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HA JDÚSÁGI 2017. január 13., XXVI/2.

Hamarosan
megjelenik

megyei
kiadványunk!

Felvételre keresünk villanyszerelőt 
Balmazújváros külterületén

üzemelő konzervipari cég gyártó és
csomagoló vonalai üzemeltetésére, 

karbantartására.
Pneumatikai rendszer ismeret 

előnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzot a

puszta.konzerv@globalgreengroup.com

e-mail címre kérjük, tel: 06 52 377 355

•  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 

sorsú gyermekeken,

•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 

szeretet és empátia,

•  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 

törvényi előírásoknak, 

•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 

nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,

•  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 

felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

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

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com
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Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
– tartós kiküldetésre

Elvárás:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-  hegesztő, karosszérialakatos,  
szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
- 3 hó betanulás Kápolnásnyéken 

Jelentkezni lehet a 
következő telefonszámon: 

06/22/574-318  és  a  
20/ 310-69-44 vagy a  

06/22/574-082 telefonszámon
Munkanapokon 8-16-ig
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Szolgáltatásaim:

Magyarországon már Magyarországon már 25 éve25 éve praktizáló és  praktizáló és 38 éves38 éves szakmai  szakmai 
tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

•  kínai hagyományos orvoslás és 

gyógyszerészet

•  belgyógyászati, nőgyógyászati, 

gyermek-és bénulásos betegségek 

természetes gyógyítása

•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, 

kar- és lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)

•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása

• speciális fogyasztó program

• méregtelenítés

•  dohányzásról való leszokás 

megkönnyítése

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

os kínai orvoslás.os kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8. (Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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A magyar és külföldi piacokon egyaránt sikeres Kőröstej Kft. 
új munkatársakat keres hajdúböszörményi gyártóüzemébe 
az alábbi munkakörökbe:

• Tejipari vezérgép kezelő
• Műszerész
• Műszakvezető
• Tejtermékgyártó
• Targoncavezető

Ajánlatunk:
- Hosszú távú munkalehetőség, elismerés
- Cafeteria juttatás, utazási hozzájárulás – debreceni céges járat biztosítva, 

versenyképes jövedelem, bónuszrendszer
- Dolgozói élet- és balesetbiztosítás

Feltétel: Több műszakos munkarend vállalása.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz beküldésével a HR@korostej.hu e-mail címen

Dolgozna az ország egyik vezető sajtgyártójánál? 
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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Jelentkezni:JeJelJeJeJJ entke
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
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
�������	�
���

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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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



2 2017. január 13.

ApróApró

H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős: Csépes Attila
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-419
Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduboszormeny@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-
tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes en-
gedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Szentpéterszegen, 2-generációs, akadály-

mentesített, gázkonvektoros, vegyestüzelésű 

ház eladó. 06-20/532-6728

Kerekestelepen 3 szobás, 90 m2-es, 

gázcírkó fűtéses, önálló, földszintes, nagyon 

szép családi ház eladó. Érd: 70/544-4506

Debrecen Júliatelepen 2000-ben épült ame-

rikai típusú téglaépítésű, hőszigetelt 113 

nm-es am.konyha nappali + 2 szobás ház 

garázzsal eladó. 29,9MFt 70/4296879

Hajdúsámson városközponttól 200 méter-

re, aszfaltozott utcában 2004-ben épült 121 

nm-es amerikai típusú, földszintes ház 406 

nm-es telken nagy terasszal, sok extrával, 

garázzsal eladó. 20,9MFt 70/429-6879

Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s 

nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőte-

res szép családi ház eladó 900 nm-s tel-

ken. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás kony-

ha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990 

nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt

Kishegyesi úton 140 nm-s 3 szobás lakóház 

ami irodának és vállalkozási célra is alkal-

mas épület eladó 800 nm-s telken. 30/4571-

219 Ár: 27,5 mFt

Monostorpályi központjában 90 nm-es 

10 éves építésű, 2 szoba nappalis,étkezős, 

gardróbos, egyedi gázcirkó fűtésű csalá-

di ház, 600 nm-es telken eladó! A ház szi-

getelt, hőszigetelt ablakos, amerikai nap-

palis-étkezős, nagy fűrdőszobás! Ár: 8.9M 

Tel: 06706234024

Bocskaikertben,a központtól buszmegál-

lótól 200 m-re, csendes helyen 60 nm-es 2 

szobás, étkezőkonyhás jó állapotú családi 

ház, 900 nm-es összközműves telken eladó! 

