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kollégákat keres!
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ABLAK SPECIALISTA

Kül- és beltéri

Db., Kassai út 96.

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683
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Szolgáltatásaim:
• kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
• belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és
bénulásos betegségek természetes gyógyítása
• fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és
lábfájás gyógyítása

1VMºWFSFL SVIªL 
OBESªHPL T[PLOZªL
VVTk Kft
Kft. 4025 De
Debrecen, Hatvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281
Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com

éve prakti
praktizáló
izáló

Lengyel-Magyar ruházati
termékek,
rmékek, M
M-6XL
6 méretben.

Kezelési díjak már

1000 Ft-tól
elérhetőek!

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
• depressziós, stresszes tünetek enyhítése,
idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
• dohányzásról való leszokás megkönnyítése

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu
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www.faablakmester.hu

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

AKCIÓK HELYETT
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

504954

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!

Debrecen területén ingyenes felmérés!

504958

Ingyenes felmérés!

készletről
kedvezményes áron!

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
E LÉ G

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

GYÁRI
KÉPVISELET

Ajtódiszkont

SÍREMLÉKEK

504928

debreceni 

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.

504934

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

501636

A KERINGÉSI PROBLÉMÁK
ELLEN TENNI KELL!
Életünk egy örökös rohanás, mindaddig ez folytatódik, míg e stresszes életvételünk nem betegíti meg az oxigént és tápanyagot szállító ereinket, ezzel gátat vetnek a felgyorsult életünknek. Az ütőerek falába különböző anyagok (pl. koleszterin) rakódhatnak le, amelyek csökkentik az érfal rugalmasságát, érelmeszesedést
okoznak. Érelmeszesedést okozhat a helytelen táplálkozás, zsírban dús ételek
fogyasztása, a dohányzás, a stresszes, túlhajszolt életmód, a cukorbetegség és a
mozgásszegény életmód, valamint az örökletes háttér. Az alsó végtagi érszűkületnek 4 stádiuma van. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek,
csak műszeres vizsgálattal lehet kimutatni. A betegség második stádiumában
terheléskor jelentkezik a lábikrában, combban vagy fartájon fáradtság, fájdalom
vagy görcs, ami a betegeket megállásra kényszeríti. Rövid pihenés után a fájdalom
megszűnik és a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban lép fel
a fájdalom. Az utolsó stádiumban üszkösödés alakul ki. De a zsibbadás, a hidegérzet,
az éjszakai görcs, a fejfájás, a szédülés vagy fülzúgás is jele lehet az érszűkületnek. A
potenciálisan veszélyeztetettek számára jelent óriási esélyt az a találmány, mely hatásosan kezeli infra-, ultra és hallható hang kibocsájtásával az érszűkületet. A kezelés
az érfal tápanyag felvételének elősegítése révén az erek rugalmasságát megnöveli, így a
kezelés késleltetésre és megelőzésre is kiválóan alkalmas. 20 alkalom szükséges mindöszsze, hogy a betegek panaszai csökkenjenek, vagy megszűnjenek

504818

504977

5FM
5
F

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu
Rendelési: szerda 17-19 óra • Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7, Rendelőintézet, Sebészet

S
INGYENE

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
(ZØHZVMKPOÏTLÏOZF[UFTTFNBHÈU
BCBMNB[ÞKWÈSPTJ,BNJMMB(ZØHZGàSEŸCFO
ÏTT[BVOÈ[[POPTLFEWF[NÏOOZFM

GÉPES
SZÁMÍTÓ
KÉPZÉS

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett
csak 13.500 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

16-65 ÉV
EKNEK
KÖZÖTTI

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!
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Sebészeti magánrendelés

Január 15-én
Január 22-én

és vizsgáltassa meg magát INGYENE SEN
Debrecen, Lehel utca 22.
www.medhungary.com
06-70/290-3216
06-20/495-8280
06-30/596-8599
06-70/620-4121
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Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós
javulást eredményezett a betegeknél.
■ DEBRECEN. – Jó a

kezdet, az első kezelések után máris javul a
beteg állapota – válaszolja kérdésünkre
Wang Yu Cai, a Debrecen belvárosában praktizáló, hagyományos kínai módszerrel gyógyító
orvos. – A hölgynek
idegrendszeri problémája volt, ez megterhelte a
szervezetét, nem úgy
működött, ahogyan kellett volna, és ez okozta a
problémát.
De mi is volt a gond? Erről
már beszéljen a beteg, akivel
Wang doktor rendelőjében találkoztunk. – A legfőbb probléma 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 viszketés egy pajzsmirigybetegség
után jelentkezett először körülbelül 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 kellemetlenség a terhességem ideje alatt csillapodott csak, utána
ismét erősödött. Voltam orvosnál, kaptam a kiütések ellen
gyógyszereket, kenőcsöket, de
úgy igazán egyik sem használt.
Természetgyógyászhoz is fordultam. Ott a méregtelenítést
javasolták, de az sem vezetett
eredményre.

számos más gyógymódot, szinte eredménytelenül, a gyógyszereket az emésztőrendszere
nem bírja, a tűszúrástól – merthogy a kínai orvos akupunktúrával gyógyít elsősorban – nem
fél, miért ne jött volna el, nincs
veszítenivalója.

távot is meg tud tenni gyalog.
Mint fogalmaz, a kínai orvostól visszakapta a járását.

