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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)
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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

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-478019
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30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, kéz-, 

és lábápoló, műkörömépítő

kisgyermekgondozó-nevelő,

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

A  N AG É V  R ÁCS  Kf t
Hajdúböszörménybe 25 év alatti OKJ középfokú szakmával rendelkező

pályakezdő munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

– hegesztő,– hegesztő,

– szerkezetlakatos,– szerkezetlakatos,

– gépész, géplakatos, egyéb fémipari szakmával rendelkező,– gépész, géplakatos, egyéb fémipari szakmával rendelkező,

– szerszámkészítő,– szerszámkészítő,

– villanyszerelő,– villanyszerelő,

– pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai szakmával rendelkező pályakezdő.– pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai szakmával rendelkező pályakezdő.

Elérhetőség: Szabó Tamás: +36 20 239 2691 telefonszámon, 

vagy szabo.tamas@nagev.hu e-mail címen.
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A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.

 ÉTTEREM ÉS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
PÁLYÁZATOT ÍR KI

Téglás mellett elhelyezkedő HAJDU Ipari Parkban saját tulajdonú étterem és 
büféüzemeltetésre keresünk vállalkozót. A bérbe adásra kerülő munkahelyi 

étterem elsősorban az Ipari Parkban lévő vállalkozások munkavállalóinak 
étkezési célú igényeit hivatott kiszolgálni. 

AMIT BIZTOSÍTANI TUDUNK:
modern, a kor elvárásainak megfelelő, 100 fő kiszolgálására alkalmas, jól felszerelt,

gépesített konyha, és egyidejűleg 30 fő befogadására alkalmas étterem, büfé helyiség.

A konyha elhelyezésére szolgáló épület teljesen felújított,
melyért bérleti díjat számolunk fel.

A bérlő elsődleges feladata a bérbe adó munkavállalóinak étkeztetése
11 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között meleg étellel, az általa megadott választék

szerint, valamint az időszakosan jelentkező vendég étkeztetés igény szerinti biztosítása.

Bővebb, részletesebb tájékoztatást személyes konzultáció során tudunk adni,
illetve a helyszín megtekintésére is lehetőséget biztosítunk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03. 17.
A pályázatok beküldésének módja: levélben vagy elektronikus úton.

Várjuk jelentkezésüket, ajánlatukat az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: Kovács Zoltán részére; 4243 Téglás, Külterület hrsz. 0135/9.

Kovács Zoltán, ügyvezető igazgató: mob.: +36 30/534-3859; email: kpckz@t-email.hu

Pálosi Zsolt, energetikus: mob.: +36 30/534-3854; email:palosi.zsolt@hajdurt.hu

Csecsődi Viktória, kontroller: tel.: +36 52 582 856;  email:csecsodi.viktoria@hajdurt.hu

3
18

9
2

9

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
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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!

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Balatonon Szántód Kőröshegyen főutcától 

150m-re 6150nm-es ingatlan közművekkel, 

hegyoldali erdővel, 70m-es utcafront, vállal-

kozásra alkalmas középkori nagy cseppkö-

ves pincével eladó. Lakás, szántóföld csere 

is érdekel. 29,8m Ft. 30/4664944

Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s 

nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőte-

res szép családi ház eladó 900 nm-s tel-

ken. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Bodaszőlőn, 2007-ben épült, 50 m2-es, 

kiváló ház, 2160 m2-es telken eladó. 4.9M Ft.

30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Vámospércsen, igényes,cirkós, 91 m2-es, 

nem lakott lakás alkalmi áron eladó! 9.9M Ft. 

30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Monostorpályi központjában 90 nm-es 10 

éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gard-

róbos, egyedi gázcirkó fűtésű családi ház, 600 

nm-es telken eladó! A ház szigetelt, hőszige-

telt ablakos, amerikai nappalis-étkezős, nagy 

fűrdőszobás! Ár:8.9M Tel: 06706234024

Bocskaikertben, a központtól buszmegál-

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

szobás, étkezőkonyhás jó állapotú családi 

ház, 900 nm-es összközműves telken eladó! 

