
HA JDÚSÁGI 2017. február 10., XXVI/6.

HA JDÚBIHAR MEGYEI 

2016. szeptember 27., X

35
21

12

34
9

11
4

31
31

9
8

Telefon: 20/980-44-74

E-mail: kapu@systematica.hu

A Systematica Kft.

elektronikai végzett-

séggel rendelkező

munkavállalót keres!

A Systematica Kft
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 www.irodagepjavito.hu

e-mail: info@irodagepjavito.hu

– értékesítés

– beüzemelés

– tanácsadás

– szervizelés

– éves felülvizsgálat

Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 

4032 Debrecen, Lehel u 14. 

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

– értékesítés

ww i.iroddagepjav

e-mail: info@irodagepj

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

JAIROD GÉP
vító

DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.
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HRC, FISCAL, Datecs pénztárgépek

HRC, FISCAL, Datecs pénztárgépek  AKCIÓS ÁRON!
AKCIÓS ÁRON!
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Szerkeze

CO-hege

jelentkezésé

munkahelyr

Hosszútávú m

kiemelt bére

azonnali mu

Jelentkez

06-30
FÉMSZERKEZET,

KONTÉNER GYÁRTÁS,

és LAKATOS MUNKÁK! 

Lakó, iroda, mosdó, WC, 

zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 

elárusító pavilon.

Tel./Fax: 

06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 

info@pavilonbt.hu
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Őszi tetőfelújítási kedvezmények

a 25 éves Lindabtól!

Ingyenes tetőfelmérés, hosszú távú garancia!

Az akció időtartama alatt 20%-os 

kedvezményt biztosítunk komplett 

kre! A részletekről és 
ől

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5.  

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

Belvárosi üzlet:

Db., Széchenyi u. 53. • 20/241-6363

Étkezők, konyhabútorok,

szekrénysorok, heverők,

franciaágyak, szövetes

ülőgarnitúrák.

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

KÁRPIT MAX 

B Ú T O R B O L T O K

www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

DEBRECEN TERÜLETÉN!

Keresse kedvezményes árainkat!
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DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

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

ditupkft@gmail.com lehet.
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Hamarosan!

Februárban

m e g j e le n i k

m e g y e i

kiadványunk!

Hamarosan!
arosa

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: (06 52) 887 600

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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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.: 52/525-404
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!

L A K Á S E L A D Á S

Debrecen, Főtér mellett, igényesen felújí-
tott, átalakított szép világos lakás eladó.
Ár: 21.5 M Ft. +36209842926 www.ingat-
lan.com/22944146

Hajdúszoboszló, Kossuth utcán 1.em-i tégla 
társasházi, csendes, 52 nm-es saját lakásom 
eladó! Tel.:30/516-5176 +36305165176 

www.ingatlan.com/22805944

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Debrecen, Tegez utcán, 80 nm-es, 2,5 szobás, 
gázkonvektoros, rendezett családi ház, 200 
nm-es telekkel eladó. 10,7 M  70/326-1000

Debrecen Biczó kerti 879nm zártkerti ingat-
lan buszközelben eladó. 06-20/623-8373

Debrecen-Kondoroson, buszhoz közeli hét-
végi ház áron alul eladó. 52/437-125

Debrecen, Kócsag u., másfél szobás, 60nm-es 
kertes ház eladó. 11,6MFt. 06-70/613-9269

Debrecen-Pallagon, tulajdonostól 200 
nm hasznos alapterületű 170nm szuterén-
nel rendelkező családi ház magas műszaki 
tartalommal, 60 nm ipari árammal ellátott 
gépkocsitárolóval eladó. Irányár: 57MFt, azaz 
Ötvenhétmillió forint. 06-30/9355-461

Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis 
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127

Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es telken, 
6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitűnő 
állapotban eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Debrecen, belvárostól nem messze, 63 nm-es, 
2 szoba, nagykonyhás, gázfűtéses házrész, gép-
kocsi beállási lehetőséggel, saját pincével eladó. 
Irányár: 6,99 MFt. Tel: 06 20 422 6503

Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2-
es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház, 
saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gép-
kocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,499 MFt
0620 422 6503

Csapókerti, szoba-konyhás, 35m2-es ház, 
410m2-es telekkel, egyéb melléképülettel 
eladó. 7,499MFt  0620 422 6503