– Az első kezelések után már
sokkal nyugodtabb vagyok, aligalig érzem a viszketést, bízom
benne, hogy teljesen megszabadulok a testi problémámtól
– mondja a fiatalasszony.

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a
csípőmbe, annyira fájt minden
lépésnél. Lényegében nem tudtam menni – beszélt a betegségéről a férfi, majd azzal folytatta, hogy orvostól orvosig járt,
míg végül új csípőprotézis beültetését javasolták neki. – A csípőprotézisnek, tudom, vannak
kockázatai, sikerül-e a műtét,
befogadja-e a szervezetem az
idegen anyagot, aztán kérdés,
hogy hány évig használható,

Wang doktor másik betege
egy idősödő férfi, aki csípőtáji fájdalmai miatt kereste fel a
kínai orvost. Új csípőprotézis
beültetését javasolták neki, de
szerette volna elkerülni a műtétet. Az akupunktúrás kezeléssorozatnak körülbelül a félidejénél vannak. Sokat tompult
a fájdalma, tud járni, hosszabb

Nem félve jött
A debreceni fiatalasszony
ezek után ismerősei ajánlására kereste fel Wang doktor rendelőjét. Mint mondta, kipróbált

CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!
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Forrás: HBN

ELÉRHETŐSÉG

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

NAPELLENZŐ AKCIÓ!
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AJÁNDÉKba adjuk a napellenző motort!

érvényes: min. 12m2-es rendelés esetén február 28-ig
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mikor kell cserélni. A műtétet
mindenképpen szerettem volna elkerülni, ugyanakkor jobb
életminőséget szerettem volna
magamnak. Korábban is olvastam, hallottam már a belvárosban praktizáló Wang doktorról,
az eredményeiről, a meggyógyult betegeiről. Így én is bizalommal fordultam hozzá.

Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó??

+36-20/9462-169

t²PÜLETASZTALOS
t#Á5ORASZTALOS
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

www.portas.coIVtwww.ajtofelujitas.kelabutor.hu
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(pályakezdő is lehet)
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Debrecen, Köntösgát sor 15.
TTel.:
l +36-52/324-585
36 52/324 585
Mobil: +36-30/9488-144
www.autouvegdebrecen.hu
gyula.vass@nsg.com
www.pilkington.hu
Országos kék szám:
+36-80/200-200

504931

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:

504960

Autóüvegbe
épített
biztonság...
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Dr. Berényi Pál

L A P T O PJ AV Í TÁ S
garanciával,
rövid határidővel,
a legjobb árakon!

Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393

ÁRZUHANÁS

Rendelési idő napközben:
9–16 óráig

Laptop-akkumulátorok
raktárról!

Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben
(nem kell bejelentkezni)

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.

Január 11-től amíg a készlet tart

50
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Debrecen, Nyíl u. 6. • 52/541-088, 20/44-70-700

´KÃWJ

Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT
$+,'(*7e/,,'Ŋ5(

-20%

Az akció visszavonásig érvényes!

Átvizsgálási csomagok,
akkumulátor és töltés ellenőrzés,
díjmentes fagyálló és fényszóró
ellenőrzés, kedvezményes
szezonális kiegészítők.

ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI, FÉRFI CIPŐK, CSIZMÁK:
504282

Minden egy helyen,
a Postaautó Dunánál!
Postaautó Duna Zrt.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.
52/527-100

MINDEN TELJES ÁRAS GYEREKCIPŐ:

-40%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI KABÁTOK, DZSEKIK, FELSŐK:

-20, -30, -40%

Debrecen

Nyíl u. 114.
:+36 30 728 1688

ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK!
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INGYENES,
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jó parkolási lehetőség!

CENTRUM
Debrecen, Dózsa György u. 20.
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.
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műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók
PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!
Viszont eladókat keresünk!

