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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
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

www.lorincziablak.hu,
www.xablak.hu

lorincziablak@gmail.com
Tel.: +36 70 360 9538, +36 70 360 9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 27.500 Ft-tól27.500 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 29.500 Ft-tól.29.500 Ft-tól.
Bejárati ajtók már 65.000 Ft-tól.65.000 Ft-tól.

Télikertek, redőnyök,
szúnyoghálók, garázskapuk.
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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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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munknknknkn alehhetőseteee ég!ggg
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
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NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,

52/748-683
www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, válasszon prémium

minőségű Porta Doors ajtókat!

 g y á r i  k é p v i s e l e t e

FÉMFELÜLET
-KEZELŐ  

munkatársat keresünk 
németországi  

horganyzó üzembe.

 
Érdeklődni:
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Balmazújváros külterületén

üzemelő konzervipari cég

felvételre keres gyártó és

csomagoló vonalai üzemeltetésére,

karbantartására munkatársat. 

Pneumatikai rendszer ismeret 

előnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

Szakmai önéletrajzot a
puszta.konzerv@globalgreengroup.com
e-mail címre kérjük, tel: 06 52 377 355

409040

Öntözőrendszer
HÁZILAG!

� Webshop
� Tervezési segédlet
� Oktató videók

www.kreativontozes.hu
06-30/974-5454

AZ INVITELLEL MÉG NAGYOBB ÖRÖM 
AZ ÚJ OTTHON
Keresd kedvező tévé-, internet- és telefonajánlatunkat 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon 
vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

Az igazi otthont nem könnyű megtalálni, 
a megfelelő telefonszolgáltatót viszont annál 
egyszerűbb! Rengeteg jó beszélgetés vár Rád 
az új otthonodban. Felkészültél? Invitel.hu

Lakást szeretnél vagy házat? Fürdőkádat vagy 
zuhanyzót? Teraszt vagy erkélyt? Új otthonod 
vásárlása során nem minden döntés lesz olyan 
könnyű, mint az internetszolgáltatód kiválasz-
tása! Invitel.hu

Fedezd fel az új otthonodhoz közeli lehetősége-
ket! Az interneten pár kattintással könnyedén 
rátalálhatsz a környék legkedveltebb helyei-
re! Ahhoz, hogy ezt megtehesd, mifelénk most 
szuper ajánlattal várunk! Invitel.hu

Új otthonodba a tévédet is magaddal viszed? 
Mi már tudjuk, milyen változatos és színes 
tartalommal töltjük majd fel! Készen állsz 
az új élményekre? Invitel.hu 

Fontos számodra, hogy az új otthonodhoz ked-
vező áron juss hozzá? Ugyanígy vagy ezzel, ha 
az internetszolgáltató kiválasztásáról van szó? 
Ha igen, akkor most egy igazán baráti ajánlat-
tal várunk! Invitel.hu

Pihend ki a közelgő költözés fáradalmait 
a kanapén, egy kellemes telefonbeszélgetés 
közben! Ráadásul most van egy Neked szóló 
ajánlatunk! Invitel.hu

AKCIÓS 
CSOMAGOK

4025 Db., Piac u. 67. Tel.: 70/339-0533
Nyitva: H.-P.: 9–18., Szo.: 9–13-ig.yy g

Megérkeztek nyári 
divat áru termékeink

Lengyelországból!
Jöjjön válagasson 
M-6XL méretig!

Várjuk Kedves régi és új
vásárlóinkat divatáru üzletünkbe!

Várjuk K
vásárlóinkat d

s új
etünkbe!

Kedves régi és
divatáru üzle

ancsa divat debrecen
j

debrecen
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JúniusbanJúniusban

ismétismét

megjelenik!megjelenik!

Balmazújvárosi baromfitelepünkre  

VILLANYSZERELŐ
munkatársat keresünk.