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és 
3 szobás szélső sorház duplagarázzsal 270 
m2-es telken eladó. Extrák:kandalló, riasz-
tó, öntöző, klíma, 15 cm szigetelés, új kazán, 
30 m2 terasz. 32,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 138m2-es, 
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvé-
sű, 16éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince 
55 m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es terasz-
szal családiház 540m2-es telekkel 59,9 M Ft  
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szo-
ba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház 
több garázzsal, terasszal 500 m2 telken 
eladó. Több generációsnak is alkalmas 10 
cm szigeteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 
M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étke-
zős igényes amerikai típusú 120 m2 ház 
25 m2 garázzsal 40 m2-es mellék épülettel 
1000 m2 telken 56,9 M Ft simonyiingatlan

Tel: 20/9911123

É P Í T É S I  T E L E K

Eladó Hajdúböszörmény, Mátyás király kör-
út 62. alatti építési telek, 535nm. Társasházi 
csere is szóba jöhet. Érd.: 06-30/468-5178, 

06-30/585-8875

F Ö L D ,  K E R T

FEKETE KERET/Hajdúböszörményi mező-

gazdasági Zrt. területén lévő 35AK termő-

föld eladó. 06-30/606-3748

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Hajdúszoboszlón a fürdő közelében 30 m2-es 

üzlethelyiség eladó. 06-30/366-6496

A U T Ó

Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány. 

12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FEL-

ÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ + 

OLDALAJTÓ eladó, cserélhető, ár: 599.000 ft,

tel 20-2049079

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.évjá-

rat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Légzsák, 

Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 

eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft,

tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005. 07. havi első 

tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmen-

tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-

romos ablak, szervokormány, szép megkí-

mélt állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhe-

tő  ár: 997.000 ft,  tel 20-2049079

Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008.09. havi 

fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szervokormány, 

6 légzsák, cd-s autórádió, 4 elektromos ablak, 

tempomat, szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 1.297.000ft, tel: 20-2049079

Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989. 05. havi, 

vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhe-

tő, ár: 157.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi 

zöld riasztó, szervokormány szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 257.000 ft,

tel 20-2049079

Suzuki Liana 1.6 GLX 2004. 04. havi 1. tulaj 

szervizkönyv, ABS, szervokormány, 2 lég-

zsák, autórádió, 4 elektromos ablak, szép  

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető,

ár: 797.000 ft, tel 20-2049079

Chevrolet Spark 0.8 2006. 11. havi ABS, szer-

vokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000 ft,

tel 20-2049079

Opel Vivaro 1.9DTI diesel 2002. 12. havi 

6személy ABS, Klíma, szervokormány, lég-

zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, 

vonóhorog, szép állapotban eladó, cserél-

hető, ár: 1.197.000ft, tel 20-2049079

Renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. havi 

85.000 km ABS, ESP, Klíma, szervokormány, 

6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, 

tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép új 

szerű állapotban eladó, cserélhető, hitelez-

hető, ár: 2.697.000ft,  tel 20-2049079

Opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 2001. 07. 

havi fehér ABS, Klíma, szervokormány, 4 lég-

zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép  

állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,  

tel 20-2049079

Citroen C5 2.0 benzin 2004. 05. havi gra-

fi t metál ABS, Klíma, szervokormány, 8 lég-

zsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 497.000ft,

tel 20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi 

szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 

központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető, 

ár: 697.000ft, tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervó-

kormány, központizár, légzsákok, elektro-

mos ablak, elektromos tükör, ülésmagasság 

állítás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hite-

lezhető ár: 657.000 ft tel 20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005. 09. havi Klí-

ma, szervokormány, 2 légzsák, autórádió, 

központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető, 

ár: 797.000ft, tel 20-2049079

BMW 316I 2004. 03. havi 1.6 benzin első 

tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmen-

tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-

romos ablak, szervokormány, szép megkí-

mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-

tő ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079

Citroen Xsara Picasso 1.6 benzin 1. tulaj szer-

vizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 

elektromos ablak, szervokormány, szép meg-

kímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-

tő ár: 1.197.000 ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004. 05. havi 1.4 FSI Klí-

ma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórá-

dió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, 

cserélhető, ár: 1.297.000 ft, tel 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

Autófelvásárlás!Állapot és kortól függetlenül 

azonnali készpénzfi zetéssel!06706255878

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 

t-ig keresünk bizományos értékesítés-

re ügyfeleink részére minimális közvetíté-

si díjért, ugyanitt készpénzes felvásárlás. 

tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től, banki 

hitellel terheltet, és sérültet is ár: 2.5 mft-ig

tel:20-2049079

Á L L A T

Tojótyúk egyéves, nagyon szép barna tollas, 

kiválóan tojó, 599 Ft/db.áron ingyenes házhoz 

szállítással rendelheto. 06/70-240-13-31

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db.

