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www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650
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A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja az első hónaptól, 
a TV havi díja a hetedik hónaptól fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy 
az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: +36 30 965 0886

CSALÁDI  HD TV-CSOMAG,  TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes (digitális D3, FTTH és 
VDSL területen). A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla 
csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla csomagok 
mellé vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!

6 HÓNAPIG

INGYEN
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Vattacukor, fagylalt,  ■
körhinta, ugrálóvár – 
talán ezek azok a dol-
gok, melyek elsőre 
eszébe jutnak a kicsik-
nek a gyereknap alkal-
mából.

Ilyenkor a gyerekek már 
tűkön ülnek, és számol-
ják vissza a napokat, 
h á n y a t 
is kell 
a ludni 
e külön-
leges 
ünne-
pig. 

Közeleg a várva várt dátum, 
május utolsó vasárnapján, má-
jus 27-én ugyanis a gyerme-
keké lesz a főszerep. Habár 
világszerte más-más napon 
ünneplik a kicsiket, egy biztos: 
mindenhol színes programok-
kal várják a gyerekeket.

A nemzetközi gyermekna-
pot jellemzően június 1-jén 

rendezik a világ számos or-
szágában. A legelső ünnep 

bölcsője 1920-ban 
Törökország volt, 
s csak 34 esz-
tendővel ké-

sőbb, 1954-ben tett javaslatot 
az ENSZ közgyűlése az Egye-
temes Gyermeknapra. Ennek 
nem más a célkitűzése, mint 
a világ gyermekeinek testvéri-
ségéről történő megemlékezé-
se, a kölcsönös megértés, és a 
gyermekek jólétéért folytatott 
szakadatlan küzdelem. Ekkor 
javasolták a kormányoknak azt 
is, hogy jelöljék ki az országuk 
számára leginkább megfelelő 
dátumot a gyerekek köszönté-

sére. Magyar-
országon 

1931 óta ünneplik, igaz, akkor 
még gyermekhetet tartottak, 
1950 óta viszont mindössze 
egy napot: május utolsó vasár-
napját tűzték ki e jeles napnak. 
Nincs ok azonban az aggoda-
lomra, hiszen – habár nem egy 
hétig tart a „fesztivál” – bőven 
van miből csemegézni ezeken 
a májusi vasárnapokon.

Debrecenben és környékén 
sem fognak a kicsik unatkoz-
ni, ugyanis az ünnephez köt-
hetően ebben az évben 22 
helyszínen szervez városré-
szi családi programokat, egé-
szen június 14-ig a Debreceni 
Művelődési Központ (DMK). 
És mivel készülnek? Össze-
sen 194 színpadi produkcióval, 
31 kézműves- és 21 játszóházi 

rendezvénnyel, továbbá főző-
versenyekkel, az elmaradha-
tatlan ügyességi játékokkal, és 
természetesen ugrálóvárakkal 
és fi nomságokkal kedveznek a 
látogatóknak. A DMK emellett 
még megannyi programmal 
készül, közel 1900 közreműkö-
dővel szervez táncos és zenés 
műsorokat, valamint különfé-
le bemutatókat, melyek mind 
a gyerekek örömére lesznek. 
Az ünnepségsorozat fő célja 
a családi közösségek erősítése 
mellett a helyi csoportok be-
mutatkozása is.

Érdemes tájékozódni a kü-
lönféle programokról, hogy 
egészen biztosan aktívan, tar-
talmasan és szeretetben teljen 
a gyerekek ünnepe.

Vigyázz, kész, rajt! Gyereknap!
Programáradattal készülnek az idei gyereknap alkalmából is

tűkön ülnek, és számol
ják vissza a napokat, 
h á n y a t 
is kell
a ludni
e külön-
leges
ünne-
pig. 

rendezik a világ számos or-
szágában. A legelső ünnep

bölcsője 1920-ban
Törökország volt,
s csak 34 esz-
tendővel ké-

számára leginkább megfelelő 
dátumot a gyerekek köszönté-

sére. Magyar-
országon 

Dacia  
Minden benne van

Dacia modellek már 1 999 000 Ft-tól
www.dacia.hu
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Kalydi Kft. • Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.;  Tel: + 36 52 525 555
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon

heteket az

ülőgarnitúrájára!