Ár: 8.5M Tel:06706234024

L A K Á S E L A D Á S

Sámsonkertben nappali plusz 3 szobás sor-

ház lakás eladó. 14MFt. 06-20/555-6127

Debrecenben, a Fényes udvarban eladó egy 

61 m2-s 1+2 szobás,mért fűtéses(alacsony 

rezsiköltség),6.emeleti panel lakás. Ára: 11.9 M

Tel: 0670-4333150

Debrecen belvárosában a Kandia utcán 

eladó egy 35 m2-s, 1 + 1 szobás, 3. eme-

leti, távfűtéses panel lakás liftes társasház-

ban. Ára: 10.7 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben eladó egy 35 m2-s 1+1 szobás, 

távfűtéses, felújított panel lakás. Ára: 11.5 M

Tel: 0670-4333150

Debrecen Újkertben eladó egy 60 m2-s 1+2 

szobás, 6. emeleti berendezett panel lakás. 

Ára: 13.5 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben a Szoboszlói út közelében, 

csendes utcában 4 emeletes liftes társas-

házban 61 m2-s téglaépítésű, gáz cirkó fűté-

sű lakás. Ára: 13.9 M Tel: 0670-4333150

Debrecen, Domokos Lajos utcán, 35 nm-es, 

1,5 szobás, 7 emeleti, ERKÉLYES, felújított, 

fi atalos lakás, klímával, új burkolatokkal, 

tehermentesen, alacsony rezsivel eladó. 

10,99 M 70/326-1000

Debrecen Belvárosában a Vásáry István 

utcán, 61 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, 

1 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros pol-

gári lakás, tehermentesen, azonnal költözhe-

tően eladó. 13,2 M 70/326-1333

Debrecen, Sinai Miklós utcán, 64 nm-es, 1 

+ 2 félszobás (külön nyílóak) 8 emeleti, erké-

lyes, felújított, mért fűtéses lakás, azonnal 

költözhetően, tehermentesen eladó. 13,2 M

70/326-1000

Debrecen, Kishegyesi úton, 54 nm-es, 2 

szobás, nagy konyhás, erkélyes, felújított 

lakás, műanyag nyílászárokkal, négyszin-

tes épületben eladó. 12,5 M 70/326-1000

Debrecen, Derék utcán, 72 nm-es, 3 szo-

bás, földszinti, mért fűtéses, felújított lakás, 

műanyag nyílászárokkal, rugalmas kiköltö-

zéssel eladó. 13,7 M 70/326-1333

Debrecen, Ispotály utcán, 43 nm-es, 1,5 szo-

bás, 3 emeleti, gázkonvektoros, felújított lakás, 

műanyag nyílászárokkal, azonnal költözhetően, 

tehermentesen eladó. 10,9 M 70/326-1333

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Debrecen Nagyerdőn a Pálma mellett 1. 

emeleti 59 nm-s 2 szobás bútorozott kon-

vektoros erkélyes lakás kiadó. 30/205-5132. 

Ár: 120 eFt / hó + rezsi + kaució.

Nagyerdőn a Balassa Bálint u-n 80 nm-s 

gázcirkós 3 szobás erkélyes étkezős kis 

rezsijű lakás bérbe kiadó. 30/4571-219. 

Ár: 130. eFt / hó + rezsi + kaució

Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 főnek, 

azonnaltól, egy napra is. 06-30/261-9960

Debrecen, belváros szívében (Iparkamara u) 

60 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, telje-

sen felújított, átalakított erkélyes, első eme-

leti kis rezsijű lakás kiadó. Ár:100.000FT/

hó+rezsi+kaukció.Tel:06706234024

É P Í T É S I  T E L E K

Debrecen, Csigekert utcán, a Kenézy kór-

háztól 200m-re utcafronti 450nm-es építé-

si engedélyes telek eladó. Irányár: 16MFt. 

