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30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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Hajdúszoboszló

www.privatpraxis-hajduszoboszlo.hu

PrivátPraxis Orvosi Rendelők
Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. út 22.

-Üzemorvos
-Háziorvos

-Gyermekgyógyászat
-Belgyógyászat (endocrinológia)

- Laboratórium
-Sportorvos

Nővértelefon, 
időpontegyeztetés:

 +36-20-277-7620
Dr. Búzás Csaba +36-30-393-1841
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•  Síremlékek, urnasírok műkőből,
gránitból készleten

• Felújítás, tisztítás
• Kripták készítése, burkolása
• kész gránit urna sírok

Patkós Attila • Kőfaragó
• •   

• •
• • 
• • 

Pa

Hajdúszoboszló, Radó u. 24. • Tel.:30/3949-239, 52/364-197

Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri
A Herczeg Gabona Kft. 

(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)
megkezdte az idei évi

INPUT ANYAG FORGALMAZÁSÁT
-vetőmagok
-műtrágyák

-talajfertőtlenítők
-vegyszerek

Mezőgazdaság az Önök szolgálatában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofi t Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (4200 Hajdúszoboszló Nyugati sor 5 sz.) 2019. február 15-től - 
2022. február 14-ig bérbeadásra meghirdeti az alábbi garázsokat:

o Bányász u. 30/ 2. számú garázs 18 m2
o Major u. 10-12/6. számú garázs 17 m

Érdeklődni lehet Zrt. központi irodájában Kiss Juditnál Telefon: 52-557-400/5 
mellék vagy 06-30-249-8632.
Ajánlatokat zárt borítékban „Garázs” felirattal ellátva 2019. január 23-án (szer-
dán) 16˚˚ óráig beérkezően kell megküldeni a fenti címre a bérleti díj brut-
tó összegének megjelölésével. Ármegjelölés minimum bruttó 18.000.- Ft. 
Szerződéskötésre a legmagasabb bérleti díjat ajánlóval kerül sor. 1 pályázó-
val csak 1 garázsra kötünk szerződést!

Privát Max
4181 Nádudvar
Kabai út 2sz.

VÉGKIÁRUSÍTÁS

2019.01.02-01.13.ig

Kívánom minden polgárnak, hogy életük legyen
békés,  kiegyensúlyozott.

Napjaik egészségben, szeretetben teljenek 
az elkövetkező években!

önkormányzati képviselő
Nádudvar

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

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

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

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu

Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Fizetési előleg  !Havi ajándékcsomag

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 216 56 10
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kereset: net.170.000-200.000 Ft
+36 20 336 38 03

nettó 180.000 Forint-tól
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+36-30/545-6787

Hajdúszoboszló, Művelődési központ

Február 11. hétfő 17 óra

 Részletfizetési lehetőség
 Háztól-házig
 3 hónap alatt
 Családias
 hangulat
 Hitel lehetőséggel

október 11 csütörtök 17 óra

Ebesi telephelyre 

SERTÉSGONDOZÓ 
munkatársat keresünk

azonnali kezdéssel. 
Érd: 0630/431-1235

Kurucz Farm Kft.

SZŐNYEGMOSÁS!
Ingyenes házhozszállítással!
Rákóczi u. 190 sz.

Tel.:06-30/493-8650
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DEBRECEN. – Jó a kez- ■
det, az első kezelések után 
máris javul a beteg állapo-
ta – válaszolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debrecen 
belvárosában praktizáló, 
hagyományos kínai mód-
szerrel gyógyító orvos. – A 
hölgynek idegrendszeri 
problémája volt, ez meg-
terhelte a szervezetét, 
nem úgy működött, aho-
gyan kellett volna, és ez 
okozta a problémát.

De mi is volt a gond? Erről már 
beszéljen a beteg, akivel Wang dok-
tor rendelőjében találkoztunk. – A 
legfőbb probléma a stressz, ebből 

alakult ki a viszketés szerte a teste-
men. Amikor pedig megvakartam a 
bőröm, olyan volt, mintha vesszővel 
verték volna, piros csíkok keletkez-
tek. Főleg este jelentkezett a prob-
léma. A viszketés egy pajzsmirigy-
betegség 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, visz-
kető 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. Termé-
szetgyógyászhoz is fordultam. Ott 
a méregtelenítést javasolták, de az 
sem vezetett eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony ezek 

után ismerősei ajánlására kereste 
fel Wang doktor rendelőjét. Mint 
mondta, kipróbált számos más 

gyógy módot, szinte eredményte-
lenül, a gyógyszereket az emésztő-
rendszere nem bírja, a tűszúrástól 
– merthogy a kínai orvos akupunk-
túrával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom ben-
ne, hogy teljesen megszabadulok 
a testi problémámtól – mondja a 
fi atal asszony. 

