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Magyarországon már 27 éve praktizáló

és 40 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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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

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-478044
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NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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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

Debrecen területén ingyenes felmérés!44
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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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A Puszta Konzerv Kft.
felvételre keres

VILLANYSZERELŐT
Balmazújváros külterületén üzemelő konzervipari cég gyártó és csomagoló vonalai 

üzemeltetésére, karbantartására. Pneumatikai rendszer ismeret előnyt jelent.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:

puszta.konzerv@globalgreengroup.com
Tel.: 06-52/377-355
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 Idősek
gondozóháza

LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

TEL:  0630/4938841

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

0670/378-02510670/378-02510670/378-0251

Bérezés:Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó300.000 Ft-350.000 Ft/hó
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www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

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

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

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650

Debrecen legnagyobb
kertészeti árudája
munkatársakat keres
FAISKOLA VEZETŐ és
FAISKOLAI ELADÓ
munkakörben.

Jelentkezéseket a
debrecen@oazis.hu
email címre várjuk,
fi zetési igény megjelöléssel.

Dolgozna az ország egyik vezető sajtgyártójánál?

A magyar és külföldi piacokon egyaránt sikeres
Kőröstej K� . új munkatársakat keres
hajdúböszörményi gyártóüzemébe
az alábbi munkakörökbe:

• Tejipari vezérgép kezelő
• Műszerész
• Tejtermékgyártó
• Targoncavezető

Ajánlatunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, elismerés
• Cafeteria ju� atás, utazási hozzájárulás – céges járat biztosítva (Debrecen,
   Balmazújváros, Hajdúnánás településekről)
• Versenyképes jövedelem, bónuszrendszer
• Dolgozói élet- és balesetbiztosítás

Feltétel: Több műszakos munkarend vállalása.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz beküldésével a HR@korostej.hu 
e-mail címencímen.

eladó egy 1920-as években épült téglaépítésű, 
helyi védelem alatt álló kúria jellegű irodaház, 
1078 m2 telekkel, teljes közművesítéssel, parkosított udvarral.
Az ingatlanon két épület található. Egy főutcára nyíló 104 m2 alapterületű 
emeletes épület (emelettel együtt 208 m2) és egy különálló, 104 m2  
alapterületű földszintes épület 100 m2 pincével. Az udvaron egy 54 m2-es  
kétállásos garázs található. Az ingatlan a buszmegállótól 200 méterre  
helyezkedik el. A földszintes épület lakásként, míg az emeletes rész irodaként, 
üzletként jól hasznosítható. A földszinten egy utcára nyíló 52,5 m2-es üzlet- 
helyiségnek is kivalóan alkalmas nagyterem található. Ára: 32.000.000 Ft
Érdeklődni lehet: Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat: (V.a) 

06- 30/703-3944 

Polgár Város központjában a Hősök útja 25. sz. alatt

GÉPLAKATOSOKAT, GÉPI FORGÁCSOLÓKAT,
ESZTERGÁLYOSOKAT, MARÓSOKAT,

SZERSZÁMKARBANTARTÓKAT KERESÜNK
műanyagipari feldolgozógépek alkatrészeinek felújításával,műanyagipari feldolgozógépek alkatrészeinek felújításával,

javításával, gyártásával foglalkozó cég debreceni telephelyérejavításával, gyártásával foglalkozó cég debreceni telephelyére
önálló munkavégzésre,önálló munkavégzésre,

kiemelt kereseti lehetőséggel kapacitás bővítés céljából.kiemelt kereseti lehetőséggel kapacitás bővítés céljából.

Érdeklődni: info@storker.hu, 52/531-670, 30/955-5431

4
4

5
4

8
3

Magas referencia anyaggal rendelkező,

dinamikusan fejlődő építőipari vállalat

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező

munkatársakat keres az alábbi

munkakörökbe:

· FESTŐ · KŐMŰVES

· HIDEGBURKOLÓ · VÍZ – GÁZSZERELŐ

· VILLANYSZERELŐ

Amit kínálunk:

· hosszú távú munkalehetőség

   egy stabil háttérrel rendelkező

   vállalatnál

· kiemelt bérezés

Jelentkezés helye, ideje:
2018. február 06. 14:00-tól
személyesen Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 4. I. emelet
Oláh Edina Műszaki Igazgatónál!



2 2018. január 26.