Ár:7.99M Tel:06706234024

H Á Z - ,  H Á Z R É S Z K E R E S É S

Kisebb értékű házat keresünk megvételre 

havi 50.000Ft törlesztéssel 6.000.000Ft-ig, 

hivatalos szerződéssel. Az árból nem alku-

dunk le. 06-70/542-7659

L A K Á S E L A D Á S

Debrecen belváros szívében 60 nm-es 1 + 2 

szobás, teljesen felújított, műanyag ablakos, 

redőnyös, klímás, erkélyes, mért fűtéses szép 

lakás eladó! Ár:12.9M Tel:06706234024

Debrecen Ybl főiskolánál 8 éves építésű 

135 nm-es 4 szoba, 2 nappalis, étkezős, 

3 fürdőszobás, átriumos, teraszos + erké-

lyes, hőszigetelt szép lakás, garázzsal eladó.

Kiválló befektetésnek (kiadásra a diákoknak)

is! Ár: 25.9M Tel:06706234024

Debrecen tócós kertben 54 nm-es 1 + 2 

szobás, teljesen felújított, erkélyes földszinti 

lakás eladó. Ár: 11.99M Tel:06706234024

Debrecen Libakertben 43 nm-es 1.5 szo-

bás, gázfűtéses, tégla lakás, kis erkéllyel, 

műanyag ablakokkal, átlagos állapotban 

eladó. Ár:12.5M Tel:06706234024

Debrecen Tócóskertben 40 nm-es 1.5 

szobás, erkélyes, első emeleti lakás eladó.

Ár:10.9M Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 72 nm-es 2 szo-

ba nappalis, étkezős, erkélyes most épü-

lő szép lakás (júniusi átadással) garázs-

zsal eladó. Csok, Szocpol igénybe vehető! 

Ár:26.9MTel:06706234024

Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szoba, 

nappalis, étkezős, erkélyes most épülő új 

lakás (júniusi átadással) eladó. Csok, Szocpol 

igénybe vehető. Ár:14M+2M a garázs.

Tel: 06706234024

Hajdúszoboszló, Kossuth utcán 1. em-i tégla 

társasházi, csendes, 52 nm-es saját lakásom 

eladó! Tel.: 30/516-5176, +36305165176 

www.ingatlan.com/22805944

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 

tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 

5.200 nm-s körbekerített területen eladó. 

Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Debrecen Nyugati ipartelepen 7250 nm-es, 

minden tevékenységre alkalmas telek eladó! 

A telekhez adok 1650 nm-es aszfalt utat.

Autópája mellett, frekventált helyen, 50%-a 

beépíthető. A telek fele is eladó! Ár: 99 M 

Tel: 06706234024

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-

gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-

sú telek eladó. A telek 40%-a beépíthető, 

9.5 m magasságig, minden fajta tevékeny-

ségre alkalmas! Méretei 45x80 m Ár: 15.9M

Tel: 06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-

kozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat, 

elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, kiala-

kított műkörömépítő rész, külön helyiségben 

kozmetika! Nagyon szép állapotú, hőszigetelt 

falazat, hőszigetelt ablakok, mért fűtés. Az 

üzlet rendelkezik ezekhez a tevékenységek-

hez szükséges összes engedéllyel! Az üzlet 

akár teljes berendezéssel is eladó! Ár:9.9M 

Tel:06706234024

Debrecen,belváros szívében 21 nm-es iro-

da, közvetlen utcafront kapcsolattal, tégla 

építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan szol-

gáltató, kereskedelmi tevékenységre is 

alkalmas! Ár: 40.000 FT/hó+rezsi+kaukció 

Tel: 06706234024

Balmazújváros, Debreceni úton 3190 nm-es 

telken 550 nm-es ipari ingatlan eladó vagy 

kiadó. 06-30/9359-149

Cukrászműhely eladótérrel felszerel-

ve, élelmiszeripari tevékenységre kiadó. 