52/431-720, 06-20/9956-930

Hajdúsámson, Sámsonkertben, Moza-

ik utcában 1717 m2-es dupla építési telek 

20 m-es utcafronttal 2.700 Ft/m2 irányáron 

eladó. +36-30/626-3698

Debrecen Diószegi út mentén 8.1 ha telek 

eladó! Közvetlen Diószegi útról bejárható, 

300 m-es utcafront, tanyának, telephelynek, 

ipari tevékenységre alkalmas. Villany, gáz a 

telek előtt! Ár:32.9M Tel:07606234024.

Debrecen Postakertben 2000 nm-es össz-

közműves építési telek eladó! A telekre 4 db 

Angol tipusú sorház is építhető! Ár:69,9M 

Tel:06706234024

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építé-

si telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3MFt.

Tel: 06 20 516 6127

Debrecen, Csapókerti 530 nm-es összköz-

műves építési telek eladó. Irányár: 10,99MFt. 

Tel: 06 20 422 6503

Debrecen, Csapókerti, 3 szobás, felújítan-

dó ház, 530m2-es telekkel eladó. 11,3MFt 

0620 422 6503

Debrecen, Fészek lakópark közelében, 1000m2-

es telek eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 

tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 

5.200 nm-s körbekerített területen eladó. 

Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Db-Nagycserén Martinkához közel 6,5 

hektáros területen csendes erdős környe-

zetben 80 nm-s 2 szobás házzal tanya eladó. 

30/4571-219. Ár: 15,5 mFt

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

Hajdúböszörményi mezőgazdasági Zrt. 
területén lévő 35AK termőföld eladó.
06-30/606-3748

Hajdúböszörmény 0289/11 hrsz 90,01 AK 

és 0278/19 hrsz 36,86 AK és 01181/15 hrsz 

53,67AK és 0395/7 hrsz 15,14 AK szántó-

föld eladó. érd: 302577102

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

Debrecen Ipari övezetben 1,1 hektáros terü-

leten 2.000 nm-s Hajdúvázas csarnok több 

beállóval raktárakkal és benzinkúttal együtt 

eladó. 30/4571-219. Ár : 295 mFt.

Debrecen, Rendezvény háznak, lakodalmak 

szervezésére alkalmas épület 800 nm-n, 

melegkonyhával és 8 szobás szálló résszel 

eladó. 30/4571-219. Ár: 75 mFt

Debrecen, Cukrászműhely eladótérrel fel-

szerelve, élelmiszeripari tevékenységre 

kiadó. 06-30/320-3255

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-

dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 

kiadók. 06-30/557-9616

Étterem kiadó Debrecenben a Fontana  

épületének (Köntösgát sor 8.) földszintjén 

80 %-os felszereltséggel. Alapterülete: 229 

m2. Érdeklődni az ingatlan@fontanafun.hu 

email címen lehet.

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-

gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-

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

9.5 m magasságig,minden fajta tevékeny-

ségre alkalmas! Méretei 45x80 m. Ár:15.9M 

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-

kozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat, 

elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, külön 

helyiségben kozmetika! Nagyon szép állapo-

tú, hőszigetelt falazat, hőszigetelt ablakok, 

mért fűtés. Az üzlet rendelkezik ezekhez a 

tevékenységekhez szükséges összes enge-

déllyel! Az üzlet akár teljes berendezéssel is 

eladó! Ár:8.9M Tel:06706234024

Debrecen, belváros szívében 21 nm-es iro-

da, közvetlen utcafront kapcsolattal, tégla 

építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan szol-

gáltató, kereskedelmi tevékenységre is 

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

Tel: 06706234024

Debrecen belvárosának közelében, nagy 

múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 

521m2-es telekkel, kerthelyiséggel, gép-

kocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 

0620 516 6127

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: 599.000 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, szervokor-

mány, 6 légzsák, cd-s autórádió, 4elektro-

mos 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, cserélhető,

ár: 157.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999. 04. havi 

zöld riasztó, szervokormány szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 257.000ft,