507758
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MADE IN GERMANY

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

®
10 éves
a Válság
Szemüvegdiszkont
Válassza
a legjobb
minőséget, nagyon olcsón

A szemüveg nem luxus!
3 éves a Válság Szemüvegdiszkont

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy daságosabb módon. Így aki itt vásárol, ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, keaz olcsón készíttetett szemüveg is le- nem a márványpadlót, vagy a csillogó- rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
het jó minőségű és időtálló. Az immá- villogó világítást, a nemes bútorzatot szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De
A Debrecenben
több mint
3 éve
működő
Válság
SzemüvegA Válság Szemüvegdiszkontban
kiemeltlencsével
árkedvezménnyel
vásáron 10 éve működő,
szokatlanulmár
olcsó
ﬁzeti
meg,
hanem
a leggazdaságosabb
egy fényre sötétedő
készülő,
diszkont
árai
abban
térnek
el
a
megszokott
akciókat
hirdető
optirolhatunk
magyar
gyártmányú
sötétített,
fényre
sötétedő,
bifokáárairól híres Válság Szemüvegdisz- módon előállított, szép és tartós szem- csúcskategóriás multifokális szemüveg
kák ajánlatától, hogy itt nemcsak a legolcsóbb termékek ára csábító, lis, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
kontot üzemeltető céget
Magyarország üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, is megﬁzethető. Természetesen garanhanem a csúcsminőségű, máshol százezrekbe kerülő szemüvegek A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel,
legmegbízhatóbb cégei
közé
sorolta
a a szemüvegdiszkont
nevét törvényi
vé- együtt).
ciát nyújtanak
a multifokális
szemüveg
is a szokásosnál
sokkal kevesebbe
kerülnek. A Szemüvegdiszkont
elkészítéssel
A bifokális szemüvegek
ára 9900
Ft-tól indul.
független európai minősítő.
A
diszkont
delem
alá
helyezték.
megszokására.
A
szemüveg
dioptriáját
létrehozásakor az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel- De egy fényre sötétedő lencsével készülő multifokális
szemüveg is
az utóbbi évekbenményeknek
egyre népszerűbb
A Válság
Szemüvegdiszkontban
ki- ingyenes
vizsgálattal
határozzák
meg.
is megfelelő szemüvegeket
készítsék
el a lehető leggaz- megfizethető.
Természetesen
garanciát nyújtanak
a multifokális
daságosabbkörében
módon. Ígyis.
aki ittemelt
vásárol,árkedvezménnyel
nem a márványpadlót, vásárolhatunk
vagy szemüveg megszokására.
szemüveg
ingyenes
vizslett a tehetősebb vásárlók
AjánljukAaz
üzletetdioptriáját
bárkinek,
aki töa
csillogó-villogó
világítást,
a
nemes
bútorzatot
fi
zeti
meg,
hanem
a
gálattal
határozzák
meg.
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az Magyarországon megmunkált sötétí- redék áron kíván divatos és tartós
leggazdaságosabb
módon előállított,
szép éssötétedő,
tartós szemüvegeket.
volt a cél, hogy a legmagasabb
szakmai
tett, fényre
bifokális, vékonyí- szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
Az akciómentes, kiszámíthatóan olcsó árakon kínált szemüve- Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és
követelményeknek gek
is megfelelő
szem- tott, vagymeghatározott
multifokálisdioptriák
lencséveltartós
ellátott
szemüvegipart
érdemestermészetesen egyedi vizsgálattal
támogaszemüveget
vásárolni, és akitámogatásra
a Magyar Termelőket
üvegeket készítsékalapján
el a lehető
leggazszemüvegeket.
A
szemüvegek
induló
nek
tartja.
készülnek el.
tásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®
® ,,TÖRV.VÉDVE!
Válság Szemüvegdiszkont
TÖRV.VÉDVE!

www.olcsoszemuveg.hu www.valsagdiszkont.hu www.magyarszemuveg.hu
XXXPMDTPT[FNVWFHIVtXXXWBMTBHEJT[LPOUIV
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Szemüveg
Ft-tól szemüveg
Bifokális szemüveg
9900 Multifokális
Ft-tól Multifokális
szemüveg
19 900
Ft-tól
Szemüveg 6500
Ft-tól 6500
Bifokális
9900 Ft-tól
szemüveg
19 900
Ft-tól
Debrecen,
46., a régi terhesgondozó
épületében,
a Mandula
Cafe
mellett.
Debrecen, Bethlen
u. 46.Bethlen
(A régiu.terhesgondozó
épületében,
a Mandula
Cafe
mellett.)
Tel.: 52/
316-972 Nyitva
tartás:
H-PH.–P.:
9-18, Szombat:
9-13
Telefon:
52/316-972
Nyitva
tartás:
9–18, szombat:
9–13.
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Apró

Nyulas, Lóverseny utcánál, Nagyerdőalján, Laktanya utcá145 m2-es, nappali és 4 szo- nál 150 m2-es, 3 szobás földbás, minimalista stílusú, lak- szintes, 10 éve felújított, gáz
berendező által megálmodott etázsfűtéses, most irodának
sorház, szikrázóan tiszta leve- és üzletnek kialakított csalágőjű területen, garázzsal és di ház 2 állásos garázzsal és 3

Ház, házrész eladás

kocsibeállóval eladó vagy 350 parkolóval 300 m2 telken 43 M
000 Ft-ért kiadó. Ár: 78 M Ft Ft Tel: 20/9911123

Debrecentől 20 km-re, 86
m2-es, összkomfortos családi ház extrákkal, 400 m2-es
kis kerttel, biztonsági beren-

Tel:20/9911123

Nagyerdőn Weszprémi utcá-

Csokonai utcán, 2 éves, 136

nál 70 m2-es, 2 szoba étke-

m2-es nappali 37 m2 3 háló-

zős, 25 m2 fedett teraszos,

dezésekkel eladó. Iár: 10M Ft. szoba, dolgozó és gardróbszo- duplagarázsos, 2 fürdőszobás
és egy alagsori irodának alkalT:20/920-3580.
ba, 20 m2 fedett terasz 25 m2
mas helyiséggel rendelkezik.
EBESEN 120 m2-es ház vál- garázs, luxus családi ház 150 500 m2 csendes parkos telken
m2 telken, tölgyfa nyílászárók,
lalkozási tev.-re alkalmas
lévő ikerház, mely kevés van a
48 cm szigetelt fal, kamerák,
nagyerdőn most eladó 48 M Ft
nagy melléképülettel eladó
lögrand kapcsolók, hansgrohe
Tel: 20/9911123
Tel:0630/4074550
csapok, olasz csillárok, klímák,
Fészek lakóparkban, nappaMikepércsen eladó 300nm, 65,9 M Ft Tel:20/9911123
li és 4 szobás, 150 m2-es, 40
három családnak alkalmas József Attila-Telepen Kulacs m2 garázsos, 10 éves, 38 cm
családi ház 4 fürdőszobával, utcán, 10 éves, 65 m2-es, falú és 5 cm szigetelésű ame-