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 keze-
léssorozatnak körülbelül a félide-
jénél vannak. Sokat tompult a fáj-
dalma, tud járni, hosszabb távot is 
meg tud tenni gyalog. Mint fogal-

maz, a kínai orvostól visszakap-
ta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a csí-

pőmbe, annyira fájt minden lépés-
nél. Lényegében nem tudtam men-
ni – beszélt a betegségéről a férfi , 
majd azzal folytatta, hogy orvostól 
orvosig járt, míg végül új csípőpro-
tézis beültetését javasolták neki. – 
A csípőprotézisnek, tudom, van-
nak kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az ide-
gen anyagot, aztán kérdés, hogy 
hány évig használható, mikor kell 
cserélni. A műtétet mindenképpen 

szerettem volna elkerülni, ugyan-
akkor jobb életminőséget szeret-
tem volna magamnak. Korábban 
is olvastam, hallottam már a belvá-
rosban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógyult 
betegeiről. Így én is bizalommal 
fordultam hozzá

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós javulást eredményezett a betegeknél.

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

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)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal
á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló
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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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Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett édesapánk

Kiss Gábor
temetésén megjelentek, 

ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek,

mélységes fájdalmunkban 
osztoztak.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

Pócsi Gyula
volt újvárosi utcai lakosú kedves halottunktól

2019.01.21-én 12 órakor
 fogjuk örök nyugalomra helyezni 
a Hajdúszoboszlói köztemetőben.

PULTOS• 

SZAKÁCS• 

SZOBAASSZONY• 

FELSZOLGÁLÓ• 

Telefon: 06-52/360-366 Fundus Invest Kft.
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
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

  A POLYDUCT Zrt. 
        nádudvari 
 Műanyagüzeme 
munkatársat keres 

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ 
munkakör betöltésére.

Teljesítményalapú bérezés, műszakpótlékkal.

Jelentkezni lehet: 
személyesen, 4181 Nádudvar, Kabai út 62. 

vagy levélben a karrier@polyduct.hu 
címen keresztül.

  A POLYDUCT Zrt. 
        nádudvari 

központi irodájába 
munkatársat keres 

VEZETŐI ASSZISZTENS 
munkakör betöltésére.

Bővebb információ a www.polyduct.hu/karrier oldalon.

Jelentkezni lehet: 
fényképpel ellátott önéletrajzzal a 

karrier@polyduct.hu címen keresztül
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Lapzárta: 
szerda 12 óra

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, 
minden pénteken. Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Kiadásért felelős:
Fodor István ügyvezető Szerkesztésért felelős:

Dr. Kovács Julianna, Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, 06-30/443-5297

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, 
Balmazújvárosi út 11. E-mail: 

hajduszoboszlo@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Miklós Ildikó
+36-30/443-5297 

ildiko.miklos@inform.hu

Kettőt fizet, 
hármat kap!

Adja fel lakossági 
apróhirdetését

 irodánkban, kétszer,
(Hajdúszoboszló, Isonzó 2.)

a következőt 
AJÁNDÉKBA adjuk!
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Hajdúszováti baromfitelepünkre

UDVAROS,
ÁLLATGONDOZÓ

munkatársat keresünk.
Jelentkezés és érdeklődés:

Tel: 06/30/9456-521
E-mailen: nagiszallas@gmail.com

(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)

Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.

INGYENES,
jó parkolási lehetőség!CENTRUM

ÁRZUHANÁS

MINDEN TELJES ÁRAS GYEREKCIPŐ:

-20%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI, FÉRFI CIPŐK, CSIZMÁK:

-40%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI KABÁTOK, DZSEKIK, FELSŐK:
-20, -30, -40%  

ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK!