4
4

5
4

8
0

VVTk Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70. 
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281 

Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com

Professzionális, ipar termékek 3-5 év garanciával!

LED LED 
REFLEKTOROKREFLEKTOROK

A rendszeres  ■
testmozgás bizonyí-
tottan számos 
egészségügyi előny-
nyel jár. 

Minden olyan tevékeny-
ség, amely során valami-
lyen mozgást végzünk, a 
szervezet kalóriát éget. 
Ezek egyrészt a mindenna-
pi életünk részei, amelyek 
maguktól alakultak ki vagy 
pedig tudatosan beépítet-
tük a hétköznapokba. Ide 
tartozik többek között a 
gyaloglás, a kertészkedés, 
a takarítás, vagy éppen há-
zi kedvencünk sétáltatása. 

A testedzés is egyfajta fi -
zikai aktivitás. Általában 
az olyan tevékenységet ér-
tünk ez alatt, melyet elő-
re megtervezünk, és azért 
végezzük, hogy megdol-
goztassuk, megerősítsük 
és fejlesszük testünk vala-
mely részét, beleértve a ke-
ringési rendszert is. Lehet 
ez bármilyen csapatsport, 
aerobic, edzőtermi moz-
gás, futás, úszás. 

Erősíti az immunrend-
szert. Kimutatták, hogy 
a testmozgás oldja a szo-
rongást, javítja a hangu-
latot, elűzi a stresszt és a 
depresszió ellen is hatásos. 
Fokozza a vérkeringést, így 

több oxigén és tápanyag 
áramlik a bőr sejtjeihez. 
Az izzadás pedig – amely 
a mozgás hatására fokozó-
dik – lehetővé teszi, hogy a 
szervezet a bőrön keresztül 
szabaduljon meg a felesle-
ges anyagok egy részétől. 
Rendszeres fi zikai aktivi-
tás hatására bővül a tüdő-
kapacitás, javul a légzés, 
a szívizom megerősödik, 
nő a szív teljesítőképessé-
ge. Az aktív életet élőknél 
ráadásul kisebb a szív- és 
érrendszeri megbetegedé-
sek kockázata. Az ismét-
lődő testmozgás erősíti 
az immunrendszert, ha-
tására bizonyítottan csök-
ken a magas vérnyomás 

kialakulásának veszélye, 
illetve akiknél ez már 
fennáll, ott jelentős javulás 
érhető el.A gravitáció ellen 
ható mozgások és gyakor-
latok, mint a futás, lépcső-
zés, súlyzózás, segítenek 
a csonttömeg megtartásá-
ban, így megelőzhető, illet-
ve mérsékelhető a csontrit-
kulás. A periodikus edzés 
hatására megerősödnek az 
izmaink, ennek következ-
tében a csontok védettek 
lesznek a sérülésektől. A 
fejlettebb izomzat ugyan-
akkor stabilitást ad, javítja 
az egyensúlyt és a koordi-
nációt. Az elhízás megelő-
zésében és kezelésében 
is kiemelt szerepet kap a 
testmozgás. Segítségével 
elégethetők a felesleges 
kalóriák, így azok nem ra-
kódnak le a szervezetben. 

Tanulmányok igazolták, 
hogy a rendszeresen vég-
zett testedzés hatására a 
nőknél csökken az emlő-
rák kialakulásának való-
színűsége. Az ismétlődő, 
közepes intenzitású aerob 
edzés bizonyítottan jó ha-
tással van mindkét nem 
libidójára és a szexuális 
teljesítményére. 

Ne pörögjünk túl! Már 
heti öt alkalommal végzett 
fél órás könnyű mozgás is 
pozitívan hat az egészsé-
günkre. Fontos megjegyez-
ni, hogy mindig az életko-
runknak, az egészségi és 
az edzettségi állapotunk-
nak megfelelő mozgást vá-
lasszunk, nehogy megsé-
rüljünk vagy túlterheljük 
a szervezetünket.

