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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

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

51
94
71

52
06
96

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780
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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.
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felveszek (akár nyugdíjast is). 

Érd.: 30/318-2018
Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.
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SZABÁSZATI KISEGÍTŐT
nagy gyakorlattal és

Egyek: 
6 Hektár, 

NÁDAS ELADÓ
Érdeklődni:  

06-30-9606-878
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Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.

(Hajdúböszörményi egészségügyi központ, földszint 11.)

Bejelentkezés: 06-30-270-5737 

www.acusticus.hu, info@acusticus.hu
Kelet-Magyarország

legnagyobb halláscentruma

Forduljon szakemberhez!
Az előírásoknak megfelelően minden hallásvizsgálatot 
kizárólag audiológus (hallásgondozó) szakorvos és szak-
asszisztens végezhet egy ún. szakmai protokoll alapján. 
Érdemes olyan halláscentrumot felkeresni, ahol minél 
több gyártó által forgalmazott készülék elérhető, adott a 
próbahordás, a garancia lehetősége, és – a jogszabályok 
betartásával – részletfi zetés is biztosított, több évtizedes 
szakmai tapasztalat mellett. Az Acusticus Halláscentrum-
ban mindez egy helyen elérhető: klinikai szakorvosokkal 
várjuk ingyenes hallásvizsgálatra, számos gyártó legmoder-
nebb, minden igényt kielégítő készülékeivel, próbahordási, 
fi zetéskönnyítési lehetőséggel, utógondozás, folyamatos 
féláras elemellátás, szakmai konzultáció, szerviz biztosítá-
sával azokat, akik úgy érzik, szeretnék a legtisztábban érteni 
a hangokat.

TB-támogatott hallókészülékek
Akinek hallókészülék viselése indokolt, jogosult társada-
lombiztosítási támogatást igénybe venni, amelynek mérté-
két, a fi zetendő térítési díjat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) határozza meg, attól eltérni nem lehet. 
Kivétel ez alól a NEAK által nem támogatott, teljes áron 
kapható hallókészülék.

- ingyenes hallásvizsgálat
- szakorvosi tanácsadás
- 21. századi hallókészülékek
- 8 márka széles választéka
- megfelelő beszédértés zajos
   környezetben is

Ingyenes hallásszűrés
és szakorvosi tanácsadás Hajdúböszörményben

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Áraink a szállítást, 

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csakcsak

150.000 Ft
csakcsak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

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

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ!

www.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.huwww.bomstal.hu
180.000 Ft
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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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Ha nem lenne elég, hogy ha valaki tu-
ristaként ellátogat Egerbe, s megnézi 
a várat, bort kóstol a Szépasszony 
völgyben és megpihen egy kellemes 
hotelben, akkor május 10-én és 11-én 
még egy különleges program, egy tel-
jes és őrült Rock ’n’ Roll hétvége várja 
a barokk városban.

Mint a szervezők-től megtudtuk, az ide 
látogatóknak egy olyan félpanziós csomag-
ajánlatot nyújtanak egy  négy csillagosos 
hotelben, mely magába foglal egy Magyaror-
szágon egyedülálló fesztivált is.

Esténként hazai és külföldi zenekarok lép-
nek fel a vacsora alatt és után a hotel bálter-
mében, amely elegáns környezetet biztosít 

a kétnapos, táncos rendezvénynek, immár 
ötödik alkalommal.

A vendégek teljesen az amerikai ’50-es 
évek világában érezhetik magukat, mert a 
hangulatot fokozzák a helyszínen kiállító 
árusok, az amerikai autók, és a kor divatját 
felidéző fodrász.

Ez a csomagajánlat, ami a koncerteket is 
tartalmazza, rendkívül kedvezményes áron 
két főnek csak 79.900 Ft-ba kerül. 

Ha a tavasz kezdő lendületét tánclépésben 
szeretné felvenni Egerben, ezen a felhőtlen 
Rock ’n’ Roll hétvégén, akkor Önnek készség-
gel szolgálnak részletes információt a 06/36-
522-221-es telefonszámon a hotel értékesíté-
sén, vagy érdeklődhet és szobát is foglalhat 
az info@hotelegerpark e-mail címen.

Ismét Rock ’n’ Roll Weekend 
     Egerben!

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

Balmazújváros:
Kossuth tér 1.

Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394
balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18.

Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677
hajdunanas@okula-optika.hu
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HIRDETÉSFELVEVŐ HELY:

• ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény, 

Kálvin tér 11.

Budapest – A ma- ■
gyar szülők egyhar-
mada várhatóan 5 
ezer forint felett, 
egynegyede 3-5 
ezer, egyötöde 2-3 
ezer forintot költ 
gyermeke húsvéti 
ajándékára idén, az 
éves játékpiaci for-
galom 12 százalékát 
adó húsvétkor online 
vásárlásnál 8000 fo-
rint, bolti vásárlásnál 
5700 forint az átla-
gos kosárérték – de-
rül ki a Regio Játék-
kereskedelmi Kft. 
MTI-nek küldött fel-
méréséből.

A megkérdezettek 
többsége k reat ív- 
és fejlesztő, illetve 
szabadtéri játékokat, 
továbbá sportszereket 

vásárolna idén, és 
népszerűek az építő- és 
társasjátékok, valamint 
a kisautók – ismertette 
Gyaraki Dávid, a Regio 
Játék marketingvezetője. 
Hozzátette: a tavaszi 
értékesítési hullám 
jellemzően húsvétkor – 
idén áprilisban – tetőzik, 
a tavaszi időszak adja 
az egész éves forgalom 
nagyjából 20 százalékát.

A felmérésből az 
is kiderült, hogy a 
megkérdezettek 54 
szá za léka inkább 
személyesen, 46 százaléka 
pedig webáruházban 
szerzi be szívesebben 
a játékokat. A cég 
előrejelzése szerint április 
13-án lesznek legtöbben 
a játékáruházakban, és 
a nagypéntek előtti pár 

napban is megnövekedett 
vásárlószámra lehet 
számítani.

A magyar tulajdonú 
Regio Játék 2018-ban 
12,2 milliárd forint 

nettó árbevételt ért el, 
16 százalékkal többet az 
előző évinél. Országszerte 
34 boltja van, 450 
dolgozót foglalkoztat, a 
magyar játékpiacon 25 
százalékos részesedéssel 

rendelkezik. A cég 
webáruházi értékesítése 
évről évre több mint 50 
százalékkal növekszik, és 
a kereskedők kiszolgálása 
is online történik. 
   -MTI-

Húsvét – A szülők többsége több ezer forintot 
költ ajándékra
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www.szuperinfo.hu

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Szuperinfó Újság

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk

Szuperinfó Újság Adja fel apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

NYERTES PÁLYÁZÓ, 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁRSASHÁZ

ÓBER LÁSZLÓ

Három kategória – számos nyertes – 12 000 000 forint elnyerhető támogatás – 
értékes ajándékutalványok

Az OTP Business 2019-ben is Társasházi Pályázatot hirdet három kategóriában, melynek keretén belül  
15 lakóközösség, összesen 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhet céljaik megvalósításához.

Kategóriák: 

• Ezermester   
• Biztonság    
• Közösségépítés  

Pályázzon mielőbb, és nyerjen!

A kategóriánként elnyerhető összegeken felül a nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának
benyújtóját 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk!*

A pályázati kiírást és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat  
oldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja.  
A pályázatok leadásának határideje: 2019. június 16.

Részletes feltételek:  www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
*A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

Díjazás kategóriánként:

I. helyezett: 1 300 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
IV. helyezett: 600 000 Ft
V. helyezett: 300 000 Ft

Pályázzon egyszerűen, online!

Fejlessze Ön is társasházát az OTP Business 
Társasházi Pályázat segítségével!

Gyeprács
A gyeprács autóbeállók, 

behajtók, parkolók, köz-

lekedési sávok ideális 

burkolóköve. Szaksze-

rűen befüvesítve szép 

zöld gyep látványát kelti, 

ugyanakkor a beton 

gyeprács a fű alatt 

megbízható, stabil talajt 

biztosít. Alkalmas a fű 

mélyebb, nagyobb felü-

letű ültetéséhez, szép 

látványt nyújt, nehezeb-

ben ég ki a fű, könnyebb 

a gondozása. Elfelejtheti 

a sarat és a gödröket, 

csúszásmentes, egyen-

letes, biztonságos 

területen parkolhat. 