Jelentkezni villanyszerelő és rokon 
szakképzettséggel lehet

telefonon: 06/30/265-1648, vagy
e-mailen: bujvaros@nagisz.hu
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ApróApró
H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Hajdúszoboszló, 300 nm-es telken, 2 
szintes110nm-es, felújított családi ház eladó. 
Ár: 17.9 M Ft. 06702875208 +36702875208 
www.ingatlan.com/23330561

Hőszigetelt, jó állapotban lévő 240nm 27 
éves ikerház fele teljes közművel önállóan 
Debrecen, Szotyori utca elején eladó. Irány-
ár: 33,5MFt. 06-30/978-1903

L A K Á S E L A D Á S

Eladó Debrecenben az Óváros csendes utcá-
jában egy 2002-ben épült, 80 nm-es, 3 szo-
bás, klímás, műanyag nyílászárós, gázcirkó 
fűtéses. A lakáshoz külön bejáratú garázs is 
tartozik. KÉREM, HOGY INGATLANOSOK NE 
KERESSENEK! 24,8+2Mft 30/419-3511

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

Eladó 6 soros kultivátor+műtrűgyaadagoló, 
MTZ-re homlokrakodó, lovas fűkasza.
Érd.. 06-30/447-4461

HÁZTARTÁSI GÉP ÉS FELSZ.

Elektrolux 200L fagyasztóláda eladó. 
52/743-823

A U T Ó

Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány. 

12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FEL-

ÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ + 

OLDALAJTÓ eladó, cserélhető,  ár: 499.000 ft

tel 20-2049079

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.

évjárat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Lég-

zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szer-

vokormány, eladó, cserélhető, hitelezhető

ár: 599.000 ft,  tel 20-2049079  

Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi 

szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 

központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető,  

ár: 697.000ft, tel 20-2049079  

Suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat friss 

műszaki KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 

elektromos ablak, szervokormány, eladó, 

cserélhető, hitelezhető ár: 697.000 ft,

tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2006.11.havi 1.6 HDI 

DIESEL 151.000KM ACÉLKÉK METÁLL szer-

vizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 

elektromos ablak, szervokormány, szép meg-

kímélt állapotban  eladó, cserélhető, hitelez-

hető ár: 1.197.000 ft,  tel 20-2049079  

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI  

Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-

autórádió, 2 elektromos ablak, szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 1.297.000ft,  

tel 20-2049079

Audi A4 1.6 benzin 1998. 05. havi ABS,  

Klíma, szervokormány, 2 légzsák, Mp3 

autórádió, 2 elektromos ablak, szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 497.000ft,

tel 20-2049079

Peugeot 407 Kombi 1.7 benzin, 2006. 05. 

havi acélkékmetál, 128.000 km, klíma, 

ABS, szervokormány, elektromos ablakok, 

légzsák, nagy üvegtető, szép megkímélt 

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető

ár: 1.097.000 ft,  tel 20-2049079  

Suzuki Swift 1.3 Glx 2006-02 feketemetál 

5 ajtós 2 légzsák  szervókormány, 2 elekt-

romos ablak, eladó, cserélhető, hitelezhető,  

ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079  

Opel Corsa 1.5 Diesel 5 ajtós piros 1994-es 

rádiómagnó, vonóhorog, eladó, cserélhető,  

ár: 297.000ft, tel 20-2049079

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

Opel Astra H 1.4/16V 2007.02.havi ben-

zines 5 ajtós klíma, ABS, szervokormány, 

elektromos ablakok, légzsák, szép megkí-

mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-

tő ár: 1.197.000 ft,  tel 20-2049079 

Skoda Octavia 1.6 diesel kombi 2011. 03. 