nappali étkező és 2 hálószo- rikai típusú ház 860 m2 telken
bás földszintes ház 40 m2 eladó. Extrák:riasztó, öntö- Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4
55MFt. Érd: 06-30/232-8273
fedett terasszal, 5 cm szigete- ző, medence, filagória, klíma, szobás, 2 generációs, 32 éves,
Tessedik utcai 170nm sorház léssel 1040 m2 telken 29,9 M gardrób, kemence, 2 fürdőszo- 30 m2 garázzsal, úszómedencével, 2 konyhával, 420 m2 telFt Tel:20/9911123
ba és mosókonyha. 54,9 M Ft
68.9m eladó. 06306588298
ken 32 éves ikerház 46,9 M Ft
Ötmalom utcán, 300 m2-es, Tel: 20/9911123
Tel:20/9911123
nappali , hallos és étkezős, Veres Péter kert Kertész u.
Fészek lakóparkban, 143
4 szobás, fokozatosan újí- 162 m2, 61 m2 nappali 3
m2-es, 10 éves, nappali és 4
tott Olasz tervező által meg- szoba, 2 fürdőszoba, 30 m2
szobás, családi ház 2 garáz�álmodott 2 generációs nagy- garázs, 40 m2 filagória, egy
zsal, pincével, cserépkálypolgári ház 170 m2 vállalko- 50 terasz, mosókonyha, nagy
Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
hával, fúrt kúttal, kamerákDb, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049
zásra is alkalmas pincével, tároló, amerikai típusú 20 éves
Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
kal, 1100 m2 telken 45 M Ft
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu
400 m2 telken garázzsal és ház 1000 m2 parkos telken.
H374576 Debrecenben eladó 35 nm-es, felújítandó, tégla
Tel:20/9911123.
építésű belvárosi házrész. Fűtése gáz konvektor, egy szotöbb kocsibeállóval 69,9 M Ft Felsz.:márványkandalló, riaszbás, konyha és fürdő-WC. Központi helyen található, mégis
csendes udvarban. 9.9 M Ft +36 70 412 3311
tó, öntöző, kovácsoltvas kerí- Földesen kétgenerációs csaTel:20/9911123
H367370 Eladó a Lencztelep szélén, 1217 nm-es telken, nappali konyha étkezős + 3 fél szobás, tégla építétés. 55 M Ft Tel: 20/9911123 ládi ház eladó a Honvéd u-n
sű, vegyes cirkó fűtéses, padlófűtéses, felújítandó családi
Csapókert, Bálint pap utcán,
ház. Az ingatlan zártkerti. 11.9 M Ft +36 70 469 3231
3.800 nm-s telken sok melH371483 Debrecen, Bayk András kertben, a Felsőpércsi
80 m2-es 2 szobás 40 éves és Kardos utcán 220 m2-es, napúton 48 nm-es, tetőtér beépítéses, zártkerti csaláléképülettel,
ólakkal tárolókkal.
di ház 1476 nm telken eladó! Gáz fűtéses, külsőleg szipali és 4 szobás, 18 éves, földgetelt, garázzsal. Buszmegálló 20 percre. 14.9 M Ft
110 m2-es nappali és 3 szo+36 70 469 3226
szintes családi ház 10 cm szi- 30/4571-219. Ár : 5 mFt
H358566 Alsó-Józsa központjában, kiváló helyen eladó egy
bás házak 1440 m2 telken
60 nm-es, két szobás, tégla építésű, igény szerit bővíthető
geteléssel, 20 m2 garázzsal, 15 Bocskaikertben a Debrececsaládi ház, 800 nm-es saroktelken. Fűtését gázkazánról
66 m2 garázzsal 39,9 M Ft
radiátorokkal biztosítják. 16.95 M Ft +36 70 469 3291
m2 tárolóval 1100 m2 telken ni úton 85 nm-s nappali+ 2
H370736 Debrecen Belvárosában, a Piac utcától 3 percTel:20/9911123
re eladó egy 1. emeleti, 42 nm-es, gázfűtéses tégla lakás,
szobás Finn típusú könnyűteljes berendezéssel! Az ingatlanban kettő különálló stúdió
120 M Ft Tel: 20/9911123
lakás került kialakításra. 21.9 M Ft +36 70 469 3276
Hatvan
utcai
kertben,
Halastó
H375813 Debrecenben a Jászai Mari utcán eladó egy telLencz utcán 300 m2 6 szobás, szerkezetes családi ház eladó
jes körűen felújított, 2. emeleti, 41 nm-es, igényes lakás. A
utcán, 7 szobás, 320 m2-es, 2
csendes, mégis központi helyen található ingatlan kiváló
állapotban van. 22.9 M Ft +36 70 469 3291
2 generációsnak vagy vállalko- 680 nm-s telken. 30/4571-219
H370759 Debrecen, az Iparkamara utcán, 47 nm-es, 1+1
fürdőszobás, 8 éve átépített felszobás, erkélyes lakás, 3,6 m-es belmagassággal, igényes
zásnak is alkalmas geotermi- Ár:14mFt
galériával, mért távfűtéssel, szobánként klíma berendezésújított
polgári
ház
580
m2
telsel, tágas terekkel eladó. 22.9 M Ft +36 70 412 4136
kus hűtéssel és fűtéssel ren- Db-Nagycserén két generáciH373385 Debrecenben, a Vezér utcán, felújított, 59 nm-es,
ken 49 M Ft Tel:20/9911123
1+2 fél szobás 4. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz-cirkó
delkező ház 42 m2 garáz�- ónak kiváló, 2 egymás melletfűtés, hőszigetelt fa nyílászárós. Saját tárolóval. Parkolás a
zárt udvarban ingyenes. 23.2 M Ft +36 70 469 3681
Csapókert,
Báthori
utcán,
50
zsal, 35 m2 terasszal, télikert- ti teleken 2 ház eladó. Egyik 2
H375298 Debrecen Belvárosában, a Bethlen utcán eladó
egy 68 nm-es, 2+2 szobás, távfűtéses lakás. Az ingatlan
per, tehermentes, gyorsan birtokba vehető. A lakás közös
tárolóval is rendelkezik. 23.9 M Ft +36 70 388 5766
H374732 Debrecenben, a Hold utcán eladó egy 2 lakrészből álló családi ház, amely 2 generáció lakhatására is alkalmas. 1970-ben épült beton alappal, tégla falazattal. Az utcafronti ház 62 nm, 2 szobás. 23.9 M Ft
+36 70 716 9076

