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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri

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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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

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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Milano sarok 
valódi bőr 

relaxos, 
ágyazható, 

ágyneműtartós 
539.900 Ft-ról

339.900 Ft

Milton sarok
ágyazható, gyneműtartós
289.900 Ft-ról

154.900 Ft

Raff aello
kanapé
ágyazható,
ágyneműtartós
129.900 Ft-ról

99.900 Ft

Carere
sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
 259.900 Ft-ról

164.900 Ft

Brandy sarok
209.900 Ft-ról

139.900 Ft

Gianni u-form
ágyazható, 
ágyneműtartós
399.900 Ft-ról

249.900 Ft

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

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! Az akció 2019. 01.11-01.17. illetve a készlet erejéig tart.

Berta
6 személyes

étkező 
94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

Panama sarok 
ágyazható,ágyneműtartós 
199.900 Ft-ról
129.900 Ft

ÓRIÁSI ÉV ELEJI KÉSZLET KISÖPRÉS!
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www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.

 
nagy gyakorlattal 

felveszek (akár nyugdíjast is). 

Érd.: 30/318-2018
Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.

Zo-la 93 Bt.30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!

50
49
71

50
49
56

50
49
47

50
49
53

50
39
71

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
hajdúnánási két műszakban működő faipari üzemébe

CSOPORTVEZETŐT, MINŐSÉGELLENŐRT, 
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁSI ADMINISZTRÁTORT 

keres azonnali kezdéssel!

 Pályakezdők, megváltozott munkaképességűek
jelentkezését is várjuk!
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, 
Hajdúnánáson, 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., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-
lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-
lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Apró
H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Családi ház eladó Deák 56.Irány ár: 

8.2 M.Tel.:06-30/836-8788

F ö l d ,  k e r t

340ak 20,1ha termőföld Haj-
dúböszörményben eladó Érd.: 
06305845347

J á r m ű

elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

ek, használtak és újszerűek eladók 

ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 

50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 

SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

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 azon-

nal megvásároljuk (legyen hiteles, 

sérült)  piaci áron márkától-kortól 

függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-

zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 

20/536-0069

autókat, kisteherautókat vásá-
rolok azonnali készpénzfizetés-
sel! Bármilyen korú, állapotú 
érdekelhet!  0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személy-

gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-

futót,  1990-től , banki hitellel ter-

heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 

tel:20-9134012

réGI motorokat keresek, Simson, 

Jawa, MZ, stb., akár hiányos vagy 

romos is lehet! 20/572 5142.

á l l a t

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 

700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

e G y é b  e l a d á s

tűzifa eladó. Tölgy, bükk méteres 

szálakban, 20E Ft/m3-től. Garan-

tált mennyiség. T:30/534-9989. 

AA6027971

e G y é b  k e r e s é s

bicskákat-késeket vásárol-

nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 

Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-

30/979-9529

birkacsengőket, juhászkampókat, 

lócsengőket, marhakolompokat, 

pitykegombokat, bicskákat tanya-

berendezéshez régiséget vásáro-

lok. Érd.:06-30/979-9529

dunnát,hagyatéki tollat veszek.

Hívásra 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 bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, 
javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. 06-70/429-6667

FÜrdŐkádak bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

kUJbUs ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KA! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalag-
függöny, roletta, napellenző 
gyártása, szervizelése javítása. 
52/389-953, 06-30/465-0828

tetŐász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső homlok-
zatok hőszigetelése, színezése, 
előtetők készítése. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

á l l á s

a Szuperinfó Média Kft. korai kez-

déssel kerékpáros kézbesítőt keres 

napilap terjesztésre. Érdeklődni 

Oláhné Berecz Eszternél 06-30/463-

2541 telefonszámon lehet.

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 

(Pabian&Partner)

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920 
telefonszámon. JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgozó-
kat keres nemzetközi autóipari 
cég győri és mosonmagyaróvá-
ri munkahelyére. Versenyképes 
fizetés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelőle-
get biztosítunk. Érd.: 06-70/415-
9020 JOBmotive Kft.

Győr-moson-sopron megyei mun-
kára betanított dolgozókat keresünk 
azonnali kezdéssel női csapatunk-
ba. Szállás biztosított. +36-30/362-
4338

A Sellaton Design Kft. 

Targoncavezetői 
jogosítvánnyal rendelkező 

kazánkezelőt
keres

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

elérhetőségeken.