havi ezüstmetál sérülés mentes 1. tulaj-

donostól, szervizkönyv, klíma, ABS, ESP, 

szervokormány, elektromos ablakok, 6 lég-

zsák, szép megkímélt állapotban eladó, 

cserélhető, hitelezhető ár: 2.497.000 ft,

tel 20-2049079

Citroen C4 1.6 benzin sedan 2008. 02 havi 

115.000 km ezüstmetál sérülés mentes 

szervizkönyv, klíma, ABS, Tempomat, szer-

vokormány, 4 elektromos ablakok, 4 lég-

zsák, szép megkímélt állapotban eladó, 

cserélhető, hitelezhető ár: 1.497.000 ft,

tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004. 10. havi die-

sel ABS, Klíma, szervokormány, 2 légzsák, 

Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép álla-

potban eladó, cserélhető, ár: 797.000 ft,

tel 20-2049079

Seat Cordoba 1.4PD TDI 2006. 06. havi die-

sel ezüst metál ABS, Klíma, szervokormány,   

2 légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak,  

szép állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-

tő ár: 1.097.000ft,  tel 20-2049079

Suzuki Swift 1.0 GL 1995. 01. havi benzines 

5 ajtós FRISS MŰSZAKI rádiós magnó eladó, 

cserélhető, ár: 197.000 ft, tel 20-2049079

Suzuki Swift 1.3GL 1997. 04. havi benzines 

5 ajtós FRISS MŰSZAKI rádiós magnó eladó, 

cserélhető, ár: 297.000ft, tel 20-2113812

Opel Astra H 1.9 diesel combi 2005. 07. havi 

ABS, Klíma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-

autórádió, 4 elektromos ablak, tempomat, 

ülésfűtés, kanyarkövető fényszóró szép  

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető  

ár: 1.197.000ft,  tel 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

Autót veszek! Állapot és kortól függetlenül 

azonnali készpénzfi zetéssel! 06706255878

SZEMÉLYAUTÓKAT, teherautókat vásárolok 

3,5t-ig! Azonnali készpénzfi zetéssel! Bármi-

lyen érdekel! 0630/231-7750

Simson motorkerékpárt vásárlok akár hibá-

san is! Alkatrész is érdekel. 06309689295

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 

t-ig keresünk bizományos értékesítés-

re ügyfeleink részére minimális közvetíté-

si díjért, ugyanitt készpénzes felvásárlás. 

tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től, banki 

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

tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elekt-

romos mopedet, hibásat sérültet is házhoz 

megyek Tel.: 20-9134012

Á L L A T

Gyönyörű, NEM ketreces, 2kg feletti, 
tojóTYÚK INGYENES szállítással, 649Ft/db 
áron jegyezhető. 06-70/776-3007

Szarvasmarha nyári legeltetéséhez gulyást 
keresek (akár házaspár is) jó kereseti lehe-
tőséggel. 06-30/501-7454

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 
600 Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! 
Tel: 30/7576-057

E G Y É B  E L A D Á S

Www.matajozsef.hu Eladó tűzifa1x1-es 
kalodában. Ugyanitt méteres tűzifa tölgy 
bükk akác 1x1x1,7 erdei m3 méteres szál-
ban. Ömlesztett m3 konyhakészen plató-
méret szerint 4,50 hosszú 2,20 széles és 
0,7 magas =6,93m3  Érdeklődjön áraink-
ról munkatársunktól: 06-20/27-27-338 és 
06-20/59-99-285

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 

06-52/274-468,06-30/356-4569

Használt szerszámot vásárolok. Esztergagé-

peket, lapkákat, mérőeszközöket, és egyéb 

szerszámokat. 06-70/517-5503

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Ápolási Osztály megkezdi működését. Ápo-

lás 24 órában, az elhelyezés 1-2-3-4 ágyas 

szobákban történik. Tel: 06-30/965-1238, 

06-30/905-9029

Cserép-, pala, lapostető felújítások akár napelem-

mel együtt. 06-70/275-9175 gemerkoronahu@

gmail.com +36-70/275-9176

Cserépkályha, kandalló (vízteres kivitelben is), 

kül- és beltéri kemence tervezését, építését és 

cserépkályha átrakását, javítását vállalom. A 

bemutatóterem megtekinthető időpont egyez-

tetéssel. Érd.: Moczok Gábor 30/239-4674, 

52/251-307 www.moczokkandallo.hu

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javí-
tása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegy-
zőknek 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

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! 
Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, roletta, nap-
ellenző gyártása, 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

P É N Z

Sürgősen készpénzre van szüksége, akkor 

vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon 

belül, személyre szabott hitelek. Ameny-

nyiben eladná autóját készpénzért megvá-

sároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 

reg. szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 

52/457-777

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-

zőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, kezes nélkül, 

előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök, 

THM: 5%-10,2 %, Regszam:0040600476843, 

06306358080

Á L L Á S

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 

06-30/650-6088

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

409043

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

nos fi atalokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 

00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 

bérezéssel győri, sopronkövesdi, ajkai 

és mosonmagyaróvári munkahelyünk-

re. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. 

06-70/354-9321

407890

Várjuk a fényképes önéletrajzokat: 
munkapeterffy@gmail.com   

+36-30/570-2099

Ausztriai szőlőmunkára keresünk  
FÉRFI MUNKAERŐT.