Január 11-től amíg a készlet tart
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Ház, Házrész eladás
Hajdúszoboszló központjában,mindentől pár 
perc sétára és mégis csendes helyen 6 szo-
bás,4 fürdőszobás családi ház intim pihenő-
kerttel eladó.Irányár: 38,5 Millió Ft.Telefon:06-
30/424-8548

Ház eladó Nádudvar Szélső u. 60.Érd.:06-
30/578-9240

Nádudvar József Attila 10 sz. alatt ház eladó.
Érd.: Nádudvar József Attila u. 16.

Nádudvar Rózsa u. 6 szám alatt családi ház 
eladó.Társasházi lakás csere érdekel.Tel.:06-
30/726-5678

Nádudvar, Mónus Illés u. 20 alatt családi ház 
eladó.Érd.: Nádudvar József Attila u. 16

albérletet kíNál
Ház körüli munkáért lakást biztosítok.Józan 
életű,megbízható férfinek vagy házaspárnak 
Ebesen.Tel.:06-70/381-5136

kiadó 50 nm-es albérlet.Érd.:06-30/425-
6023

építési telek
Nádudvar Varga u. 5 sz. alatt telek eladó.
Érd.:06-30/468-6950

Föld, kert
Hajdúszoboszlón zsoldos dűlőn 422/18 hrsz. alatt 
200,5 Ak szántó eladó.Tel.:06-20/259-3550

Hajdúszoboszló határában lévő tanya eladó.Érd.:06-
30/498-2042

szántóföld eladó Hajdúszoboszló határában hrsz. 
0145/8, 3.9089 Ha, 126.72 Ak.Tel.:06-20/976-8247

129,57 Ak 3,2 Ha szántó Ebes határában eladó.
Tel.:06-30/995-7149

340 AK 20,1 ha termőföld Hajdúböször-
ményben eladó Érd.: 06305845347

Gép, szerszám, term. eszk
kiárusítás profilváltás miatt IFA,LIAZ,pótkocsi 
alkatrészek stb. 10-30% kedvezménnyel Haj-
dúszoboszló Ádám u. 64. alatt.Tel.:06-30/983-
4160,06-52/362-545

Jármű
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

Volkswagen Polo személygépkocsi műsza-
ki előtt 1100-as eladó kedvező áron.Érd.:06-
54/480-323

Járműkeresés
autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásárol-
juk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron márkától-
kortól függetlenül! Korrekt, gyors ügyintézés. 
Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

autókat, kisteherautókat vásárolok azon-
nali készpénzfizetéssel!Bármilyen korú, 
állapotú érdekelhet!  0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kis-
teher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , banki 
hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-9134012

személy és Teherautókat veszek. Bármilyet! 
06302520420

bútor
Jó állapotban lévő szobabútor és egy hordozha-
tó cserépkályha eladó.Érd.:06-30/578-9240

állat
eladó 160-180 kg-os hízók.Tel.:06-70/320-7949

eladó 2 db Ile De France törzskönyvezett kos vala-
mint 1 db vágókos Hajdúszoboszlón.Érd.:06-30/629-
5983,16 óra után.

Hajdúszoboszlón vágónyulak eladók.Érd.:06-30/629-
5983,16 óra után.

Háztáji hízók vannak eladók Nádudvaron!120-tól 150 
kg-ig.Érd.:06-70/417-4841

Hízók eladók 450 Ft/kg.Tel.:06-70/580-2562

Húsjellegű hízó és mangalica eladó.Tel.:06-30/843-
1480

malacok, süldők eladók, szemes terményt vennék. 
T: (30)322-5343, Karcag.

Vágó birka és körbálás szalma van eladó Hajdúszo-
boszlón.Tel.:06-70/419-4234

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382

1 db fias tehén,1 db hasas,4 db üres fiatlan magyar 
tarka tehén eladó.Érd.:06-20/232-0890

1 db törzskönyvezett 2 éves fekete has.,vágóbirka 
élve,hasítva eladó.Érd.:06-30/910-2722

NöVéNy
Vetőmag,kukorica,napraforgó kapható Nádudvar 
Baksay Dániel út 30.Tel.:06-30/402-2929

eGyéb eladás
réGi motorokat keresek, Simson, Jawa, MZ, stb., 
akár hiányos vagy romos is lehet! 20/572 5142.