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutlet

nyerem
játéka
a Faceroutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta  6 személyes étkező 

94 900 Ft-ról

64 900 Ft 

Az akció 2018. május18 - május 24.
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

Bono sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

129.900 Ft-ról

89.900Ft

Bono sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

129.900 Ft-ról129.900

Ne v

hete

ülőg

A T 

Á
Origo 3+2

219.900 Ft-ról

129.900Ft

Big Sofa
259.900 Ft-ról

149.900Ft

Palermo u-form 
ágyazható-ágyneműtartós
299.900 Ft-ról

204.900Ft

Raff aello kanapé
ágyazható,ágyneműtartós
129900 Ft-ról

89900Ft

Berta 6 személyes étkező
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Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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Pest megyei telephelyünk bővülő csapatába keresünk 
új kollegákat az alábbi munkakörökbe:

Tarts velünk, mi összetartunk!
A Flex Magyarországon közel 10.000 munkavállaló közreműkö-
désével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat  
a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen 
át az értékesítés utáni szervizelésig.

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

Bővebb információ és jelentkezés: toborzas@flex.com  
vagy a 06-80-205-192 ingyenesen hívható zöld számon.

szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet,
szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak,  
ahol szakmailag is fejlődhetsz,
bevállalod a többműszakos munkavégzést,

»  betanított munkavállaló
»  raktáros

JÓL JÖNNE 100 000 FT?  
Csatlakozz hozzánk most! A májusban belépőknek 

bruttó 100 000Ft belépési bónuszt adunk.

INGYENES SZÁLLÁST VAGY  
LAKHATÁSI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK!
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Debrecen nagy múltú bútoripari gyára

ASZTALOS, KÁRPITOS
munkakörbe munkatársakat keres

azonnali kezdéssel!

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

elérhetőségeken.

Debrecen nagy múltú bútoripari gyára

FAIPARI GÉPMUNKÁS, 
SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe munkatársakat keres
azonnali kezdéssel!

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

elérhetőségeken.
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NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐKET
keresünk 40 t szerelvényre , biztos jövedelem, hosszú 

távú munka. Élelmiszertartályra és ponyvás szerelvényre. 
Hajdúböszörményi telephellyel.
Érd.: 06-30/57-64-502

Építőipari Kft.
felvételre keres

• kőműves burkoló

   szakmunkásokat,

• építész technikust vagy

   építőipari középiskolát

   végzett munkavállalót,

• építész üzemmérnököt

Érdeklődni telefonon:

06-20/99-77-631
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OPERÁTOROKAT KERESÜNK
SZIGETSZENTMIKLÓSRA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

AMIT NYÚJTUNK
Nettó 140-180 ezer

Bónusz, cafetéria
Fizetéselőleg

Nyugdíj előtakarékosság

ELVÁRÁSOK
8 általános iskolai végzettség

2-3 műszak vállalása
Büntetlen előélet

Jelentkezés: 
06 20 229 6270

Cégnyilvántatási szám: 4376-4./2003, 07-0006-06.

Számítógépes ismeretekkel

rendelkező jelentkezését

várjuk ADATRÖGZÍTŐI
munkakör betöltéséhez

a hajdúböszörményi

cipőgyártó üzemünkbe.

Német és/vagy angol

nyelvtudás előnyt jelent.

Pályakezdők is

jelentkezhetnek.