HIrdetésfelVeVő Hely:

• Élelmiszerbolt
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
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A Globál Green Europe Kft.
keres 3 műszakos munkarendbe

TARGONCAVEZETŐT,
NYERSANYAG- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁROST

Jelentkezni önéletrajzzal:
puszta.konzerv@globalgreengroup.com

Tel.: 06-52/377-355
A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a www.globalgreengroup.com 

honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

50
52
27
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DEBRECEN. – Jó a  ■
kezdet, az első kezelé-
sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
cen belvárosában prak-
tizáló, hagyományos kí-
nai módszerrel gyógyító 
orvos. – A hölgynek 
idegrendszeri problémá-
ja volt, ez megterhelte a 
szervezetét, nem úgy 
működött, ahogyan kel-
lett volna, és ez okozta a 
problémát.

De mi is volt a gond? Erről 
már beszéljen a beteg, akivel 
Wang doktor rendelőjében ta-
lálkoztunk. – A legfőbb prob-
léma a stressz, ebből alakult ki 
a viszketés szerte a testemen. 
Amikor pedig megvakartam 
a bőröm, olyan volt, mintha 

vesszővel verték volna, piros 
csíkok keletkeztek. Főleg este 
jelentkezett a probléma. A visz-
ketés egy pajzsmirigybetegség 
után jelentkezett először körül-
belül négy éve. Kezdetben csak 
este, a fürdés után a combom 
belső oldalán és a hátamon, 
majd más helyeken is jöttek a 
piros, viszkető kiütések. A kel-
lemetlenség a terhességem ide-
je alatt csillapodott csak, utána 
ismét erősödött. Voltam orvos-
nál, kaptam a kiütések ellen 
gyógyszereket, kenőcsöket, de 
úgy igazán egyik sem használt. 
Természetgyógyászhoz is for-
dultam. Ott a méregtelenítést 
javasolták, de az sem vezetett 
eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony 

ezek után ismerősei ajánlásá-
ra kereste fel Wang doktor ren-
delőjét. Mint mondta, kipróbált 

számos más gyógy módot, szin-
te eredménytelenül, a gyógy-
szereket az emésztőrendszere 
nem bírja, a tűszúrástól – mert-
hogy a kínai orvos akupunktú-
rával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom 
benne, hogy teljesen megsza-
badulok a testi problémámtól 
– mondja a fi atal asszony. 

Wang doktor másik betege 
egy idősödő férfi , aki csípőtá-
ji fájdalmai miatt kereste fel a 
kínai orvost. Új csípőprotézis 
beültetését javasolták neki, de 
szerette volna elkerülni a mű-
tétet. Az akupunktúrás keze-
léssorozatnak körülbelül a fél-
idejénél vannak. Sokat tompult 
a fájdalma, tud járni, hosszabb 

távot is meg tud tenni gyalog. 
Mint fogalmaz, a kínai orvos-
tól visszakapta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a 

csípőmbe, annyira fájt minden 
lépésnél. Lényegében nem tud-
tam menni – beszélt a betegsé-
géről a férfi , majd azzal folytat-
ta, hogy orvostól orvosig járt, 
míg végül új csípőprotézis be-
ültetését javasolták neki. – A csí-
pőprotézisnek, tudom, vannak 
kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az 
idegen anyagot, aztán kérdés, 
hogy hány évig használható, 

mikor kell cserélni. A műtétet 
mindenképpen szerettem vol-
na elkerülni, ugyanakkor jobb 
életminőséget szerettem volna 
magamnak. Korábban is olvas-
tam, hallottam már a belváros-
ban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógy-
ult betegeiről. Így én is bizalom-
mal fordultam hozzá. 

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Nagyon sok téli  ■
sportkedvelő honfitár-
sunkban bizonyára 
már felmerült az a kér-
dés, hogy merre csúsz-
szunk ha már unjuk 
vagy drágálljuk Auszt-
riát vagy Olaszorszá-
got nem is beszélve a 
Svájci Alpokról. Nos 
meg is van a válasz a 
kérdésünkre, a kárpát-
aljai síparadicsomok a 
közeljövő nagy felfede-
zése: az árak jóval a 
nyugat európai szint 
alatt maradnak, vi-
szont a szolgáltatások 
színvonalasok és ver-
senyképesek.

Kárpátalja természeti 
adottságai megfelelőek a 
síeléshez, hiszen a régió 2/3 
részét a Kárpátok vonulatai 
foglalják el és ennek szinte 
minden területén működnek 
síterepek, melyek a téli 
spor tok kedvelőinek 
minden igényét igyekeznek 

k ielégíteni. Sípályák, 
szálláshelyek egyre nagyobb 
számban nyújtják komplex 
szolgáltatásaikat az ide 
utazó turisták számára.