06-30/320-3255

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-

dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 

kiadók. 06-30/557-9616

Debrecen belvárosának közelében, nagy 

múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 

521 m2-es telekkel, kerthelyiséggel, gép-

kocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 

0620 516 6127

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

Eladó MTZ-re homlokrakodó, 6 soros kultivátor 

műtrágya adagolóval. Érd.: 06-30/447-4461

MTZ 50-es traktor ZMÁJ-2 csőtörő eladó. 

06-30/406-3661

A U T Ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú, 

280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) eladó 

- totálkárosan.  Tel.: 06/30/414-8486.

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-

ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON 

MOST! 0630/8812377

SZEMÉLYAUTÓKAT, TEHERAUTÓKAT vásá-

rolok! 3.5t-ig! Bármilyen érdekel! Azonnali 

készpénzfi zetéssel!  0630/231-7750

R É G I S É G

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edé-

nyeket, könyveket, képkereteket, könyve-

ket, képkereteket, hagyatékot vásárolok. 

06-20/3222-011

Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet, 

ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybe-

csüs vásárol. 06-30/342-1855

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 

aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

rokat, órákat saját részre! Tel: 20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 

bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 

porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-

reket 50.000Ft-500.000Ft-ig. Villás Galéria 

Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Könyveket veszünk hagyatékból-örök-

ségből, költözésből ill. jelvényeket, 

kitüntetéseket, régi pénzeket, bibliákat, 

képeslapokat, órákat, régi játékokat.

30/526-9711

Á L L A T

Szarvasmarha eladó, nagy takarmány cse-

re érdekel. 06-70/381-7965

E G Y É B  E L A D Á S

Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolom-

pokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyabe-

rendezéshez régiséget, hagyatékokat vásá-

rolok. Érd.: 06-30/979-9529

Centrifuga, keverőtárcsás mosógép szép álla-

potban eladó, hibásat beszámítom, megve-

szem. Ha kell elszállítom. 06-20/485-4256

Eladó tűzifa tölgy, bükk, akác, kalodá-

ban sorba rakva 1mx1mx1m konyhakés-

zen 12500Ft/m3-től. Ingyenes szállítás. 

30/424-3415

Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kalo-

da esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk 

kb. 10 hónapos kitermelés! Konyhakészen! 

Tel.: 30/395-6103

Szecessziós bútorok, olajretek mag, 

méhészmérleg, tanya 1 hektárral eladó. 

06-30/938-4376

Tartályok 1000 literes fémkeretes műanyag 

tartályok szállítva is eladók. 06-20/424-5505

Tűzifa szállítás bükk, tölgy, hasított 

szálban 15500 Ft/1mx1mx1, 2m kb. 

2500Ft/100kg, 10 köbmétertől rendel-

hető. 06703845283

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

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-, 

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, 

előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartono-

zás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

Csempézést, járólapozást, fürdőszobák, 

teraszok, lépcsők burkolását garanciával 

vállaljuk. 06-30/681-2932

Dugulás elhárítása garanciával, vidéken is 

minden nap. 06-30/2181-200

Fakivágás anyagáért is. Gallyazás, 

kuglizás, hóeltakarítás. kert.debrecen@

gmail.com 06-20/585-3001

Felfrissül test és lélek! Masszázs! Kép-

zett, gyakorlott masszőrhölgy várja régi és 

új vendégeit. Hát- és derékfájás enyhítésé-

re, stressz oldására, az egész szervezet fris-

sítésére. Tel: 06-30/555-0635

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-

ző-hitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasok-

nak is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghi-

tel, hitelkártya kiváltása előzetes banki költség 

nélkül. Függő ügynök 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. Amennyi-

ben eladná autóját készpénzért megvásárol-

juk. Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.

szám: 12571848 Tel. 06-20-913-4012,

52/457-777

Személyi hitelek (adósságrendezésre is), 

lakástakarék-pénztár (szerződéskötési díj 

nélkül), credit bankkártyák, számlanyitás 

igénylése. Függőképviselő, MNB törzsszám: 

22275770 Tel.: 0630/4677-053

Á L L Á S

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 

00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16

Berettyóújfalui cég juhok mellé állatgondo-

zói munkára, állandó ottlakással alkalmazot-

tat keres. Érd:30/677-6499.