Jelentkezéseket e-mail-ben: 

info@progresszkft.hu,

vagy a következő telefonon 

várjuk: 06-30/7272-618

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

465534

ÁLLÁSAJÁNLAT
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A NÉMET TULAJDONÚ PROGRESSZ CIPŐGYÁRTÓ 
CÉG AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE KERES 
DOLGOZÓKAT EGYMŰSZAKOS MUNKARENDBE:
�� ������	
�� 
��������������������	������������
��
- betanított munkás talpalásban
�� ���������

AMIT KÍNÁLUNK:
�� 
�������������������
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 kívüli juttatás 
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MOUNTAIN BOOTS 
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

W W W.HANWAG.DE

PROGRESSZ KFT.
533$(�*�&!)
+��+������
.���������'��/#
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Hajdúhadházon 

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.
Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Db., Dósa nádor tér 10., T.: 52/998-181
Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

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 
engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

ApróApró
H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Családi ház eladó Hajdúböszörmény belváro-
sában, 105nm, 287nm telekkel. Konyha, nap-
pali, 2,5szobás, fürdőszobás. Irányár: 15MFt. 
06-70/9411-324, 06-70/323-1211

L A K Á S E L A D Á S

Debrecen, Borbíró téri, 62nm-,es 7. emeleti, 
1+2+étkezős, 2 erkélyes lakás tulajdonostól 
eladó. Irányár: 17,5MFt. 06-20/580-3853

F Ö L D ,  K E R T

Eladó termőföld: 34,5AK Hrsz:01109, 8,8AK 
Hrsz:01037/3. 70/200-5667

Ü D Ü L Ő ,  H É T V É G I  H Á Z

Bocskaikert-Rákóczi kertben, 3 szinten, 72nm 
fűthető hétvégi ház nyaraló berendezéssel 
eladó. 2,5MFt. 52/458-689, 06-30/577-6755

J Á R M Ű

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-
NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Renault Fluence 1.6B, 2012.03., 70ekm, 
vonóhorog, tempomat, téli-nyári gumi. 
2,25MFt. 06-30/907-9076

J Á R M Ű K E R E S É S

Autóbontóba vásárolok keleti-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 

márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 

ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 

20/536-0069

Autót és kisteherautót vásárolok készpénz-

fi zetéssel! Bármilyen korú, állapotú érdekel!  

0630/231-7750

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től, ban-

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

tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elekt-

romos mopedet, hibásat sérültet is házhoz 

megyek Tel.: 20-2049079

Simsont keresek megvételre típustól,állapottól füg-

getlenül korrekt, reális áron. Tel.: 30/506-5412

Á L L A T

Farm szabadtartásos éves tyúkok kapha-
tók. Napos csibe szezon végére jegyezhe-
tő. Szőllősi Imre Tépe. Érd.:06-20/967-2743

TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
06/70-240-13-31

TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 490Ft/db. Földön 
nevelt, NEM ketreces, 14hónapos tyúk 690Ft/
db, 20 db-ra+2db AJÁNDÉK. INGYENES szállí-
tás. Összeírót keresünk. 06-70/776-3007

E G Y É B  E L A D Á S

Rendelje meg télre akciós tüzelőjét! kalodás 
(1mx1mx1m), és erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhető! Ingyenes ház-
hoz szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hív-
jon bizalommal: 30/429-1786 EUTR azono-
sító: AA5854363

Tűzifa akció! Akác, tölgy, bükk kuglis, hasí-
tott. 3300Ft-4000Ft/100kg. 06-70/622-2149, 
EUTR: 5804580

E G Y É B  K E R E S É S

Hulladékvasát, üzemképtelen személy- és 

teherautóját, rossz akkumulátorát megvásá-

rolnám. Házhoz megyek.Tel.: 30/421-5872

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság.

Tel.: 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

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása impreg-
náló felújítás, kémények bontása javí-
tása. Bádogos munkák. Előjegyzőknek 
30% kedvezmény. Érd.:06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garan-
ciával, belső munkálatok végzése, szo-
bafestés, mázolás. 06-30/4402-145, 
06-20/391-4249

Kőműves munkát, hőszigetelést, vizes-re-

pedezett épületek kezelését, tetőfelújí-

tást vállalunk. www.epitesalkoholnelkul.hu.