Mozogjunk, hogy a
mindennapjainkat
jobbá tegyük

A mozgás az ember alapvető igénye és szükséglete, segítségével ellensúlyozhatjuk a 
napi egyoldalú testi-szellemi terhelést, felfrissülhetünk, új energiákat nyerhetünk.
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25% kedvezménnyel!
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Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1. (A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702
Debrecen Kishatár u. 7. Auchan üzletsoron �: 70/6089503

Nem 
gond!
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HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYEINK:
• ÉLELMISZERBOLT
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

• VIRÁG ÜZLET
    Hajdúböszörmény, Bethlen és Tizenhárom vértanú u. sarok

Érdeklődni:

Hodosi József 0670/392-8652 • szakmai önéletrajzok beküldése: hadhazivill1@gmail.com

Betanított munkás
Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 200.000 Ft–300.000 Ft/hónap

Pozíció bemutatása: Villanyszereléssel foglalkozó 
cég keres fi atal, „B”-kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, önmagára és környezetére igényes 
betanított munkást.
Főbb feladatok: vésés, vezeték fűzés, gipszelés, 
különböző fémipari munkák, karbantartói munkák.
Elvárások:

utazási hajlandóság (vidéki munka esetén), gyakor-
lat előnyt jelent.
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség, 
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körű 
biztosítása, munkaidőben céges autó használata.

Villanyszerelő
Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 400.000 Ft–500.000 Ft/hónap

Pozíció bemutatása: Cégünk épületvilla-
mosságban, és a villanyszerelés különböző 
területein jártas, fiatal villanyszerelőket keres.
Főbb feladatok: épületvillamosság, elektro-
mos rendszer karbantartása.
Elvárások: szakirányú végzettség, „B”-
kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság 
(vidéki munka esetén).
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes 
körű biztosítása, munkaidőben céges autó 
használata.
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A Puszta Konzerv Kft.
keres 3 műszakos

munkarendbe

GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRT
NYERSANYAG- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁROST

Jelentkezni önéletrajzzal:
puszta.konzerv@globalgreengroup.com

Tel.: 06-52/377-355
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Szociális gondozó
és ápoló (2 év)

Épület- és
szerkezetlakatos
(2 év)

Női szabó
(2 év)

Asztalos (2 év) 

Kőműves (2 év)

Gépi forgácsoló
(2 év)

CNC gépkezelő
(1 év)

Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző (2év)

Mentőápoló (0,5 év)

Gyermekotthoni
asszisztens (2év)

2018. februárban induló
képzéseink felnőttoktatás

rendszerén belül

Berettyóújfalu
Eötvös utca 1.

Telefon: +36 54/951-961
E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

Facebook: facebook.com/BerettyoujfaluiSzC
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Fémmegmunkálással előállított alkatrész-
gyártással valamint szerszámok tervezési, 
gyártási és karbantartási tevékenységével 
foglalkozó autóipari vállalat

Az alábbi munkakörök betöltésére 
munkatársakat keres:

szerszámkészítő lakatos• 
hagyományos marógép kezelő• 
gyártásközi ellenőr• 
lézergép kezelő (középfokú, műszaki • 
végzettség szükséges)

Érdeklődni:
E-mail:braner.nikoletta@hajduautort.hu

Tel.:36-52/582-897

• Redőnyrendszerek

• Reluxák

• Szúnyoghálók

• Szalagfüggönyök

• Párkányok

• Szúnyogháló ajtók

• Harmonika ajtók

Forgalmazása, beszerelése, 

javítása

Műanyag

nyílászárók

többféle

árkategóriában!

Tavaszi előjegyzőknek

20%

KEDVEZMÉNY!
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KEDKEDKEDVEZVEZVEZMÉNMÉNMÉNY!Y!Y!

KIS ISTVÁN
Balmazújváros, Táncsics M. u. 49.

06-30/512-1967, 06-70/639-8258
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MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ 
ÉS ÉPÍTÉSVEZETŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS: szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területen. Feladat: Kivitelezési munkák 
helyszíni koordinálása, 20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

BIZTOSÍTUNK: átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: ország egész területén.

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

PROJEKTMENEDZSERT 
keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS: szakmai tapasztalat útépítés és nagytö-
megű földmunkavégzés, továbbá környezetvédelmi 
beruházások területen. Feladat: Kivitelezési projektek 
koordinálása árajánlattól műszaki átadásig, kapcsolat-
tartás megrendelőkkel, partnerekkel, projektek nyomon 
követése: előkészítés, utógondozás.

ELŐNY:  felsőfokú végzettség, építésvezetői gyakorlat, 
német vagy angol nyelvtudás.

BIZTOSÍTUNK: átlagon felüli bérezést, béren kívüli
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: ország egész területén.