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: 797.000ft, tel 20-2049079

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

vokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 599.000ft,

tel 20-2049079

Opel Vivaro 1.9DTI diesel 2002. 12. havi 6 

személy ABS, Klíma, szervokormány, lég-

zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, 

vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhető,

ár: 1.197.000ft, 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

Skoda Fabia 1.4 benzines 2007. 05. havi 

fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokor-

mány, 2 légzsák, autórádió, központizár, 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft, 

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 2007. 09. havi 1.6 

benzin 1. tulaj szervizkönyv KLÍMA, ABS, Lég-

zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervo-

kormány, szép megkímélt állapotban eladó, 

cserélhető, hitelezhető ár: 1.197.000 ft,

tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat 

KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektro-

mos ablak, szervokormány, szép megkímélt 

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető

ár: 697.000 ft, tel 20-2049079

Opel Astra Caravan 1.6/16v 1998-as fehér ABS, 

Légzsák, Centrálzár, szervokormány, szép 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 397.000 ft,

tel 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

Autót veszek!Állapot és kortól függetlenül 

azonnali készpénzfi zetéssel!06706255878

RÉGI AUTÓKAT vásárolok, gyüjtök. (1930-

1975) CITROEN 2cvKACSA, Volkswagen T1 

T2 Transporter, Skoda Octavia, Fiat500, 

Renault 4cv, Opel Olympia, Trabant 500 600,

Mercedes Benz. T: 20/572-514

Törött, totálkáros személy és kisteher-
autót vásárolnék bontásra, szállítással. 
06-30/205-6311.

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig 

keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink 

részére minimális közvetítési 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

R É G I S É G

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edé-

nyeket, képkereteket, könyveket, hagyaté-

kot vásárolok. 06-20/3222-011

Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet, 

ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybe-

csüs vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-

ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régi-

séget veszek. 06-70/6244-977

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 

aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

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

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 

bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 

porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-

reket 50.000 Ft-500.000 Ft-ig. Villás Galéria 

Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Á L L A T

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/729-

9170, 06-70/362-6325, 06-20/493-4607

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna tol-

las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 

06/70-240-13-31

N Ö V É N Y

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta februárban akciósan rendelhetők 
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel.: 06-20/980-4449

Takarmány napraforgó eladó Hajdúviden. 

06-30/577-6397

50 db 125 x 120 cm-es körbálás szé-

na eladó. Irányár: 4000 Ft/db. Érdeklődni: 

06/20/324-2366
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E g y é b  E l a d á s

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítők-
kel féláron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Tele-
fon: +36 30/2570980.

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda 
80x80x130m ár: 10500Ft-13000Ft-14500Ft-
ig Termékeink kb. 10hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk Fuvar mennyiségtől, függően ingye-
nes házhoz szállítás! Akár 24 órán belül fuva-
runkat teljesítjük.80x80x130-as kaloda Ár: 
14500 FtÖmlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 
Ft.Hívjon bizalommal! Tel.: 30/752-1650

E g y é b  k E r E s é s

Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, for-
rasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa 
felvásárlás minden formában, ezek ötvöze-
teit. Tel.:06-20/923-4251

Használt szerszámot vásárolok eszterga-
gépeket, lapkákat, mérőeszközöket egyéb 
szerszámokat. Tel: 06-70/517-5503

s z o l g á l T a T á s T  k í n á l

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

Fürdőkádak, zuhanytálcák bontás nélküli 

felújítása gépi eljárással, színesben is, szám-

laképesen, garanciával. 06-30/6232-986

kőművesmester vállal brigádjával minden-

nemű kőműves, burkoló, festőmunkálatokat, 

továbbá vizes, salétromos házak felújítását 

anyaggal A-Z-ig. 06-30/364-0330

Palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

V á l l a l k o z á s

Terhessé vált cégét megvásároljuk. Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben. 
06-30/3454-724

P é n z

szabadfelhasználású hitel, adósságrendező-

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 

68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghitel, hitel-

kártya 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

acélszerkezet gyártáshoz szak- és segéd-
munkást keresünk Debrecen-Józsai üzem-
be. 06-20/424-5500

Építőipari cég
HÍDÉPÍTÉSBEN VAGY

VASBETONSZERKEZET
ÉPÍTÉSÉBEN JÁRTAS

ÉPÍTÉSVEZETŐT ÉS MŰVEZETŐT
keres azonnali kezdéssel.