Tel.: 06-70/384-2651

Kőművesipari festő, szigetelő, tető munkákat, 

illetve családi házak generálkivitelezését vál-

lalom megegyezés szerint. 06-70/613-5151

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Redőny, 
reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny, roletta, napellenző gyártá-
sa, szervizelése javítása. 52/389-953, 
06-30/465-0828

PALATETŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

TETŐÁSZ!!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső homlokzatok 
hőszigetelése, színezése, előtetők készí-
tése. 06-30/4402-145, 06-20/391-4249

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású 

banki hitel , hitelkiváltás előzetes banki költség 

nélkül. Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg. 

szám: 0040600476843 Tel: 0630/635-8080

Á L L Á S

Betanított dolgozókat keresünk megnöveke-

dett gyártásunkba, győri és mosonmagyaró-

vári munkahelyünkre. Havi átlag kereset 

nettó 180-200.000 Ft. Szállást, munkába 

járást, előleget biztosítunk.06-70/639-9920 

(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk Győr-

Moson-Sopron megyébe három műszakos 

munkarendbe. Igényes, ingyenes szállás, ver-

senyképes jövedelem, utazás térítés, ingye-

nes buszjárat. É: 06/30-511-4219.

Fémipari betanított munkásokat, hegesztő-

ket, lakatosokat, CNC gépkezelőket keresünk 

győri munkahelyünkre. Szállást, hazautazást, 

munkába járást, cafetériát, előleget biztosí-

tunk. Érd: 06-70/315-8492 (Bp/0701/1460-

1/2016-1575)

Húsüzembe keresünk kollégákat azon-
nali kezdéssel a következő munkakö-
rökbe: Hentes szakmunkás (csontozás 
vagy vágás), Betanított munkás, Cso-
magoló munkatárs, Raktáros. Környező 
településekről átjárás megoldott. Érdek-
lődni: 06-30-562-7680

BETANÍTOTT gépkezelőket, csomagoló-

kat, targoncavezetőket, áru-összekészítőket 

keresünk Pest megyei munkahelyre, jó kere-

seti lehetőséggel. Szállás, utazás biztosított. 

É:06/30-621-3992

Nincs munkád? Betanított munkakörbe kere-

sünk kollégákat sopronkövesdi munkahelyre. 

Ingyenes szállással és bejárással, utazási költ-

ségtérítéssel, előleggel, 13. havi bérrel. Hosz-

szú távú munkalehetőség, havi átlag kereset 

nettó 170-200.000Ft. Érd: 06-70/315-8492 

(Bp/0701/1460-1/2016-1575)

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost és laka-

tos szakmában jártas segédmunkást alkal-

mazok. 20/98-63-958

T Á R S K E R E S É S

3gyereket egyedül nevelő férfi  komoly kap-

csolatot keres. 06-20/291-8262

K Ö Z L E M É N Y

Nosztalgia Batyus Bál! Időpont: szombaton-

ként 18:00-22:00-ig élőzenével. Helyszín: 

Debrecen, Domb u. 1. I.em. (volt Ruhagyár 

épülete). Érdeklődni: 06-30/182-7336.
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Munkatársakat keresünk betanított, könnyű fizikai 
munkára és logisztikai munkakörökre, továbbá 
elektronikai tapasztalatot igénylő pozíciókra!

Határozatlan munkaszerződés
a kiemelt pozíciókban!!

MUNKÁT KERESEL? NÁLUNK A HELYED!

Jelentkezés feltételei:
l alap- vagy középfokú végzettség
l számítógépes ismeret

Ha kérdésed van, keress minket:
munka@jabil.com
+36-70/526-1303; 06-49/548-655
facebook.com/jabiltiszaujvaros
www.jabil.hu

NYÍLT TOBORZÁSI NAP

TISZAÚJVÁROS
május 24.  és 31. – 8:00 
Jabil Gyáregység, Huszár Andor út 1.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
május 23. –  9:00 / Sillye Gábor Művelődési 
Központ, Bocskai Tér 4.

TISZAVASVÁRI
május 29. – 9:00 / Találkozások háza, 
Szabadság tér 1.
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„Tornász ugyan már  ■
nem leszek, de normálisan 
tudok mozogni; gyógyszer 
nélkül is jól vagyok”.