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

TŰZIFA AKCIÓTŰZIFA AKCIÓ 2500Ft/100kg - 3200Ft/100kg2500Ft/100kg - 3200Ft/100kg

Tölgy, Bükk, 
Gyertyán rönkös, 

kuglis, konyhakész
Házhoz szállítás ingyenes, 
távolságtól és mennyiségtől
függően 4t-tól 25t-ig.

Érdeklődni:
0040/744-863640
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CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

A Vision Care Business Group területén belül működő szerszámüzemi csapatunk erősítése érdekében 

CNC GÉPKEZELŐ
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
CNC gépek önálló programozása, működtetése, kezelése, felügyelete
Rajzok egyéni olvasása
Alkatrészek gyártása a megfelelő technológia önálló kiválasztásával
Szükség szerint gépbeállítás
Hibák felismerése és megoldása
Munkafolyamatok dokumentálása
Konstruktív együttműködés az üzemben található egyéb forgácsoló szakmákkal.

Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
CNC vezérlési szakmai tapasztalat
Gyakorlat az esztergályos feladatok ellátásához szükséges eszközök használatában.
Rajzolvasási készség
Szakmához kapcsolódó szabványok, biztonságtechnikai előírások ismerete
Önálló, felelősségteljes, fegyelmezett, precíz, munkavégzés 
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős, többműszakos munkarend
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 

Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  

Humánpolitikai Osztály

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

E-mail: tunde.jakab@zeiss.com, angelika.juhasz@zeiss.com

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT

A Vision Care Business Group területén belül működő HR csapatunk erősítése érdekében 

HR KOORDINÁTOR
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:

Feladatok:
Részvétel a toborzás-kiválasztásban, belső rotációkban:

Előszűrés, személyes interjúk szervezése, aktív részvétel a megfelelő jelöltek kiválasztásában
Ügyintézés, kapcsolattartás, adminisztráció
Kapcsolattartás munkaerő közvetítőkkel, fejvadászokkal

Aktív részvétel a belépési- és kilépési folyamat operatív és adminisztratív feladataiban:
Személyzeti dokumentumok készítése, kezelése személyes adatok nyilvántartása
Új munkavállalók szervezetbe illesztésének támogatása

A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. képviselése állásbörzéken
Képzések tervezése, szervezése, megvalósítása, auditképes dokumentálása
HR riportok, kimutatások (heti, havi, adhoc) készítése
Együttműködés és kapcsolattartás külső- és belső szervezetekkel, társosztályokkal

Elvárások:
Felsőfokú gazdasági végzettség (HR diploma előnyt jelent)
min. 3 éves HR területen szerzett tapasztalat (gyártó környezetben előnyt jelent)
Munka Törvénykönyv előírásainak ismerete
Microsoft Office programok (Word, Excel, Outlook, PPT) felhasználói szintű ismerete
Aktív, kommunikációs szintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban
Önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs képesség, támogató attitűd, rugalmasság
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:
Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjut-
tatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában 
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be 

Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT  

Humánpolitikai Osztály; 4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.

Web: www.zeiss.com; E-mail: tunde.jakab@zeiss.com
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson,

Hajdúhadház és Balmazújvároson kéthetente pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra

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

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Db., Dósa nádor tér 10., T.: 52/525-400/5118
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!

ApróApró
F Ö L D ,  K E R T

Eladó! Hajdúböszörmény 35-ös főút 

mentén 0119/81 hrsz. alatt kimért föld.

Érd.: 06-20/221-0833.

Hajdúnánás határában 7 ha legelő 

NATURA 2000 területen, fűthető épülettel, 

hodállyal, fúrott kúttal eladó! Érdeklődni: 

06304310561 vagy 06706129464

445282

Hajdúszoboszlón

400 Ak öntözhető föld eladó

(szántó gyümölcsös)
Érd.: 06-30/349-1196

Szőlő és gyümölcsös eladó! Hajdúbö-

szörmény, Kossuth I. dűlő. Fúrott kúttal 

és új épülettel. 06-30/9797-548

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y

Üzlethelyiség kiadó! Hajdúböszörmény, 

Erdély utca 13. 06-30/9797-548

A U T Ó

Készpénzért vásárolnék személygépko-

csit, kis teher gépkocsit, utánfutót, 1990-

től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 

ár: 2.5 MFt-ig. Tel: 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-

vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  pia-

ci áron márkától-kortól függetlenül! 

Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig

Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű 

Elektromos mopedet, hibásat sérültet is 

házhoz megyek. Tel.: 20-2049079

E G Y É B  E L A D Á S

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 

157.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 

KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 

Tel.: 20-2049079

TŰZIFA ELADÓ tölgy, bükk, akác erdei 

m3 méteres szálban 1x1x1,70 m3 25 

000Ft/m3-tól. Ugyanitt: kalodás tűzifa 

1x1x1-es hasogatott sorba rakva 15 

000 Ft/kaloda. Ömlesztett m3 haso-

gatva ami 1x1x1-es 14 500Ft/m3, 7 

sima m3-tól rendelhető. Ugyanitt erdei 

m3 nagy kalodában, ami 1x1x1,70 

konyhakész tűzifa 27 000 Ft/m3-től. 

(1m3-t nem vállalunk) Érd.: +36 20 59 

99 285 +36 20 27 27 338

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek. Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság. 

Tel.: 06-52/274-468, 06-30/356-4569

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-

kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 

forassztópálca, tekercs, amalgám stb. 

vásárolok. Tel.: 06-20/923-4251

Keresssük Hajdúböszörményben Varga 

Márton katonatársamat, Csornán szol-

gáltunk együtt 1972-1973-ban. Várjuk 

jelentkezését: 06-20/805-2501

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű 

Elektromos mopedet, hibásat sérültet is 

házhoz megyek. Tel.: 20-2049079

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, 

fényezése, gépi eljárással, gyári színek-

kel. Érd.: 06-70/672-8881

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, 

gépi eljárással, gyári színekkel! Garanci-

ával! Érd.: 06-20/391-4249

445349

Dugulás elhárítást, csatorna-
tisztítást, csapadékvíz elveze-
tők tisztítását vállalom, akár 
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is. 

Fekete Miklós:
06-20/270-7437

Klíma-légtechnikai rendszerek kivi-

telezését - hőszigetelését vállaljuk. 

06-20/295-6913

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! 

Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmo-

nikaajtó, szalagfüggöny, roletta, nap-

ellenző gyártása, szervizelése javítá-

sa. 52/389-953, 06-30/465-0828

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasz-

nálású hitel ingatlanra, hitelkiváltás, 

hitelkártya kiváltása 75 éves korig, 

kezes nélkül, előzetes banki költség 

nélkül. Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, 

Reg.szám: 0040600476843, 06-30/ 

635-8080

Á L L Á S

Bodaszőlői leágazásnál lévő telepre 

keresünk baromfi gondozói munkára 

dolgozókat. Érd.: 06-30/4078-654

ÁLLATGONDOZÁSBAN jártas kollé-

gát felveszünk Ceglédre, 14 sportló 

gondozására. Lakást biztosítunk. 

+36 70-9056-560.

Ausztriai Nightclub hostess munkára 

keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 

keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95

06-30-313-35-16

� interjúra felutazás támogatása
� nt 150-200 ezer Ft kereseti 

��������	
� cafeteria, 
�������������

� ��������������	�(max. 40 000 Ft/hó)
� utazási támogatás
� ���������������

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

���������!
FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT

ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
"��#��!�������OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést-��������	
������	������������������
��
���������-4./2003
���������	
��������������
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

���������	
�����������

MEGEMELT ÓRABÉR!

���������1100 �������
� Cafeteria:net. 8.000 Ft
� �����������������
� "��#��� net. 25.000 Ft
� �$�����$���%��&
� 100 %-(��)���#�����

��������������	�
��������	�
-����
�
	�
�����������: 4376-4./2003.

*++,/+,/3/467/9
�/+967/9

;/</+,967/9
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36 éves múlttal

rendelkező vállalkozás

CO HEGESZTŐT

ÉS SEGÉDMUNKÁST
keres korrekt fi zetéssel. 

20/3577-678

www.rothkft.hu

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 

autóipari beszállító parnerünkhöz 

Dunántúlra, a régióban a legmaga-

sabb bért biztosítják. Szállás, utazás 

biztosított. Érd: 06/30-511-4219.

Németországi csarnok munkára keresünk 

tapasztalt vasbetonszerelőket. email: info.

nemetmunka.debrecen@gmail.com Tel.: 

0670/519-5793, Beton-staal-Bouw Kft.

Varga Brigitta
70/198-1196

brigitta.varga@inform.hu

Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

jú

Hegeszteni tudó szerkezetlaka-

tost keresek Debreceni telephely-

re. Szállást tudunk biztosítani.