504959

4 wc-vel és üzlethelyiséggel.

Debrecen, Szíkigyakorban 778
m2-es telken, 37 m2-es, 1 +
fél szobás, közművekkel ellátott ház eladó. Irányár: 9,8 M
Ft. 0620/ 516 6127
Debrecen, Szíkigyakorban, 780
m2-es telken, 40 m2-es, 1+ fél
szobás ház eladó. 6,8 M. Ft. 06
20 516 6127
Debrecen
buszmegálló

Méhészkertben,
mellett,

750

m2-es telken, 30 m2-es, közművekkel ellátott ház eladó.
5,6 M Ft. 0620/ 516 6127
Debrecen, Biczó István kertben eladó 30 m2-es ház, 878
m2-es telken. 6,8 M Ft. 0620/
516 6127
Debrecen Tégláskertben, 65
m2-es, 2 szoba, nagy konyhás, összközműves kocka ház,
2070 m2-es telken eladó. 19,5
M Ft. 0620/ 422 6503
CSAPÓKERTI, nappali+3szobás
ház garázzsal és melléképülettel eladó! 32,9mFt 70/7766413

m2-es, 1 szoba hallos és étke- tel, öntözővel, riasztóval, bükk szobás 70 nm-s cirkós míg a KEREKESTELEPI, látványos
zőkonyhás, 10 éves külön bejá- bútorzattal, fa nyílászárókkal, 8 másik egy szoba, konyha, für- megjelenésű,
146nm-es,
ratú ikerház 270 m2 telken cm szigeteléssel 900 m2 telken dőszoba wc-vel. 30/4571-219. nappali+4szobás ház eladó!
23,5 M Ft Tel:20/9911123

65 M Ft Tel:20/9911123

Ár: 23 mFt

38,9mFt 70/7766-413
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NAGYERDEI, 160nm-es, 4szo- Hatvan utca elején, 70 m2-es, Debrecen belvárosi 1.emeleti,
bás, felújított, ikerház eladó! 3 nagyszobás, 4 m2 erké- nagy erkélyes, 54m2-es, 2szo69 mFt 30/667-7167
lyes, spájzos, fürdőszoba és bás, tégla, gázfűtéses, parDOMBOS TANYAI, 110nm-es, mosókonyhás, 7 éves meg- ketta-járólap burkolatokkal,
tanyás LAKÓHÁZ +1,2ha szán- kímélt modern lakás 34 M Ft lakás eladó. Irányár: 20,99MFt
simonyiingatlan. hu
Tel:
tó, legelő eladó! 11,99mFt Tel:20/9911123
06703655519
70/7766-413
A Tócóvölgyben 2. emeleti, 2
Debrecen Libakert Ibolya utcáHAJDÚNÁNÁSI, központhoz
szobás, 55 m2-es, MÉRT fűténál 56m2-es, 2szoba étkeközeli, 69nm-es, 2szobás ház
ses, új konyhaszekrényes, új
zős, teljeskörűen felújított,
eladó! 6,5mFt 70/7766-413
fürdőszobás, szép lakás négy
erkélyes, új konyhaszekrén�CSAPÓKERTI, igényes, 147nmemeletes társasházban eladó. nyel, electrolux konyhagées, nappali+3szobás, szép ház
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!
Érd: pekkel, gardrób szekrényekeladó! 69mFt 30/677-6676
70/544-4506
kel és klímával a nappaliBOCSKAIKERTI,
90nm-es,
ban, új parkettával, új nyílásAz
Egyetem
sgt-on
3.
emelenappali+3szobás, ÚJ ikerház
zárókkal lakás eladó. Irányár:
leköthető! 34,8 mFt 30/667- ti, 1,5 szobás, 44 m2-es, tégla
építésű, gázfűtéses, kis rezsi- 26,9MFt simonyiingatlan.hu
7167
Tel: 06703655519
HATVAN U-I KERTI, 186nm- jű, műanyag nyílászárós, feles, nappali +5 szobás ikerház újított lakás parkos környe- Debrecen Batthyányi utcá870nm telekkel eladó! 47 mFt zetben eladó, befektetésnek nál 1.emeleti, új liftes, 103
30/667-7167
kiváló. ir.ár: 20,8 M Ft Érd: m2-es, 4szoba plusz étkezőkonyhás, felújított, mértDebrecen Nagyerdő Andaházi 70/544-4506
fűtéses, klímás lakás 10
utcánál 100m2-es sorhá- Belvárosban a Simonffy u.-n
m2-es erkéllyel eladó. Irányzi lakás, nappali és 3 szo- 91 nm-s 3 szobás polgári jelár: 28,9MFt simonyiingatlan.
bás, +18m2-es garázzsal,
legű jó állapotú műanyag abla- hu Tel: 06703655519
műanyag nyílászáróval, 5 cm
kos téglalakás eladó. 30/4571Debrecen belvárosi új lakáhőszigeteléssel, turbó gázka219. Ár: 28,5 mFt
sok eladóak 59-211m2 közötzánnal frissen festve eladó.
Derék
u-n
a
Jégcsarnokkal
ti méretben, Csok. is igénybe
49MFt
simonyiingatlan.hu
szemben a Tócóskertben 44 vehető. Irányár: 34-101MFt
Tel:06703655519
Tel:
nm-s 1,5 szobás távhős erké- simonyiingatlan.hu
Ház, házrész keresés
06703655519
lyes 6. emeleti lakás eladó.
Debrecenben keresek meglé- 30/4571-219 Ár: 17,9 mFt
Lakáskeresés
vő ügyfeleimnek eladó, kiadó
BELVÁROSI,
66nm-es,
MINIGARZONT vagy kis lakást
házakat, irodákat, üzlethelyi2+1szobás,
nagy
erkélyes, (40 nm-ig) VENNÉK KÉSZPÉNZségeket, tanyákat akár azonnali fizetéssel. Tel.: 30/4571- felújított lakás eladó! 25,9mFt ÉRT! 20/942-0727
30/677-6676
219.
Debrecenben keresek eladó és
Debrecenben, zártkerti, vagy
lakóépületnek minősített, másfél, vagy 2 szobás házat keresek, 5-9 M Ft-ig. 0620/ 516
6127
3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT
KERESEK
KÉSZPÉNZÉRT!
20/800-8318
Lakáseladás
Burgundián, 4 szobás, felújított társasházi, harmadik emeleti lakás. Irányár: 24,5MFt.
06-20/542-0668
Simonyi úton, 105 m2-es,
nappali és 3 szobás, étkezőkonyhás, 2 erkélyes, felújított fűtésrendszerű nagy telkű társasházi lakás 36,5 M Ft
Tel:20/9911123
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Sámsonkertben a kp-hoz közel
a Mogyoró utca elején 3.000
nm-s építési telek eladó. Minden közmű az utcában, lakott
környezetben. 30/4571-219.
Ár: 2,5 mFt
Debrecen Tégláskertben, 25