Ezt egy orvos mondta, aki-
nél a Debrecenben kilenc éve 
praktizáló dr. Wang Yu Cai 
kínai orvosnál találkoztunk. 
Wang doktorról annyit kell 
tudni, hogy mind az európai, 
mind a több ezer éves, hagyo-
mányos kínai orvoslásból, de 
még gyógyszerészetből is diplo-
mázott. Térjünk azonban visz-
sza az orvosunkhoz, akinek 
derék- és gerincproblémáján 
segített Wang doktor.

Kétszer is kipróbálta
– Heteken át nem tudtam 

aludni, annyira fájt a derekam 
és a gerincem. Végigjártam az 
ilyenkor szokásos protokolt, 
és kezelőorvosom javaslatá-
ra gyógyszeres kúrába kezd-
tem. Hiába szedtem nagy ada-
gokban a patikaszert, csak 

minimálisan csillapította a 
fájdalmamat – kezdte a törté-
netét az orvos. – Három hétig 
tűrtem a fájdalmat, aztán úgy 
döntöttem, kipróbálom az al-
ternatív gyógymódot. Bizakod-
va jöttem el Wang doktorhoz, 
hiszen a hagyományos kínai 
orvoslás nem ismeretlen szá-
momra. Mert azt tudni kell, 
hogy a házastársammal nagy 
utazók vagyunk, és az egyik al-
kalommal eljutottunk Kínába 
is. És ha már ott vagyok, termé-
szetesen ellátogattam egy alter-
natív kezelésekkel dolgozó in-
tézménybe is, érdekelt, hiszen 
orvos vagyok. Az ott tapasztalt 
légkör kellemes benyomást tett 
rám, mi több, a diagnosztizálás 
gyorsaságán és pontosságán is 
meglepődtem. A házastársam-
nak akkoriban voltak testi prob-
lémái, pontosan tudtam, hogy 
mi a betegsége. És ha már ott 
voltunk, elhatároztuk, kipró-
báljuk a hagyomásnyos kínai 
orvoslást. Az orvos a pulzusdi-
agnosztikát alkalmazva percek 

alatt megállapította ugyanazt 
a testi problémát, amelyet itt-
hon hónapokig tartó kivizs-
gálással sikerült csak. Persze, 
hogy kételkedtem, hogyan le-
het ilyen rövid idő alatt ennyi-
re pontos eredményre jutni? 
Kételyeimet eloszlatandó, egy 
másik orvossal is megvizsgál-
tattam a párom. Ismét néhány 
perces pulzusdiagnosztika, az 
eredmény pedig ugyanaz, sőt 
a terápiára is adtak javaslatot.
A gyógynövényekből álló kivo-
natokat itthon is be tudtuk sze-
rezni, a páromnak megszűntek 
a testi elváltozásai, és azóta is 
jól van.

Mozgás, mozgás, mozgás
– Tehát a korábbi kedvező 

tapasztalatból kiindulva, ter-
mészetesen bizakodva jöttem 

el Wang doktorhoz – folytatja 
a derék- és gerincproblémái-
ból immár szinte teljesen meg-
gyógyult orvos. – Amikor a 
rendelőjébe érkeztem, azzal 
kezdtem, hogy voltam Kínában, 
pozitívak a tapasztalataim a kí-
nai hagyományos orvoslásról, 
és szeretném ha meggyógyíta-
na. A diagnózis már megvolt, 
elkezdtük az akupunktúrás te-
rápiát. Néhány kezelés után ha-
tározottan javult az állapotom, 
majd elhagyhattam a gyógy-
szereket is. Már csak néhány 
akupunkturás kezelés van hát-
ra, és megbeszéltük Wang dok-
torral, hogy mit kell tennem 

ahhoz, hogy ne újuljanak ki 
a fájdalmaim. Mozogni, mo-
zogni, mozogni, a rendszeres 
gerinctorna mellett lényegében 
mindegy mit, csak dolgozzon a 
testünk. Wang doktor tanfolya-
mon is oktatja a hagyományos 
kínai orvoslás terápiáit.