Alkalmas rézsű stabili-

zálására, szivárgósávok 

építésére is. Ellenáll a 

fagynak és az olvasztó 

sónak. 

Befüvesítés helyett 

murvával, térkővel, vagy 

kaviccsal is kitöltheti a 

rácsközöket, így is látvá-

nyos, elegáns felületet 

kaphat. 

A színes gyeprács nem 

csupán érdekes és szép, 

de praktikus is. Kijelöli 

például a parkolóhelye-

ket. Tartós, sosem kell 

újrafesteni.
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Keresd tudatosan 

magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek  vásárlásával 

keresdahazait.hu

Szeged – A csontse- ■
bészeti műtétek ter-
vezhetőségét és pon-
tosabbá tételét támo-
gató műtéti tervező- 
és navigációs 
rendszert, valamint a 
beavatkozások során 
használható ortopédiai 
implantátumokat fej-
lesztettek ki a Szegedi 
Tudományegyetem 
(SZTE) munkatársai-
nak részvételével – tá-
jékoztatta a felsőokta-
tási intézmény közkap-
csolati igazgatósága 
kedden az MTI-t.

A közlemény szerint 
az öregedő társadalmak-
ban egyre gyakoribbá váló 
degeneratív ízületi megbe-
tegedések megfelelő keze-
lése komoly kihívást jelent 
az egészségügyi ellátó 
rendszerek számára a vi-
lág legtöbb országában.

A Sanatmetal Kft., a 
Szegedi Tudományegye-
tem és a dicomLAB Kft. 

együttműködésével – 670 
millió forint uniós támo-
gatással – olyan komp-
lex, műtéti tervező- és 
navigációs rendszert, il-
letve ezzel kompatibi-
lis implantátumokat és 
eszközöket hoztak létre, 
amelyek lehetővé teszik 
a személyre szabott mű-
téti navigációt a váll- és 
térdízületi, valamint a 
lábsebészetben.

A jobban tervezhető, 
pontosabb csontsebésze-
ti műtétek alacsonyabb 
kockázatot és gyorsabb 

felépülési időt, valamint 
a szövődmények csökke-
nését jelentik a betegek 
számára.

A navigációs sebészeti 
eljárás során a megbete-
gedés vagy sérülés által 
érintett műtéti területről 
készült diagnosztikai fel-
vételeket feldolgozzák. A 
felvételek alapján készült 
háromdimenziós csont-
modelleken a szoftver se-
gítségével megtervezik az 
operációt, így például egy 
teljes térdprotézis behe-
lyezését. 3D-nyomtatóval 

készítenek egy navigációs 
segédeszközt is, amely a 
beteg érintett ízületének 
csont- illetve porcfelszí-
néhez alakítva segíti az 
orvost a beavatkozás mi-
nél pontosabb mechanikai 
végrehajtásában.

A szakemberek az eljá-
rással kompatibilis orto-
pédiai implantátumokat 
és műtőeszközöket is ki-
fejlesztettek. Ezek közül is 
kiemelkedő a Sanatmetal 
új vállprotézis rendsze-
re, amely a szabadalmaz-
tatott megoldása miatt 

nemzetközi figyelemre 
és sikerre is számíthat. A 
magyarországi gyártónak 
a vállízület komplexitása 
miatt korábban nem volt 
ilyen protézisrendszere, 
most azonban ez elérhe-
tővé válik, ami az egész-
ségügyi finanszírozás 
szempontjából is kedvező 
versenyhelyzetet teremt a 
piacon.

A harminc hónapos 
projekt alatt létrejött 
eredmények üzleti és tu-
dományos hasznosítá-
sával a konzorcium tag-
jai nemzetközi szinten is 
az orvostechnológiai piac 
meghatározó szereplőivé 
válhatnak, ami az egész-
ségügyi szakellátás szín-
vonalának növekedésén 
felül lökést adhat a ma-
gyar orvostechnológiai 
exportnak is – áll a 
közleményben.

-MTI-

Degeneratív ízületi megbetegedések kezelésére 
fejlesztettek ki új megoldást az SZTE részvételével

Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

www.portas.co www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 

1 fő  gépi fejős munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 

Tel: 06-30/501-1922  
e-mail: allas@formula-gp.hu

 

felveszek (akár nyugdíjast is). 