Garázs
Belvárosban, 17nm, központi
fűtéses, szigetelt garázs eladó.
Irányár: 4MFt. 06-20/5420668
Föld, kert

m-es utcafronttal, 2070 m2-es, Sajókeresztúron 1,7ha jó
összközműves telek, bontandó minőségű szántóföld eladó.

BELVÁROSI, 71nm-es, 2szobás, kiadó lakást, lakásokat ártól és
házzal, egyéb melléképületek- 06-70/618-8808
felújított zárt udvaros lakás nm-től függetlenül kp-s ügyfekel eladó. 19,5 M Ft. 0620/ Termőföld eladó Bihartorda,
eladó! 25,9mFt 30/653-8355 leim részére. Tel : 30/4571422 6503
Nagyrábé határában. 800AK,
FÉNYES UDVARI, 68nm-es, 2+2 219.
ÓVÁROSI, 590nm-es, 29m 32,5hektár, 6hrsz-mal. Egyszobás, műa.ablakos lakás 2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK
ben eladó. 06-20/445-2319
utcafronttú
telek
eladó!
eladó! 18,9mFt 30/677-6676 KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318
31,9mFt 30/479-8700
340AK 20,1ha termőföld
HOMOKKERTI,
60nm-es,
Albérlet keresés
HATVAN UTCAI KERTI, 941nm- Hajdúböszörményben eladó
nappali+2 szobás, erkélyes, ÚJ Debrecenben keresek megléÉrd.: 06305845347
es, 30m utcafrontú ikerházas
lakás eladó! 28,6mFt 70/7766- vő ügyfeleimnek kiadó lakásotelek eladó! 43,9 mFt 30/667413
Üzlet, műhely, telephely
kat és házakat azonnali költö7167
EGYETEM KÖZELII, 56nm-es, zéssel is bútorozva vagy üreBELVÁROSI, 70nm-es, 3 helyisen.
30/4571-219.
Tanya
nappali+2szobás, felújított
séges. gázcirkós, igényes
lakás eladó! 26,9mFt 30/677Db-Tornyostanyán
5.700 üzlethelyiség eladó! 25,8mFt
Építési telek
6676

Felsőjózsán, Sillye Gábor
FÜREDI KAPUI, 44nm-es, nap- utca elején, 800
m2-es,
pali +1 szobás felújított lakás 30 %-os beépíthetéségű
eladó! 24,9mFt-tól 30/677- összközműves telek eladó. 14
6676
M Ft Tel:20/9911123

nm-s tanyaterület több gaz- 30/479-8700
dasági épülettel, óllal tárolók- BEM TÉRI, 130nm-es, 4 helyikal mellette 4 hektáros terü- ség +recepciós iroda, 2 teremlettel eladó. 30/4571-219 Ár: garázzsal
15 mFt

eladó!

30/479-8700

68,9mFt
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Szakemberek A-Z-ig
kémény

KÖNYVELÉS

Szeretné lakását felújítani,
korszerűbbé tenni?