Forrás: HBN

Egy orvos kopogtatott 
Wang doktornál

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

Tel.: +36-30/4-50-60-70

www.kinaigyogymod.hu

Együtt a kétféle módszert

Mint az kiderült az írásból, Wang 

doktor rendelőjét egy megyénkbeli or-

vos kereste fel azért, hogy a gyógysze-

res kezelés alacsony hatásfoka miatt 

segítsen a derék- és gerincfájdalmain. 

Nem hagyhattuk ki, a kérdést: euró-

pai orvoslást tanult és azt gyakorló 

orvosként, hogyan viszonyul az alter-

natív gyógymódokhoz.

– A nyugati orvoslás mellett orvos-

ként mindig is elfogadtam az alter-

natív módszereket, hiszen azok is a 

beteg gyógyulása érdekében vannak. 

Tehát a két féle módszer nem egymás 

ellen, hanem egymás mellett van, 

egymást segíti, támogatja, azért, 

hogy gyorsabb és tökéletesebb legyen 

a gyógyulás, az egészséges állapot pe-

dig hosszú ideig fenntartható általuk. 

Éppen ezért örülök, hogy az egyete-

mi oktatásban is teret nyert ennek a 

gyógymódnak a hivatalos oktatása.
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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)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal

á yos 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(Mededededititititeererer áráráránnnn HáHáHáHázzz aaaa érérérégigigigi OOO OTITITITI-v-vvalalalal sss s ezezezembmbmbmbenenenen))))

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
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KIA-d van? 
Volna mit megjavítani rajta? 

Szervizeltess
 MOST! 

20.000Ft-ig 
mi álljuk a költségeket!

Részletekért keresd fel  
az alábbi hivatkozást!

www.phantomshopping.hu/KIA
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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

465152
30/633-0073 www.forba.hu

Pszichiátriai szakápoló, kisgyermekgondozó-nevelő,

szociális gondozó és ápoló, óvodai dajka, gyógyszerkiadó

szakasszisztens, nevelőszülő, kézápoló műköröm építő,

ingatlanközvetítő, gyógyszertári asszisztens 

K É P Z É S E K !NY
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Z: 
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00
64
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Horváth János
Műköves

Vállalom kerítéskalapok,
párkányok, szalonnasütők

és korlátok felújítását,
készítését műkőből és

gránitból.
Cím: Hb., Nagyatádi Sz. I. 16. sz.

Tel.: 06-20/281-6728
E-mail: hajdu.muko@gmail.com

HIRDETÉSFELVEVŐ 
HELYÜNK:

ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény,

Kálvin tér 11.

Minden héten online is

megtekintheti újságunkat!

www.szuperinfo.hu
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ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

MeMM grenMMMMegrenegreren

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

ÉRTÉKESÍTŐ
A HABI Kft. mezőgazdasági gépalkatrészek kis- 
és nagykereskedelmével foglalkozó csapatába  
tapasztalattal rendelkező munkatársat keres  
ÉRTÉKESÍTŐ beosztásba.

Amit kínálunk:
átlag feletti fizetés, egyéni megegyezés alapján • 
alapbér feletti jutalékos bónusz rendszer• 
8 órás, határozatlan idejű, bejelentett jogviszony• 
cafeteria, útiköltség támogatás• 
korszerű munkaeszközök (notebook, okostelefon, • 
szoftver előfizetések)
fiatalos, modern munkakörnyezet• 
munkaruha• 

Főbb feladatok:
szaküzlet működtetése• 
kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, illetve • 
vevőkör bővítése

Szakmai elvárás:
kereskedelemben eltöltött gyakorlat• 
az alábbi képesítések valamelyike: • 
kereskedelmi-, középfokú műszaki-, 
gépész-, autószerelő- vagy mezőgazda-
sági gépszerelő végzettség
„B” kategóriás jogosítvány• 
számítógépes alapismeretek• 

Előnyt jelent:
mezőgazdasági gépalkatrészek ismerete• 

Pályázható telephelyek: 
Hajdúböszörmény• 

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét 2018. június 10-ig, a betölteni 
kívánt pozíció feltüntetésével a KARRIER@HABI.HU címre kérjük elküldeni.