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

Kö
lc

s.
-k

öz
v.

 e
ng

. n
yi

lv
án

ta
rt

ás
i s

zá
m

: 4
37

6-
4.

/2
00

3

Székesfehérvári munknknknknknkn alehhetőseteeee ég!gg
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380003

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk dunántúli 

munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szállás, utazás 

ingyenesen biztosított. É: 06/30-511-4219.

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 

vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-

tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 

adrienn.paloczy@andreasagro.com www.

andreasagro.com

Hajdúdorogi, valamint nagyhegyesi 

Irodánkba keresünk kollégát azonna-

li kezdéssel adminisztrációs munkatárs 

munkakörökbe. Önéletrajzát küldje a 

nagyhegyeshus@netform.hu e-mail cím-

re, vagy hozza be személyesen a követke-

ző címre: 4087 Hajdúdorog, Vidító u. 5.

Hegesztőket keresünk balmazújvárosi mun-

kahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229

Lakatosokat keresünk balmazújvárosi mun-

kahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229

Szarvasmarha telepre férfi  dolgozót, kisegí-

tő és fejős munkakörbe felveszünk. Ottlakás, 

ellátás megoldható. 06-30/5149-543

22 éves szállítmányozó cég felvételt hir-

det fuvarszervező és adminisztrátor mun-

kakörökre. Fuvarszervezőtől elvárás: saját 

gépjármű, számítógép kezelés. Adminiszt-

rátortól elvárás: gyors gépírási képesség, 

felhasználó szintű számítógépes ismere-

tek. Amit kínálunk: térítésmentes lakha-

tás vagy bejárásiköltség-térítés, verseny-

képes fi zetés, szakmai előrelépési lehető-

ség. Fuvarszervezőknek a munkavégzés 

Budafokon és vidéken, adminisztrátorok-

nak Budafokon. Fuvarszervezőknek céges 

telefont és laptopot biztosítunk. Önéletraj-

zát 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, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 

OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-

A011)

357493

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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DEKRA Akademie Kft. (E-000683/2014.) feb-

ruárban Építő és anyagmozgatógép keze-

lője (Targoncavezető, Emelőgépkezelő, 

Földmunka-,rakodó-és szállítógép kezelő) 

OKJ 32 582 02 tanfolyamot szervez. Tele-

fonszám:  +36 52 541-408.
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Meggyógyítani nem  ■
lehet mindenkit, segíte-
ni, közérzetet javítani vi-
szont bármelyik beteg-
nél tudok.

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

kétszáz éves modern, európai 

gyógykezeléssel.

– Mindkettőt tanultam ott-

hon az orvosi egyetemen, 

mindkettőben jártas vagyok, 

mindkettő tökéletes a maga 

nemében, mindkettőnek van 

létjogosultsága és mindket-

tőt alkalmazom. Meggyőző-

désem, hogy az állapotunk 

javítása érdekében együtt 

kell alkalmazni az ősi kínai 

gyógymódot és az európai 

orvoslást – beszél módszeré-

ről Wang doktor, aki a mun-

kája miatt 1991-ben érkezett 

Budapestre. Előbb a főváros-

ban, majd vidé-

ken alkalmazta 

sajátos gyógyítási 

eljárását.

Úgy tűnik, Deb-

recenben otthon-

ra is talált. Mint 

mondja, Debre-

cen a tudomány 

városa, jó itt élni. 

De térjünk visz-

sza Wang dok-

tor gyógyító 

munkájához.

Tűszúrásokkal gyógyít
– Ha bejön a rendelőmbe a 

beteg, tekintetemmel végig-

mérem, a szeme, a bőre már 

sok mindent elárul az állapo-

táról. Utána meghallgatom 

panaszáról, közben a pulzu-

sát elemzem. Ez az esetleges 

belső energiahiányt mutatja 

meg. Ha szükséges, további 

kivizsgálásokra utalom kór-

házba, rendelőintézetbe. Mi-

után megvan a diagnózis, 

és nem műteni kell az ille-

tőt, kezdhetjük a gyógyítást, 

mégpedig akupunktúrával. 