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-

táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 

nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06-70/949-

0400, nyiregyhaza@andreasagro.com www.

andreasagro.com

Hamarosan nyíló hajdúböszörményi stúdi-

ónkba munkatársakat keresünk. Fényképes 

önéletrajzokat a studiomalom@freemail.hu 

e-mail címre várjuk június 8-ig.

Autóelektromost és autószerelőt keresek 

teherautó javításhoz. 06-20/958-4387

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Uniós bizonyítványt adó frissítő masszázs tan-

folyam indul Debrecenben. 06-30/504-6414

357493

30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő,

szociális gondozó és ápoló,

óvodai dajka,

ingatlanközvetítő.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY

VS
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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!

Fényképes szakmai

önéletrajzát az

allas.tranzitker@gmail.com 

címre várjuk!

Tranzit-Ker zRt.
hortobágyi
keltetőjébe

keres

ÜZEMVEZETŐ
HELYETTEST

Fényképes szakmai
önéletrajzát az

allas.tranzitker@gmail.com 
címre várjuk!

Tranzit-Ker zRt.

hortobágyi víziszárnyas

keltetőjébe számítógépes

ismerettel és/vagy

elektrotechnikai

műszerész végzettséggel 

keres

VILLANY
SZERELŐT
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Stabil hátterű fuvarozóStabil hátterű fuvarozó

vállalkozás belföldivállalkozás belföldi

gépjárművezetőket keresgépjárművezetőket keres

belföldi áruszállításhozbelföldi áruszállításhoz

Balmazújváros vonzáskörzetéből.Balmazújváros vonzáskörzetéből.

Munkakör betöltéséhez C+EMunkakör betöltéséhez C+E

kategóriás jogosítvány szükséges.kategóriás jogosítvány szükséges.

Korrekt bérezés és munkafeltételek.Korrekt bérezés és munkafeltételek.

Jelentkezéseket telefonon a Jelentkezéseket telefonon a 

0630/8286496 0630/8286496 és aés a

06-30/339-730406-30/339-7304 számon, számon,

fényképes önéletrajzokatfényképes önéletrajzokat

a következő e-mail címre várjuk:a következő e-mail címre várjuk:

munkaugy@konigtrade.humunkaugy@konigtrade.hu

Stabil hátterű fuvarozóStabil hátterű fuvarozó
vállalkozás nemzetközivállalkozás nemzetközi

gépjárművezetőket keresgépjárművezetőket keres
(C+E kat, előny D) tapaszta-(C+E kat, előny D) tapaszta-
lattal hűtős szerelvényekre. lattal hűtős szerelvényekre. 

2–3 hét kint tartózkodás. 2–3 hét kint tartózkodás. 
Német, angol viszonylatokNémet, angol viszonylatok..

Korrekt bérezés és munkafeltételek.Korrekt bérezés és munkafeltételek.

Cafeteria juttatások.Cafeteria juttatások.

Jelentkezéseket telefonon a Jelentkezéseket telefonon a 

0630/8300080, 06-30/82864960630/8300080, 06-30/8286496
és aés a 06-30/339-7304 06-30/339-7304 számon, számon,

fényképes önéletrajzokatfényképes önéletrajzokat

a következő e-mail címre várjuk:a következő e-mail címre várjuk:

munkaugy@konigtrade.humunkaugy@konigtrade.hu
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Wang doktor a fe- ■
leséget már kétszer 
meg gyógyította, har-
madjára van a kínai 
orvosnál; most a férj 
is beteg lett.

Gyengének érezte 

magát

– Napokig lázas voltam, 

és a magas testhőmérsék-

letem nem csökkent. El-

mentem az orvoshoz, és 

megállapították, hogy 

májtályogom van. Ott és 

akkor elhárították az élet-

veszélyt, majd a lábadozás 

időszakára hazaküldtek a 

kórházból – kezdi történe-

tét az asszony.

– Akkor a kezembe 

akadt Dr. Wang újsághir-

detése a Szuperinfóban 

és emlékeztem, a kínai 

orvos egyszer már segí-

tett rajtam, amikor ízületi 

problémákkal fordultam 

hozzá. Ha akkor meg-

gyógyított, akkor most is 

tud segíteni, gondoltam. 