tűzifa eladó. Tölgy, bükk méteres szálakban, 20E 
Ft/m3-től. Garantált mennyiség. T:30/534-9989. 
AA6027971

eGyéb keresés
bicskákat-késeket vásárolnék Kocsis, Szoboszlai, 
Némethy, Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-30/979-
9529

birkacsengőket, juhászkampókat, lócsengőket, mar-
hakolompokat, pitykegombokat, bicskákat tanyabe-
rendezéshez régiséget vásárolok. Érd.:06-30/979-
9529

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

Veszek elromlott háztartási gépet, hűtőt, mosógépet, 
bojlert, TV-t, rossz akkumulátort, vashulladékot...stb.
Tel.:06-20/231-0359

szolGáltatást kíNál
Centrifuga és keverőtárcsás mosógépek javítá-
sát garanciával vállalom. Felújítottak eladók kérés-
re elszállítom, régit beszámítom. Érd.:06-20/485-
4256

Cseréptető, palatetők bontás nélküli átfe-
dése bitumenes zsindely ráolvasztás-
sal. Tetők mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 
30% kedvezmény. 06-70/429-6667

FÜrdŐkádak bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garanciá-
val, belső munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 06-20/391-
4249

tetŐász!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nélkü-
li átfedése (zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, csatornák 
cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

állás
a Kösely Zrt. üzemi konyhájára teljes vagy részmun-
kaidős szakácsot keres.Érdeklődni:Kiss Jánosné 
főszakácsnál a 06-52/558-900/68-as mell.

a Szuperinfó Média Kft. korai kezdéssel kerékpá-
ros kézbesítőt keres napilap terjesztésre. Érdeklőd-
ni Oláhné Berecz Eszternél 06-30/463-2541 telefon-
számon lehet.

ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. 

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

(Pabian&Partner)

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-ma-
gyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát biztosí-
tunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon - JOBmotive Kft.-

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.-

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosí-
tunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021 
-JOBmotive Kft.-

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói szarvasmarha telepére 

fejőst keres.Érdeklődni:06-30/219-8766

Nádudvari Élelmiszer üzletünkbe szakácsot, 
vagy szakmai gyakorlattal rendelkező kony-
hai dolgozót felveszünk. Élelmiszer eladót rész-
munkaidőben felveszünk. Fényképes önéletraj-
zot az smdk.hu@gmail.com címre kérjük Tel: 
30/2660257,(SMDK Kft.)

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaróvári 
munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába járást, bér-
előleget biztosítunk. Érd.: 06-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-

Szarvasmarha mellé nádudvari telephelyre állat-

gondozót keresek.Folyamatos téli,nyári munka tel-

jes munkaidő fizetés megegyezés szerint.Tel.:06-

70/370-1149,(Boros József e.v.)

mUNkaHelyet keres
idős néni gondviselését vállalom ingatlanért cseré-

be.Tel.:06-30/224-3487

társkeresés
60 éves férfi keresi azt az 55-60 éves hölgyet aki 

egyszerű,kedves.Érdeklődni 18 óra után.Tel.:06-

30/317-5710

VeGyes
termelői fűszerpaprika eladó csemege 2.500 Ft/kg, 

csípős 2.800 Ft/kg.Tel.:06-20/296-3023
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Kabai telephelyre 
 azonnali kezdéssel C, E  

kategóriás jogosítvánnyal  

SOFŐRT  
keresünk.  

Jelentkezéseket a  
marianna.vargane@umgroup.com  

email címre. Érdeklődni 
a 06-70/372-4586
06-70/333-1802 
telefonszámon.

argos Feed Group kft.

A Hunguest Hotel Béke
(Hajdúszoboszló)

SZAKÁCSOT
keres azonnali belépéssel, 

állandó munkára.
JELENTKEZNI:

a Mátyás király sétány 10. sz. alatt,
a munkaügyön lehet.

Hunguest Hotels Zrt.

A Hotel Silver****superior 

munkakörbe keres szakirányú 
végzettséggel, szakmai tapasz-

talattal rendelkező munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent. 
Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

A Hotel Silver****superior 

munkakörbe keres pontos, munkájára 
igényes, érettségizett munkatársat. 

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu 

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft.

A Hotel Silver****superior szakirányú 

végzettséggel, szakmai tapasztalattal 

rendelkező munkatársat keres

 

munkakörbe. Nyelvismeret előnyt 

jelent. Fényképes önéletrajzot az

info@hotelsilver.hu 
e-mail címre várunk.

Geotherm Üdülő Kft.

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
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