Furán Flex anyagból
bélelés gázra és
szilárdra bontás nélkül.

Jármű
Elektromos Mopedek 3 és 4
kerekűek, használtak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-

GOMBOS PÁL
Tel.: 52/471-545,
70/238-7800

Simpson motorkerékpárt keresek hibásan is ! illetve debreceni olcsóbb hétvégi házat.
06309689295
Személy
kat

és

Teherautó-

veszek.

Bármilyet!

06302520420

Állat
Hússertések eladóak! Élve
vagy hasítva, akár fél sertés
is! +36202935116
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 06-20/2042382

Régiség

Járműkeresés
Autóbontóba
vásárolok
keleti-nyugati autókat 5-30
Ft/kg áron, elszállítással.
0630/219-2182

gombospalev@gmail.com

Dísztárgyakat, festményeket,
újabb könyveket, porcelánokat,
kristályokat, edényeket, hagyatékot vásárolok. 06-20/3222011

Egyéb eladás

Autókat, kisteherautókat
vásárolok azonnali készpénzfizetéssel! Bármilyen
korú, állapotú érdekelhet!
0630/231-7750

06-70/6244-977
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

lemezzel, porcelánok, edények
eladók. 06-30/423-9738

Bioptron lámpát, dobozt,
színterápiát, állványt, légterápiát, Ceragem ágyat vásárolok! 0620/529-9861.

kocsit, utánfutót,

1990-től Készpénzért vásárolunk fest- kolompokat, pitykegombokat,
, banki hitellel terheltet, és ményeket, régi bútorokat, bicskákat tanyaberendezéshez
sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20- ezüsttárgyakat,
Herendi, régiséget vásárolok. Érd.:069134012
Zsolnay porcelánokat, hagya- 30/979-9529
RÉGI motorokat keresek, Sim- tékot és borostyán ékszereket Dunnát,hagyatéki tollat veszek.
son, Jawa, MZ, stb., akár hiá- 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Hívásra

megyek.Hétvégén

nyos vagy romos is lehet! Galéria Debrecen, Bem tér 2. is.Megbízhatóság.Tel.:06Tel.: 52/456-600

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával, belső munkálatok végzése, szobafestés, mázolás.
0630/4402-145, 06-20/3914249

játékokat,jelvényeket és teljes
hagyatékot vásárolok!Tel.:0630/526-9711
LOMTALANÍTÁS! Megunt
használati tárgyait ingyen
elszállítom. Bútor, ruha stb.
06-20/377-4388
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos

műszerészesztergát, marógé- Kőművesmunkát vállalok. Csapet, kompresszort, invertert, ládi házak felújítása, lakásfelújítás,

kis gépeket. 0670/624-5475

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

festés,

burkolás,

gipszkartonozás, térkövezés.

Vásárolok plazmavágó fúvókát,

Kisebb munkákat is vállalok.

ipari ezüstöt, platina hőelemet,

06-30/363-5598

amalgámot, forrasztó huzalt,
érintkező pogácsát stb. Tel.:0620/923-4251

Egyéb keresés

Készpénzért vásárolnék sze- rokat, órákat saját részre! Tel: Birkacsengőket, juhászkammélygépkocsit, kisteher gép- 20/5360-069
pókat, lócsengőket, marha-

20/572 5142.

Könyveket, képeslapokat, régi

+36-30/9430-826

Hagyatékból párnák, papla- gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
nok, TV, rádiós lemezjátszó gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,

Internetes telefon eladó.
nal megvásároljuk (legyen hite- Dísztárgyakat, festményt, por- 06-70/2422-988
les, sérült) piaci áron márká- celánt, órát, könyvet, ezüstöt,
Tűzifa eladó. Tölgy, bükk
tól-kortól függetlenül! Korrekt, hagyatékot műtárgybecsüs
méteres szálakban, 20E Ft/
gyors ügyintézés. Ár: 3MFt- vásárol. 06-30/342-1855
m3-től. Garantált mennyiség.
ig Tel: 20/535-6989, 20/536- Falitányérokat, porcelánokat,
T:30/534-9989. AA6027971
régi könyveket, festménye0069
ket, egyéb régiséget veszek.

504968

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com
+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

szőnyegtisztítás

Szigetelt csőkémények
szerelése, kémények
bélelése inox anyagból.

504944

504943

FOUR ENTRY KFT.
� 0620/337-6171

Konténeres szemét,
Debrecenben!
törmelék és egyéb
Házhoz
hulladék–
szállítással is.
hu
g.
ye
on
www.varazssz
út 98.
szállítás
Debrecen, Füredi
n)
(Medicor udvarba
� 52/430-826
06-20/950-5515

Professzionális

504933

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.

hulladékszállítás

DEBRECEN
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.
Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Debrecen, Dósa nádor tér 10.,
Tel.: 20/970-7013
Szerkesztőség székhelye:
4031 Db., Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

Szolgáltatás
Cseréptető, palatetők bontás nélküli átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás,
kémények bontása, javítása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-70/429-6667
ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626

504957

KÖMMERLING

Vállaljuk Kft., Bt.
egyéni vállalkozások,
teljeskörű
könyvelését.

szőnyegtisztítás

504930

nyílászáró

504975

könyvelés

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz,
melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!
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ÁLLÁSAJÁNLAT

Geotherm Üdülő Kft

Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.

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

Érd.: 30/318-2018
Zo-la 93 Bt.