Tel.: 06-70/284-8797

Egri fogtechnikai labor, fiatal fog-

technikusok jelentkezését várja!

Érd.: 30/382-4482

445494

Megbízható balmazújvárosi lakosokat 
keresünk hortobágyi üzemünkbe, 

hosszú távra. (KIEMELT FIZETÉS)
Targonca vezetői engedély előnyt jelent! 
E-mail: hortobagy4071@gmail.com 

Tel.: +36-30/3391-313

445482

Az Evida Trans
nemzetközi tapasztalattal 

rendelkező

TEHERGÉPKOCSI
VEZETŐT

keres, 24 tonnás szerelvényre.

Elvárás: C, E kategóriás jogosítvány.

Jelentkezni: +3620-3206698

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

Hajdúböszörményben idősgondo-

zást vállal szakképzett ápolónő. 

06-20/968-1131

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-

kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 

30/2283281 E001083/2015/A008, A004,

A022, A012, A011

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

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

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

Óvodai dajka, pedagógiai- és család-

segítő mun-katárs, gyógypedagógi-

ai segítő munkatárs és kisgyermek-

gondozó, -nevelő képzés indul febru-

árban Debrecenben. Érd.: Poliforma 

Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586,

06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

Lapzárta:
kedd 12 óra

44
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30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 

gondozó és ápoló, óvodai dajka,

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 

gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY

VS
Z: 

E-0
00

64
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon

heteket az

ülőgarnitúrájára!

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutletutoroutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 

6 személyes 

étkező 

94 900 Ft-ról

64 900 Ft Puerto Rico sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

399 900 Ft-ról

209 900 Ft 

Harby sarok + 2 db puff 
ágyazható, ágyneműtartós

359 900 Ft-ról

199 900 Ft 

Andora U-form

409 900 Ft-ról

229 900 Ft 

Savona sarok

239 900 Ft-ról

149 900 Ft 

Delia sarok
ágyazható, ágyneműtartós

379 900 Ft-ról

219 900 Ft 

Be

6 

ét

994

6
94

Harby sarok + 2 db puff 
ágyazható, ágyneműtartós

359 900 Ft-ról9 900

N

h

üt Puerto Rico sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

Savona sarok

239 900 Ft-ról

149 900 Ft
239 900 F

Delia sarok
ágyazható, ágyneműtartós

379 900 Ft-ról

219 900 Ft
379 900 

NYITVA

Andora U-form

4409 900 Ft-ról

229 900 Ft
409 900

Az akció 2018. 01. 26–02. 01-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

4
4

5
2

8
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

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted
a kihívásokat, nagy a munkabírásod, akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk!
Magas kereseti lehetőség!

Munkavégzés helye: Debrecen • Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük.

Feladatok: • hirdetési felület értékesítése • komplex hirdetési ajánlatok készítése
 • kapcsolattartás már meglévő ügyfelekkel • új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
 • személyes találkozó lebonyolítása
Elvárás: • középfokú végzettség • értékesítési tapasztalat
 • kiváló kommunikációs készség • B-kategóriás jogosítvány

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

É R T É K E S Í TŐ
M U N K ATÁ R S A K AT  K E R E S Ü N K !

Kos - A héten abba a hibába 
eshet, hogy csak azt látja meg, 
amit látni akar. Nem törődik 
azzal, ki és mit mond vagy, 
hogy vannak más lehetőségei, 

csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig 
ezzel csak azt éri el, hogy lemarad egy 
fantasztikus lehetőségről, utána pedig 
már késő lesz bánnia a dolgot.

Bika - Kellemetlen konstel-
lációk arra intik, hogy a hét ele-
jén vigyázzon az egészségére! 
Nem lenne jó, ha most le-
betegedne. Szerdától már jó 

passzban lesz: a Bika Hold lenyugtatja. 
Majd pénteken duplán szuper fényszög 
játszik szerepet abban, hogy feltöltse Önt 
pozitív energiákkal.

Ikrek - A három hosszabb hold-
szünet ellenére sok mindent el 
tud végezni. Ha valamit előre 
akar vinni, arra a hét kezdete 
és a vége a legalkalmasabb. A 

Mars már jegyet vált és péntektől a Nyilas 
jegyében látható, ahol ismét több erővel 
fogja ellátni, Ön pedig szinte túl is terheli 
majd magát. 