Jól sikerült a tavalyi 
síszezon. A meterológiai 
előrejelzések alapján az idei 
is hasonlóan fog alakulni 
a kárpátaljai hegyvidéki 
üdülőkben. A legtöbb 
helyen még december 
közepén lehullott az első 
síelésre alkalmas hó, amire 
több helyütt hóágyukkal 
is rásegítettek a sípályák 
üzemeltetői, így már 
karácsony előtt és alatt is 
nagyüzem volt a legtöbb 
síparadicsomban.

Kárpátalján idén mintegy 
másfél tucat helyszín közül 
válogathatnak a síelés 
szerelmesei. A megye 
turizmusának fejlődését 
mutatja az is, hogy a határtól 
gépkocsiva l gyorsan 
elérhetőek a nagyobb 
sícentrumok köszönhetően 
az idén felújításon átesett 

út h á lóz at n a k,  a m it 
persze téli időszakban 
állandóan takarítanak 
és ennek köszönhetően 
biztonságosan elérhetjük 
az általunk kiválasztott úti 
célunkat.

Legjelentősebb sítelepek 
közé tartozik Bukovel 
amely Debrecentől 330 
km-re, az egykori magyar 
határ közelében található 
gyönyörű fenyvesekkel 
körülölelt síközpontja. A 
sípályák 859-től 1372 méter 
magasságig húzódnak, ahol 
a változatos meredekségű 
pályákon a kezdőktől 
a haladókig mindenki 
megtalálja a sítudásának 
megfelelőt. Az összes pálya 
hóágyúzható és ratrakokkal 
rendszeresen kezelik. A 
síközpont általában április 
végéig, május elejéig nyitva 
tart.

A  le g né p sz e r ű bb 
síterepek között szerepel 
továbbá Drahobrát Ukrajna 
egyik legmagasabban 

fekvő és leghóbiztosabb 
síterülete, amely Kárpátalja 
déli részén helyezkedik el. 
Ugyancsak ide tartozik 
Kraszíja csúcs, amely a 
Keleti-Kárpátokban 1036 
méter magasan fekszik és a 
magyar határtól mindössze 
100 km-re található. És még 
sorolhatnám a jobbnál jobb 
lehetőségeket  amelyek 
számunkra kínálkoznak 
ezen a csodálatos, de 
még kevésbé felfedezett 
hegyvidéken.

A szakértők rámutatnak: a 
térség évről évre egyre több 
szolgáltatást és programot 
kínál a turistáknak, azaz 
hovatovább ha nem a hó 
és a Kárpátok szépsége 

jelenti a régió egyedüli 
vonzerejét. Különösen jó hír 
az üdülni vágyóknak, hogy 
a vendéglátók és általában 
a turizmusban érdekelt 
szolgáltatók felfedezték 
a v i lághálóban rejlő 
lehetőségeket, így ma már 
gyakorlatilag valamennyi 
síközpontról, ezen belül a 
szálláslehetőségekről és az 
elérhető szolgáltatásokról, 
valamint a hóviszonyokról 
részletes és időszerű 
tájékoztatást kaphatunk.

Egy szó mint száz sílécre 
fel és ne hagyjuk ki ezt a 
páratlan élményt, amit 
nyújt Kárpátalja és a benne 
rejlő számos téli üdülési és 
sportolási lehetőség.

Téli kikapcsolódás
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A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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
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A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

Elvárások:
 -mérlegképes könyvelői végzettség
 -adótanácsadói végzettség
 -önálló munkavégzés, precizitás
 -5 év szakmai tapasztalat
 -Tb. ügyintézésben jártasság
 -teljes körű NAV ügyintézés

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu

Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.

INGYENES,
jó parkolási lehetőség!CENTRUM

ÁRZUHANÁS

MINDEN TELJES ÁRAS GYEREKCIPŐ:

-20%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI, FÉRFI CIPŐK, CSIZMÁK:

-40%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI KABÁTOK, DZSEKIK, FELSŐK:
-20, -30, -40%  

ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK!

Január 11-től amíg a készlet tart

Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.
Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!
• Boltvezető

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr
• Aranykalászos gazda

OKJ-s tanfolyamaink
indulnak Hajdúnánáson.

.
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Eng. szám: E000540/2014
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Értékesítőink 
segítenek! 

Forduljon bizalommal hozzájuk.

komonyi István
70/508-1233

istvan.komonyi@inform.hu

marosvölgyi marianna 
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

kuszkó-sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@szuperinfo.hu

Fehér-belák andrea 
70/456-3436

andrea.feher-belak@szuperinfo.hu
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