Legalább 3 év szakmai 
tapasztalat szükséges.

K I M AGA S LÓ  B É R E Z É S !
Jelentkezés a nb@rolybau.hu

és a +36-30-224-7834
elérhetőségeken lehet.

387063

ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16.

Co hegesztőket és lakatosokat keresünk balmaz-
újvárosi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

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

A Sellaton Design Kft.
kárpitos, asztalos, faipari 
gépmunkás munkakörbe

gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres!

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

elérhetőségeken.

387065

építésvezetői munkakörbe gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keresünk Hajdú-
böszörmény térségéből. Önéletrajzokat a 
munkatars.2017@gmail.com e-mail cím-
re várjuk.

Hegesztőket keresünk balmazújvárosi mun-
kahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-5229

klímaszerviz keres műszaki előkészítői mun-
kakörbe épületgépész technikusi végzettségű 
kollégát. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a 
balazs.t@ckk.hu e-mail címen

385320

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

lakatosokat keresünk balmazújvárosi mun-
kahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-5229

Önállóan dolgozni tudó férfi munkaerőt 
szarvasmarha telepre felveszünk. Ellátás, 
ottlakás megoldható. 06-30/514-9543

379002

Kiemelkedő �zetés és plusz juttatások. 
Érd.: 06-30/635-9330

Nagy létszámú húsmarha telep 
GULYÁST 

keres Hortobágyra. 

szarvasmarhák mellé téli-nyári gondozá-
sához, gulyást keresek. Lehet házaspár is. 
Tel.: 06-30/501-7454

Toborzó munkatársat keresünk romániai 

magyar ajkú és magyarországi munkaválllók 

toborzására Nyugat-Dunántúli gyárakba 

ingyenes szállássall, magas fizetéssel! Tel.: 

+36-20/393-3446., engedélyszám: 49765-

1/2008-5100595

Villanyszerelőket és brigádokat, kőműve-

seket és burkolókat keresünk hosszú távú 

munkára. 06-30/509-9635

213.000 Ft bruttó fizetés, 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 tanfo-

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

hu (E-000937/2014/A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs, gyógypedagógiai segítő munka-

társ és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés 

indul áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma 

Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-

280-335 E.sz.:000850/2014

FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu
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Debreceni munkalehetőség 
pályakezdőtől nyugdíjasig!  

Irodánkba középfokú  
végzettséggel dolgozni 

akaró, rátermett munka-
társakat keresünk irodai 

munkára!

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!  
Debrecen és 

vonzáskörzetéből várjuk 
a jelentkezőket munka-
napokon: 08:30-14:30 

között a +36-30-938-7986 
telefonszámon vagy a  

hirdetesek0428@gmail.com 
email címen.

38
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Csirkecomb-
csontozásban
jártas férfi

henteseket 
keresünk 
Ausztriába.

 Tel.: +36-70/555-6699 
vagy +36-20/450-0002
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

369068

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Debrecenben
március 11-én.

382328
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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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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
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Hajdúböszörmény, Csomaközi u. 2. Tel.: 52/561-845, 30/681-0887

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-12

PARKETTA • SZŐNYEG • PVC

-10%

-10%

-15%DarabszőnyegekDarabszőnyegek

Laminált padlókLaminált padlók
kiegészítőkkelkiegészítőkkel

Padlószőnyegek

TAVASZVÁRÓTAVASZVÁRÓ

AKCIÓK!AKCIÓK!
Vágja ki kuponjainkat

és kérje kedvezményünket!
Akció ideje:

2017. 02. 24–03. 03.

CSAK EGY HÉTIG!
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