Rák - A hét elején rendkívül 
kedvtelen lesz, szabályosan 
úrrá lesz magán az életunt-
ság. A hét közepe felé ez 
valamicskét enyhülni fog. De 

a napokban úgy érezheti, mindenki Önt 
szekálja és folyton magába kötnek, mintha 
szándékosan akarnák bántani, pedig Ön is 
tudja valahol, hogy nem így van.

Oroszlán - Érdemes mielőbb 
összekapnia magát, ugyanis 
szerencsés fordulatokkal, 
lehetőséggel lepik meg a csil-
lagok. Használja kreativitását, 

lelki erejét és kitartását, mert fantasztikus 
dolgokat hozhat tető alá a napokban, de 
még vágyai is teljesülhetnek. Most sem-
mit se tegyen félre, halogasson!

Szűz - A következő napokban 
kimondottan szerencsésnek 
érezheti majd magát, élvezheti 
a nagyszerű konstellációkat. 
Akadálymentes napjai lesznek. 

A sors szinte mindent tálcán kínál Önnek, 
a kisebb problémákra a megoldást vagy 
a segítséget. Néha már hiányolni fogja az 
izgalmakat és a küzdelmet.

Mérleg - Egész héten ragyogó 
hangulatban lesz, már csak 
azért is, mert folyamatosan 
érik a kellemes meglepetések. 
Egyre több megerősítést kap 

az élet több területén is, ami által  
nagyobb magabiztosságra is tesz szert és 
bátrabban mer lépéseket tenni a változás 
irányába. Szerettei is segítik majd!

Skorpió - A hét elején mor-
cos és kedvtelen lesz. Kezd 
úrrá lenni magán a téli 
depresszió, az életuntság, de 
legalábbis elege van a kor-

látolt lehetőségeiből. Sokat segítene a 
hangulatán, ha jobban odafigyelne az 
egészségére, módot találna arra, hogy a 
hétvégén megfelelően kikapcsolódjon. 

Nyilas - Anyagi gondokat 
jeleznek a bolygók és vala-
milyen adminisztrációs prob-
léma is adódhat az intézni-
valóival kapcsolatban. Ne fogjon  

nagyobb beruházásokba. Ha nem 
feltétlenül szükséges, még vásárolni se 
menjen. Vizsgálja át biztosítási papírjait és 
gondolja át nyugdíjbiztosítását. 

Bak - Máskor két lábbal áll a 
földön, de most olyan gond-
jai adódhatnak, illetve kínos 
helyzetekbe keveredhet, 
amiktől azt érzi, hogy kicsúszik 

a lába alól a talaj. Próbálja tartani a 
gyeplőt. A héten legfőbb feladata, hogy 
megállítsa a káoszt és visszaterelje életét 
a régi kerékvágásba.

Vízöntő - Az aspektusok rend-
kívül kedveznek a friss, új 
kapcsolatok kialakulásának. 
Próbálja élvezni az aktuális 
eseményeket és ne gondolkoz-

zon a következményekről! Olyan személyt 
engedett közel magához, aki szórakoztató, 
igényeinek megfelelő, ám makacssága 
gátolja a felismerésben.

Halak - Úgy tűnik, hogy hét 
elején nem tud annyira felgyor-
sulni, mint amennyire a kör-
nyezete. Biztos, hogy Önnek is 
pörögnie kell? A feszült fény-

szögek a fejüket csóválják erre a kérdésre. 
Ne kövesse el azt a hibát, hogy minden-
áron meg akar felelni mások elvárásainak! 
Haladjon a saját tempójában!

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2018. január 29-től február 4-ig)
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Cseréptetők, palatetők bontás 

nélküli átfedése bitumenes 

zsindely ráolvasztással.

Tetők mosása, javítása,

impregnáló felújítása,

kémények bontása, javítása.

Bádogosmunkák. Tavaszi

előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366
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Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk
férfi  munkavállalókat hosszú távra. Ugyan itt nemzetközi 

tehergépkocsivezetőket is keresünk felvételre.
A  munka távollétet igényel, nem helyben lévő munkavégzés.
Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   

gurtni cserék
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK  

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

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

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

445281

444518

HBM-i TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT 

keres azonnali kezdéssel,

halottszállító – sírásó
munkakörbe 

balmazújvárosi munkahelyre, 
helyi lakost.

Mobil: 06-20-5899-299

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
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