Tel.: 06-20/204-2382

N Ö V É N Y

TAKARMÁNY/Körbálás lucerna és szé-

na eladó, hálóba kötött, 150x120cm-es. 

06-70/453-7305

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

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

Használt szerszámot vásárolok eszterga-

gépeket, lapkákat, mérőeszközöket egyéb 

szerszámokat. Tel: 06-70/517-5503

LOMTALANÍTÁS, lakáskiürítés, hagyaték 
felszámolás cégeknek is, raktártól-pin-
céig. 06-30/205-6311, 06-70/3912-261

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Bádogosmunkák, tetőfedés cserepes 

lemezzel, akár palára is. 06-30/9952-990

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák tel-

jes körű felújítását, vízszereléssel, anyag-

beszerzéssel vállalom. Pontos, megbízható, 

precíz munka! Tel.: 0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457,
06-20/3380-366

Drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesz-

tett háló, hullámosított háló, nádszöve-

tek, szálas vasanyag, kiegészítők közvet-

lenül a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 

+36-30/537-3308

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-

zőhitel 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 autó-

jára 2 napon belül, személyre szabott hite-

lek. Amennyiben eladná autóját készpénz-

ért megvásároljuk. Függő képviselő (Mer-

kantil Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-

20-913-4012, 52/457-777

Á L L Á S

Vilmányi Fa Kft. faipari gépmunkást keres 

felvételre. Érd. személyesen Hajdúböször-

mény, Ipartelep u. 9. H-P: 8-14 óráig.

Acélszerkezet gyártáshoz szak- és segéd-

munkást keresünk Debrecen-Józsai üzem-

be. 06-20/424-5500

Kereskedelmi cég

TERÜLETI KÉPVISELŐT
keres „B” kategóriás jogosítvánnyal, 
kereskedelmi szakmai gyakorlattal, 

számítógépes ismeretekkel
Hajdúböszörményben.

Önéletrajzokat a:
baineklari@tiszatrade.hu

email címre kérjük.
384514

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

385320

VARRÓNŐT gyakorlattal
alkalmazok (lehet nyugdíjas is).
Érd.: 06-30/318-2018

Gyenesdiási étterem keres éves állásra 

szakácsokat, felszolgálókat, konyhalányo-

kat kiemelt bérezéssel. Szállás megoldha-

tó! Jelentkezni: +36-30/9360-907

Hajdúböszörményi telephellyel rendelkezo 

cég nemzetközi gépkocsivezetoket keres.

Érd:0630/576-45-02

Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munka-

helyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/320-5229

Iroda, üzem takarítására precíz takarítónőt kere-

sünk. E-mail: kristalygyongy@freemail.hu

Józan életű, munkájára igényes jószág 

szerető juhászt keresek hosszútávra. 

Érd.: 06-30/452-3946

Szarvasmarha telepre kisegítő és fejős 

munkakörbe férfi  dolgozót felveszünk.

Érd.: 06-30/514-9543

213.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szállás, elő-

leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-

kat keresünk 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, Cukrász, Pin-

cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-

látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu

(E-000937/2014/A001-A011)

357493

30/633-0073 www.forba.hu

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

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő mun-

katárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs és 

kisgyermekgondozó, -nevelő képzés indul 

áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 

Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-335

E.sz.:000850/2014

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom
S
5

Fekete keret
500 Ft/alkalom
F
5

Negatív
500 Ft/alkalom5

Piros keret
500 Ft/alkalom5

S
5 55

TANULJ NÁLUNKTANULJ

06/20-917-879006/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.huwww.sportedzoitanfolyam.hu
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Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

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

– Általában 5–7 ember-

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

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

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

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

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

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

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

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

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

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

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167

Idén új helyszínen,  ■
a Fürdőkerti Ifjúsági 
Szabadidőközpont-
ban rendezik meg 
február 11-én a X. 
Hajdúsági Disznótort 
és II. Hajdúsági Nép-
művészeti Napot Haj-
dúböszörményben.