504967

nagy gyakorlattal
felveszek (akár nyugdíjast is).

info@hotelsilver.hu

Opus Európa Kft.

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

VESZPRÉMBEN INGYENES

SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra
+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

FŐKÖNYVELŐ

!Fizetési előleg !Havi ajándékcsomag

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

Tetőfedő, bádogos régi
tetőjavítás cseréplemezzel, mindenféle csatornát
vállalunk, akciós árban.
Elérhetőség:06-30/8937418

állás
a Szuperinfó Média Kft. korai
kezdéssel kerékpáros kézbesí504978

Dugulás elhárítást, csatornatisztítást, csapadékvíz elvezetők tisztítását vállalom, akár
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.
MOBIL WC BÉRBEADÁSA
Fekete Miklós:
06-20/270-7437
TeTŐász!! Beázások megszüntetése. Régi palatetők, cseréptetők bontás
nélküli átfedése (zsindely,
cserepeslemez, cserép),
kémények bontása, rakása, csatornák cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, színezése, előtetők
készítése. 0630/4402-145,
06-20/391-4249

Érdeklődni Oláhné Berecz Esz-

számon lehet.
ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-599

nagybani vására kereskedőknek.

504937

0630/4884468

-96-95,

06-30-313-35-16

(Pabian&Partner)

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Műanyag nyílászárógyártó cég

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

gyakorlattal rendelkező munkatársakat
keres debreceni telephelyre műhelyés beépítőmunkára.

KERESÜNK
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com
vagy telefonon: +36 30 269 31 30
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár
és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított, lakatos,
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig
a 06-70/639-9920 telefonszámon JOBmotive Kft.

OPERÁTOROKAT

Kereset: net.170.000-200.000 Ft

Győri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelő,
autószerelő, villanyszerelő munkakörbe dolgozókat.
Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021
JOBmotive Kft.
Győri munkahelyre targoncá-

+36 20 336 38 03
Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

TársKeresés
Komoly társat, élettársat keresünk! Lányok, asszonyok, férfiak. 06-70/519-0590
30-as, kedves, csinos hölgy
ismerkedne Debrecenben. Hívj
bátran. 06-30/217-1527
32 éves, debreceni hölgy
ismerkedne. 06-30/378-1831
szaBadIdŐ, ÜdÜlés, szÓraK

sokat, hegesztőket és szalag-

2 szobás, összkomfortos lakás
munkára férfi dolgozókat kor- kiadó 4-5 főnek egy napra. is.
rekt bérezéssel felveszünk. 06-30/261-9960, 06-70/519Szállás ingyenes, utazást térí- 0590

ternél 06-30/463-2541 telefon-

KENDŐK, SÁLAK

(250 Ft/db)

tőt keres napilap terjesztésre.

504

+36 20 216 56 10

Fiatalos csapat, versenyképes fizetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai
önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu

sel. 06-30/363-5598

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN
nettó 180.000 Forint-tól

munkatársat keres!

lakásfelújítást vállalok. Festés, burkolás, gipszkartonozás,
igény esetén anyagbeszerzés-

INGYENES SZÁLLÁSSAL
ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET

504882

Elvárások:

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft.

504930

e-mail címre várunk.

245307

504981

504707

telefonszámon lehet

Önéletrajz:
irodadeb@opuswork.eu
Érd.:0670 883 7339

info@hotelsilver.hu

Érdeklődni:

0620/9977-631

504303

info@hotelsilver.hu

munkakörbe keres pontos, munkájára
igényes, érettségizett munkatársat.
Fényképes önéletrajzot az

Gyere és dolgozz Velünk!
Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába,
3 műszakos munkarendbe. A
szállás és a bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett,
13. havi ﬁzetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021
JOBmotive Kft.

tünk.

Tel.:06-20/949-3036

OKTaTás

Gekko Hungary 2014 Kft.
Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat keres nemzetközi autóipari
cég győri és mosonmagyaróvári munkahelyére. Versenyképes
ﬁzetés mellé, cafeteria-t, szállást, munkába járást, bérelőleget biztosítunk. Érd.: 06-70/4159020 JOBmotive Kft.

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző
óvodai dajka, irodai titkár,
Általános ápolási, egészségügyi
asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,
szociális gondozó és ápoló,
kézápoló, műköröm építő,
gyógyszertári asszisztens,
Szakács, Központifűtés szerelő
képzések indulnak.
1<96=(

30/633-0073 www.forba.hu

504974

jelent. Fényképes önéletrajzot az

keres!
Hosszú távú munkalehetőség,
kiemelt bérezés!
Szállást biztosítunk!

504966

munkakörbe. Nyelvismeret előnyt

Geotherm Üdülő Kft.

munkakörbe keres szakirányú
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársat.
Nyelvtudás előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzot az

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT ÉS
ÉPÍTÉSZTECHNIKUST

,0/:)"*
,*4&(§5ä

MUNKÁSOKAT,
TARGONCÁSOKAT,
RAKTÁROSOKAT

245272

."44;ä3

'&-4;0-(-

A Hotel Silver****superior

504302

rendelkező munkatársat keres

Győri és Móri cég
betanított

504708

végzettséggel, szakmai tapasztalattal

e-mail címre várunk.

A Hotel Silver****superior

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre
keres

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

A Hotel Silver****superior szakirányú

8

504759

2019. január 11.

2019. 01. 02. 9:54

504979

szuperhos-kreativ-202x135-januar2-debrecen.indd 1