A hirdetések elbírálásának határideje: 2018. június 15.
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N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KÁ S

G Y Á R I

K É P V I S E L E T E

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

46
51

73

�� ������ 	
������ ������	�� ����	
�������� �� ������� ����	� ���������� �
�������������	
��	��  !"�"!#� �$%##� ��&� '()�� �����	���	�� *"�%%+� �$���� ,������ -���	
.��
�	�� �/��������� +#%0�� ��/�	�
%���� 1�		
�1���	��� ����2�2��� 1�1	
��
3�	����� ��1����	� �
� ������� ������� ��3�������4� ����!� ����	!� ����	!� '������!� '�56!� 6�78�� �
� �/������ �� ������� 9��
����� :���� ����������;!� 1����
��
������
�	;!� ����31���������	� 
���� 1��<� ���
����� �.
����/������!� ���� ���/�	� �2�<� ��	��� ��
��	.��	� ����2��	�� �	� ���/�	� ������3� ������� ���������	�� �	����� ��1����	�� �� ������������� #=� �>5�
%� "##� ###� ������� -���	
.��
���� 2		
��� �	� +8� ?����� ������3� -��������1�����1��� ������� ��������.��	��!� ����� ������ -���	
.��
���� 2		
��� �	$1���� ������3� �	����� �� �5>� ������� 1����
����
�� �5>� ���?�����
�	�� �
� �������	� ����������!� �����1�� ?������	� /��	
�������� -��������1�����1��� �2�����!� �� ����������� 1����
�	�� �	����� � �������� � ��3�	��?���� � �� � �5>�������� � ���� � ����2
�� � ���
-���	
.��
�	������������
����������	�����
��	.��	�3./������������	����!�.����
�����5>�������������

�����?��3���	��������	������������/�������������!����������/����-��������������	!����������
9��
���� :�� � ���3.���� 1����
����	���� /���� ��������/� �
 �/����� ��	 �2
����� ��31�
������� ��� 2		
�1��?��� � ��/���
����	 ��� ���/�	 �2�< ��1���� ��	
�������� ����		� ���

ÚJ  SZERELEM
ÚJ  YARI S

A�3�
3����!���������������������	����������1��� 
B���3�������3�	�����C2���<�1�
��?��	�����������D������D��	��

AKÁR 0% THM     5 ÉV VAGY 200 000 KM GARANCIA
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Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600

5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050
www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

A képen szereplő gépkocsi illusztráció. A Toyota Yaris kombinált üzemanyag-fogyasztása 3,5-5,0 l/100 km; CO₂- kibocsátása 75-112 g/km. 
Értékőr fi nanszírozási ajánlatunk 2018. május 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, 
Yaris, Auris, Corolla, C-HR, RAV4. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a fi gyelemfelkeltés. A tájékoztatás nem teljes körű, 
további részletekért keresse fel Toyota-márkakereskedését.

Dr. Kathy SándorDr. Kathy Sándor
Sebész és

gasztroenterológus főorvos

SEBÉSZETISEBÉSZETI
MAGÁNRENDELÉSMAGÁNRENDELÉS
Rendelési idő: hétfő 17–19 óra
Előzetes időpont egyeztetés alapján

Tel.: 30/718-6321
MÁV Rendelőintézet I. em. 101-es szoba

Db., Erzsébet u. 11–13.
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Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.

Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!

.

OOOOK

E
n

g
. szá

m
: E

0
0

0
5

4
0

/2
0

14

• Boltvezető
• Élelmiszer vegyiáru eladó

• Vendéglátó/eladó
• Személy és vagyonőr
• Aranykalászos gazda

OKJ-s tanfolyamaink
indulnak Hajdúnánáson.
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