N
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