A testmeridiánokon elhelyez-

kedő speciális pontokat tű-

szúrásokkal stimulálom, és 

ha szükséges, köpölyözést is 

végzek, valamint gyógyhatá-

sú készítményeket javaslok a 

gyógyulni vágyónak. Tapasz-

talom, télen sokkal több a be-

teg, főleg az ízületi probléma 

a hideg miatt. Sajnos vannak 

olyan betegségek, amelyeket 

nem tudunk meggyógyítani, 

viszont akkor is alkalmazunk 

gyógyító eljárásokat. Ebben 

az esetben is mindig jobb köz-

érzettel távoznak rendelőmből 
az emberek.

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

– Egy újsághirdetésre lettem 
fi gyelmes, 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

MIKOR
és HOL

19:30 óra

Péntek esti kvíz 4.0

Derby Pub

20:00 óra

Pit of Saron koncert

Roncsbár - Debrecen

Január 14.
09:00 óra
Stresszoldó jóga 
minitanfolyam
Mandala jóga - Debrecen

10:00 óra
Kids Corner
American Corner - Debrecen

10:00 óra
Farsangnyitó Dalidó
Kölcsey Központ - Debrecen

10:00 óra

XVIII. Debreceni Eskü-

vői Kiállítás és Vásár

Lovarda - Debrecen

11:00 óra

Tompeti és Barátai 

farsangi koncert

Kölcsey Központ - Deb-

recen

16:30 óra

Debrecen - Metalcom-

Szentes OB vízilabda 

mérkőzés

Debreceni Sportuszoda

18:00 óra

Jelmezes agymenés az 

Irigy Hónaljmiriggyel

Kölcsey Központ - Deb-

recen

20:00 óra

Kalapács- Totális 

Metal 30@Debrecen

Roncsbár - Debrecen

Január 15.
18:30 óra
MOL: DHK Vs. Fehérvári 
Titánok hokimérkőzés
Debreceni Jégcsarnok

Január 18.
17:00 óra

Évtervező

HUB - Debrecen

január 13.
10:00 óra
Baba-mama jóga 
Dobrosi Nórával
Debreceni Pagony

16:00 óra
Lehetsz Király! Ovis 
Csoport!
Debreceni Pagony

18:00 óra
MOL: DHK Vs HK 
Beograd hokimérkőzés
Debreceni Jégcsarnok

Január 19.

10:00 óra

Újévköszöntő

Kemencés Délelőtt

Homokkerti Közösségi 

Ház - Debrecen

Debrecen - Metalcom-Szentes OB vízilabda mérkőzés

Jelmezes agymenés az Irigy HónaljmiriggyelTompeti és Barátai farsangi koncert
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Vas és színesfém

hulladékátvétel
Mindenféle fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron, 
nagyobb mennyiség esetén konténer kihelyezéssel.

4200 Hajdúböszörmény, Külső Újvárosi út 45.

Tel., Fax: (52) 371 804, 

Vad Péter: (20) 777 7705

E-mail: udstahl@udstahl.hu
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Intézményeink Elérhetőség Szakképesítés

Neve OKJ száma Képzési idő (év)

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

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC Baross Gábor

Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,

www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2

Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Hegesztő 34 521 06 2

Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.

beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2

Műszaki informatikus 54 481 05 2

Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,

www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2

Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel

Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,

www.brassai.hu

Autóbuszvezető 35 841 01 0,5

Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5

Elektronikai technikus 54 523 02 2

Mechatronikai technikus 54 523 04 2

Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC Irinyi János

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,

www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2

Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2

Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,

www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1

Diétás szakács 35 811 03 0,5

Eladó 34 341 01 1

Pincér 34 811 03 1

Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC Könnyűipari

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,

www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2

Cipőkészítő 34 542 02 2

Kézi és gépi hímző 34 215 01 2

Férfiszabó 34 542 04 2

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

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

Debreceni SZC Péchy Mihály

Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 531 892,

www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1

Épületgépész technikus 54 582 01 2

Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC Povolny Ferenc

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,

www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 2

Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu
Vegyész technikus 54 524 03 2

Drog és toxikológiai technikus 55 524 01 1

Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12.

Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu  

OM azonosító: 203033 • adószám: 15831914-2-09

Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015

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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