Érd.: 30/318-2018
Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.
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Fonzi sarok 
ágyazható, ágyneműtartós  

259.900 Ft-ról
154.900 Ft

Mika sarok
199.900 Ft-ról

119.900 Ft
Nt4 tolóajtós 
gardrób,tükörrel 240*200cm 
219.900 Ft-ról
121.900 Ft 

Origo sarok 
ágyazható, ágyneműtartós 
399.900 Ft-ról
239.900 Ft

Kiss u-form 
ágyazható,ágyneműtartós  
399.900 Ft-ról
229.900 Ft

Cuba sarok 
ágyazható,ágyneműtartós 
169.900 Ft-ról
129.900 Ft

Bono sarok 
ágyazható, ágyneműtartós  

129.900 Ft-ról
89.900 Ft 

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/tbutoroutletwww.facebook.com/tbutoroutlet

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. 04.19-04.25. 
illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!

ágyazható,ágyneműtartós 

ágyazható, ágyneműtartós  

Nt4 tolóajtós 
gardrób,tükörrel 240*200cm 
219.900 Ft-ról
gardrób,tükörrel 240*200cm 
219.900 Ft-ról

Áprilisban a megye jelentős részén aszály tapasztalható. Ha továbbra 
sem érkezik áztató eső, a pre-és korai posztemergens gyomirtásoktól 
nem várhatunk megfelelő hatást, lehet, hogy csak „kidobott pénz” lesz az 
ilyen kezelés. A tavalyi év is rávilágított, hogy a legjobb eredményeket a 
posztemergensen kijuttatott, levélen 
és talajon keresztül is hatékony herbi-
cidek adták

Az FMC-Agro Hungary Kft. megfe-
lelőmegoldást kínál a gyomok elleni 
küzdelemben a Diniro Gold nevű ku-
korica gyomirtó csomagjával, amely 
5 hektár kezelésére elegendő. A cso-
mag összetevői a 2,4 kg Diniro(niko-
szulfuron + proszulfuron + dikamba)
és a10 liter Successor T (petoxamid 
+ terbutilazin) kiegészítve a 1 liter 
Trend 90 hatásfokozóval. A Diniro ha-
tékony a már kikelt gyomok ellen(1.
ábra), míg a Successor T hatóanyagai 
több hetes tartamhatást biztosítva 
gátolják a gyomok csírázását és újra-
kelését azáltal, hogy a kijuttatás után 
lehulló csapadék a hatóanyagokat 
bemossa a talajba.

 A kombináció hatékony a legtöbb, 
kukoricában előforduló gyom ellen. A magról kelő gyomok (csattanó 
maszlag, libatop fajok, disznóparéj fajok, keserűfű, parlagfű, selyemmály-

va, varjúmák, napraforgó árvakelés, kakaslábfű, muhar-fajok, köles-fajok, 
stb.) mellett több, évelő gyom ellen is kitűnő hatékonysággal rendelkezik 
(pl.: mezei acat, apró szulák, fenyércirok, stb.). Öt hatóanyagának köszön-
hetően a rezisztencia kialakulása is kevésbé valószínű, mint az egy -két 

hatóanyagú termékek esetében.
A Diniro Gold időzítése rugalmas, 

a kukorica 3-6 leveles fejlettsége kö-
zött bármikor használható. Magról 
kelő kétszikű gyomok 2-6 leveles, 
magról kelő egyszikűek 1-3 leveles 
állapotukban a legérzékenyebbek a 
készítményre. Amennyiben a terüle-
ten fenyércirok van, annak 10-20 cm-
es fejlettségénél végezzük a kezelést. 
Mezei acat tőlevélrózsás állapotban 
permetezzünk. Hosszú tartamhatása 
miatt, nincs gond a terület újra gyo-
mosodásával sem.

Az elmúlt évben nagy területen, az 
ország minden részén eredményesen 
használták a Diniro Gold-ot, ebben a 
szezonban is bizonyítani fogja, hogy 
megérdemelten vált népszerűvé, le-
gyen száraz vagy csapadékos a tavasz.

Újabb kihívás előtt a kukorica termesztők!

Diniro Gold hatása erős egyszikű gyom fertőzés mellett (Tanakajd, 2018.)

Felhasználói tapasztalatok, videók elérhetők: www.fmcagro.hu
Tóth Balázs 06-20/456-6275 28
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99

Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu
Hirdessen tematikus oldalainkon 

kedvezményes áron!

Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu
Hirdessen tematikus oldalainkon 

kedvezményes áron!
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Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-6289

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színek-
kel, garanciával, belső munkála-
tok végzése, szobafestés, mázolás. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! 
Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, roletta, nap-
ellenző gyártása, szervizelése javítá-
sa. 52/389-953, 06-30/465-0828

PALATETŐ BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍ-
TÁSA SZÍNES, MINTÁS, BITUMENES 
ZSINDELLYEL. INGYENES ÁRAJÁNLAT 
KÉSZÍTÉS. AKCIÓ 10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

TETŐÁSZ!! Beázások megszünte-
tése. Régi palatetők, cseréptetők 
bontás nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), kémények 
bontása, rakása, csatornák cseré-
je, külső homlokzatok hőszigetelé-
se, színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249

VÁLLALKOZÁS

Terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön 
előny! 06-30/345-4724

ÁLLÁS

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16 (Pabian&Partners)
Hegesztők és lakatosok jelentkezé-
sét várjuk jászberényi telephelyünkre 
kiemelt kereseti lehetőséggel. Szállást, 
beutazást biztosítunk. Tel.: 06-30/688-
5982 (Quality Job Kft.)

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben,
Hajdúdorogon, 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 � zetett 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!

Értékesítőink 
segítenek! 

Forduljon bizalommal hozzájuk.

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Apró

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!

Jelentkezni a 06 20 297 3787 számon vagy az 
imre@medinovitas.eu címen, fényképes önéletrajzzal lehet.

Gyakorlattal rendelkező, képzett, 
önállóan dolgozni tudó,  megbízható, 
motivált, számítógép kezelésben jártas, 
�atal

hajdúböszörményi munkavégzésre, KISZERELŐ/
CSOMAGOLÓ RÉSZLEGÜNKBE, 1 vagy 2 műszakos 
munkarendbe. Medinovitas Kft.

MŰSZERÉSZ / GÉPLAKATOS 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Azonnali munkakezdés. Bérezés megegyezés tárgya. 

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.

• Aranykalászos gazda
OKJ-s tanfolyamaink

OKJ-S TANFOLYAMOK!

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr

Eng. szám
: E000540/2014

Várjuk 
jelentkezésüket!

52
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HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS

Hajdúdorog, Gyep u. 7. sz. alatti, üres 
ingatlan eladó. Hrsz: 1687 és 1088nm. 
Ár: 2MFt. Tel: 06-30/472-2202

ÉPÍTÉSI TELEK

Figyelem! Nagy lehetőség építkezésre, 
vállalkozásra és önellátásra a Méhész-
kertben. 415nöl átminősített kert eladó. 
Víz, villany van, gáz, városi víz, rendsze-
res buszjárat az utcában. Bővebb fel-
világosítás: 06-20/261-2561. Irányár: 
4,9MFt. Komoly érdeklődés esetén az 
ár alkuképes!

JÁRMŰ

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 
87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 
Tel.: 20-9134012

JÁRMŰKERESÉS

Autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítás-
sal. 0630/219-2182

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-
vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  pia-
ci áron márkától-kortól függetlenül! Kor-
rekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069
AUTÓJÁT MEGVESZEM adásvételivel 1,5 
MILLIÓ forintig 1996-es évjárattól. Azon-
nal fi zetek. Kevés vagy lejárt műszaki-
val, motorhibás, enyhén sérült is érde-
kel. Házhoz megyek, hívjon bizalommal! 
+36-30-9954-950
Készpénzért vásárolnék személygépko-
csit, kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-
től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-9134012
Simsont keresek megvételre 
típustól,állapottól függetlenül reális áron.
Tel.:06-30/506-5412

RÉGISÉG

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festménye-
ket, szobrokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

EGYÉB ELADÁS

AKCIÓ. Tűzifa az erdészettől szállítással 
eladó. Tel: 70/532-20-21. AA3505249

EGYÉB KERESÉS

Dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívás-
ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.
Tel.:06-52/274-468,06-30/356-4569

SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL

Akciósan tavasszal ács és tetőfedő 
bádogos munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok.Saját anyagból dol-
gozunk. /réz, alu, lindab, bramac/. 
06-70/235-6468

Csatlakozz csapatunkhoz! Fémipa-
ri munkakörökbe keresünk hegesztő, 
lakatos, gépi forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, autószerelő, villanysze-
relő, KOVÁCS dolgozókat Győr és Kecs-
kemét környéki munkára. Versenyképes 
fi zetést, juttatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támogatást, bérelő-
leget biztosítunk. Jelentkezz most! 
06-70/415-9021 (JOBmotive Kft.)

Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett 
munkaviszonyt, kiemelt bérezést, bér-
előleget, ingyenes szállást, munkába 
járást biztosítunk. Betanított dolgozó 
és targoncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét környékén. 
Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, 
SMR, SMP, Rába. Jelentkezz most! 
06-70/639-9920 (JOBmotive Kft.)

Kecskemét környéki fémipari nagyvál-
lalathoz keresünk betanított dolgozót, 
valamint: végzettség nélküli, gyakorlat-
tal rendelkező hegesztőt, lakatost, CNC 
gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgép-
kezelőt és epoxi kabinost kiemelt bére-
zéssel. Szállást, utazást biztosítunk. 
Érdeklődni 8-16 óra között: 06-70/940-
25-62 (JOBmotive Kft.)

TÁRSKERESÉS

60-as, 175/80, debreceni férfi  várja tisz-
ta, rendezett otthonába azt az 55 év alat-
ti hölgyet, aki hozzá költözne. „Egyedül 
rossz” jeligére a kiadóba.

OKTATÁST VÁLLAL

Aranykalászos gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Földmunka-
gép-, Emelőgép kezelő tanfolya-
mokat indítunk Tel: 30/228-3281. 
E001083/2015/A008,A004

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, 
gyógypedagógiai segítő munkatárs, kis-
gyermekgondozó, -nevelő képzés indul 
áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma 
Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 
06/52-280-335.E.sz.:000850/2014
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A Formula-GP Kft
hajdúböszörményi 

sertéstelepére
 1 fő inszeminátor , 
1 fő állatgondozó 

munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 
Tel: 06-70/506-0646  

e-mail: allas@formula-gp.hu

Szezonális munkalehetőség! 

Debreceni kempingbe 

TAKARÍTÓ 
és GONDNOK 

munkakörbe öregségi 
nyugdíjasok jelentkezését 

várjuk áprilistól 
szeptemberig tartó 

időszakra, 4 és 8 órás 
RUGALMAS 

munkavégzésre.

06 30 507 6387
Keleti  Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet
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Eladó sorházak 
Debrecenben a most 
épülő Liget utcai
prémium lakóparkban. 

Kiss Ferenc
+36-70-632-7776
K&K Real Estate Kft.

E-mail: ertekesites@debrecenligetlakopark.hu
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67
89

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
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FAMŰVES
Fejfák,
Kopjafák,
Sírkeretek,
Egyedi tárgyak
készítése!

Török Sándor

FAMŰVES

Egyedi tárgyak

Tel.: +36302478222

Tóth Balázs 06-20/456-6275
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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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Ünnepeljünk együtt!

ÁZSIA

Csak három napig: április 13-14-én és április 20-án:

Minden teljes áras  gyerek ruházati termék:

-20%
 engedménnyel kapható;

GYEREK CIPŐ AKCIÓ:
Egyet fi zet, kettőt vihet!

Az akció csak a teljes áras cipőkre vonatkozik.

Húsvéti dekorációs 
kellékek nagy 
választékban, 
 az emeleten!

BOMBA ÁRAK: 

-Női alsó: 150 Ft   
-Női nadrág: 1990 Ft
-Porcelán konyhai
kiegészítők: 200 Ft-tól 

 az emeleten!

Húsvéti dekorációs 

 az emeleten!

Ünnepeljünk együtt!Ünnepeljünk együtt!
Csak három napig: április 13-14-én és április 20-án:

Minden teljes áras  gyerek ruházati termék:Minden teljes áras  gyerek ruházati termék:Minden teljes áras  gyerek ruházati termék:

TAVASZHello

Ajándék ötleteink:
-Minőségi alapanyagú, 
                  márkás magyar 
-Divatos olasz felsőruházati termékek;
-Import bőr táskák, pénztárcák, övek

áruk;

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk minden kedves 
Olvasónknak és Ügyfelünknek!
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