Az immáron tizedik alkal-
mat számláló hajdúbö-
szörményi Haj-
dúsági Nap 
a magyar 
hagyo-
m á -

nyok, szokások tiszteletére 
és ápolására hivatott. En-
nek jegyében nyitja meg a 
rendezvény kapuit – ez al-
kalommal új helyszínen, a 
Fürdőkerti Ifjúsági Szabad-
időközpontban – 8 órakor az 
esemény házigazdája Kathi 
Lajos, valamint Kiss Attila 
polgármester köszöntője. A 
rendezvény fővédnöke Dr. 
Nagy István, a Földművelés-

ügyi Mi-
n i sz -

téri-

um parlamenti államtitkára 
lesz. A megnyitó után kez-
dődik az elmaradhatatlan, 
tradicionális disznóvágás, 
amelyet főzőverseny követ. 
A sertéstor mellé kihagy-
hatatlan szíverősítőként 
pálinka szolgál majd, ahol 
ugyancsak verseny kereté-
ben díjazzák a legkiválóbb 
házi főzésű papramorgót. A 
talpalávalót a Bakator Zene-
kar húzza, amely a magyar 
népzene cifra dallamait, a 
Bocskai Néptáncegyüttes 
pedig a magyar néptánc 
lendületét hozza el hajdú-
böszörményi disznóságok-
ra. A népművészet meste-
rei is bemutatkoznak: Vas 
Tamás a fafaragás, vala-
mint Lévai Pista a cifra-
szűr történetét mutatja be 

a nagyérdeműnek. A kicsik-
nek pedig a Pergő Hagyo-
mányőrző Műhely „A Pergő 
király” című előadásuk-
kal kedveskedik. Vásárfi á-
ból sem lesz hiány, hisz az 
egész napos rendezvényen 
termelői és kézműves por-
tékák (vesszőfonó, fazekas, 
bőrös) közül válogathatnak 
és HÍR-védjegyes terméke-
ket kóstolhatnak a látoga-
tók. Kézműves sajtok, házi 
készítésű lekvárok, húster-
mékek, csípős szószok, há-
zi savanyúság, kemencében 
sült kenyérlángos és pará-
zson sült kürtőskalács – a 
hajdúsági ízek fellegvárát 

tárja elénk a rendezvény. Az 

egész napos családi rendez-

vényen az érdeklődők ma-

guk is bekapcsolódhatnak 

kézműves foglalkozás, vagy 

épp házi tészta készítés for-

májában a magyaros fi nom-

ságok és szépségek elkészí-

tésébe, vagy épp magukhoz 

ragadhatják a gyeplőt, hisz 

lovaskocsikázásra is lehető-

ség lesz. A belépő felnőttek-

nek 400 Forint, gyermekek-

nek pedig 200 Forint lesz a 

február 11-én tartandó ha-

gyományőrző böszörményi 

Hajdúsági Napra.

H. O. J.

Hajdúsági Nap
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

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)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal

ányos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló

l

slás.sláslásslás.

KÍKÍKÍKÍNANANANAIIII  ORORORORVOVOVOVOSISISISI RRR RENENENENDEDEDEDELŐLŐLŐLŐAI RRORVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDE ŐLŐLŐLŐÍKÍKÍKÍNANANAAAAIII OOO
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

Kezelési díjak már

1000 Ft-tól
elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:
•  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

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-478019
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BALMAZÚJVÁROSI PÁLINKAFŐZÉS!

06-52-370-288 • 06-30-664119706-52-370-288 • 06-30-6641197

ŐZÉS!ŐZÉS!ŐZÉS!

Balmazújváros külterületén
üzemelő konzervipari cég

felvételre keres bérszámfejtő 
kollégát 4–6 órás munkaidővel, 

határozatlan időre.
Előnyt jelent HR és
pénzügyi gyakorlat.

Bérezés megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzot a

puszta.konzerv@globalgreengroup.com

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

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

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

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

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

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   

gurtni cserék
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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
w w w . m a t r a c d e p o . h u

Pároknak, párosat, 
páratlan áron!
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FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT
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Debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-070238
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