Felhívtam, másnap már 

a rendelőjében voltam, 

igaz, nagyon gyengének 

éreztem magam, és étvá-

gyam sem volt. Az ő sa-

játos, a hagyományos kí-

nai orvoslás módszerével 

megvizsgált: megnézte a 

pulzusom, beszélgetett 

velem. Majd közölte, hogy 

ezúttal is tud segíteni. 

Most is akupunktúra-ke-

zeléseket kaptam, amelyet 

köpölyözéssel egészí-

tett ki a doktor úr. Min-

den egyes kezelés után 

jobban és jobban lettem. 

Fokozatosan tért vissza az 

erőm és az étvágyam.

Kissné nem titkolta: ő 

egyaránt pártolja az euró-

pai és a távol-keleti gyógy-

módot is. Mint mondta, az 

életveszély elhárításában 

tökéletesen segítenek a 

kórházban, utána viszont 

következhet a keleti 

gyógyászat. Mint mondja, 

itt nem kell heteket várni 

egy vizsgálati időpontra; 

egyik nap bejelentkezik 

telefonon, másik nap már 

fogadja Wang doktor az 

embert. A gyógyítás ered-

ménye pedig látványos. 

Most éppen a térde fáj, 

emiatt kap kezeléseket a 

kínai és az európai orvos-

lás gyakorlásához szük-

séges diplomával is ren-

delkező dr. Wangtól. Kiss 

Józsefnét ezúttal is elkí-

sérte a férje a kezelések-

re. Most azonban nem a 

rendelőben várta meg éle-

te párját, hanem ő maga 

is javulást szeretne elérni 

egészségi állapotában. – 

Húsz éve van csípőproté-

zisem, és az utóbbi időben 

a jobb oldalam rendetlen-

kedik. Én is akupunktúra 

kezeléseket kapok.

K. ZS.

Felhívja, s másnap már jöhet

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

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

www.kinaigyogymod.hu

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

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

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön telefonon,
vagy látogasson el honlapunkra. 

Az akció meghosszabbítva: június 30-ig tart.

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!
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ha eljössz hozzánk alkalmassági vizsgálatra, és 
sikeresen teljesíted azt! Sikertelen alkalmassági 
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MEGNYITOTT DEBRECEN 
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Vérplazmából olyan létfontosságú gyógyszerek 
készülnek, melyek szintetikus úton nem 
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����Plazmaadásonként 3500 Ft-ot 
adunk készpénzben,��	��	���
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Erzsébet-utalványt adunk,

�
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88849����:��;�	�<	4=>��?�info@debrecenplazma.hu

Ingyenesen hívható zöldszámunk: �2�@��111��11�
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.
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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
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Vas- és színesfém-
hulladékátvétel

Új szolgáltatással bővült az UD Stahl Recycling Kft.
Debreceni és Hajdúhadházi telephelye.

2017. március 20-tól megkezdtük az elektronikai hulladékok
átvételét. Ha elromlott, vagy csak kidobnád nem használt
elektronikai eszközeidet, hozd el hozzánk, mi átvesszük a
legmagasabb árakon. Mindenféle számítástechnikai kütyüt 
(nyomtatót csak patron nélkül), háztartási gépeket, robotgéptől
kezdve mosógép, tűzhely, hűtőszekrényt is felvásárolunk.

4030 Debrecen, Hétvezér u. 26. Telefon: (52) 781-139
Nyitvatartás: h-p. 8–16-ig, szombat 8–12-ig.
4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. Telefon: (52) 583-012
Nyitvatartás: h-p: 7.30–15.30-ig.

Elromlott? Lecserélte? Ne dobja ki!

Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó, garázsipari 
berendezések és azok részegységeinek gyártásával foglalkozó

SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.
soproni gyárába, a termelés növelése érdekében  

az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket 
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, 

illetve levélben vagy személyesen a 
9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük.

Feladat:  
•  CNC-esztergagép kezelése 

(lehet pályakezdő is).

Elvárások:  
•  alkalmasság a CNC-esztergán 

való munkavégzésre

•  fémforgácsolási tapasztalat.

CNC-FORGÁCSOLÓ 
SZAKMUNKÁS

Feladat:  
•  hagyományos köszörűgépek 

üzemeltetése.

Előny:  
•  hasonló munkakörben 

végzett tapasztalat.

GÉPI FORGÁCSOLÓ 
SZAKMUNKÁS
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