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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?
Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.huwww.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

Orvosi ellátás várakozás 
nélkül akár egy órán belül.

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

Rendelési idő hétfő–péntek:
Napközben: 8–16 óráig  

Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben

(nem kell bejelentkezni)

Debreceni Hoki Klub
A korcsolya tanfolyamokra 

4-5 éves kortól kötöttsé-

gek nélkül várják a gyere-

keket.

�Lapozzon a 2. oldalra

MÁRMÁR 7 ÓRÁTÓL NYITVA!  7 ÓRÁTÓL NYITVA! 

Debrecen, Hatvan u. 66. sz. 
Tel.: (52) 314-807; (52) 536-067

Keresse fel Debrecen egyik legszebb 

történelmi múltú patikáját! 

SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ  SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ  

AMIT ÖNÖKÉRT MÉG TESZÜNK:AMIT ÖNÖKÉRT MÉG TESZÜNK:
Ingyenes CSONTSŰRŰSÉG, vérnyomás,

vércukor és koleszterin mérés.

PÉNTEKENKÉNTPÉNTEKENKÉNT 10%10% kedvezmény 2017. január 31-ig:
Diabetikus és Gluténmentes termékekre 

Baba-Mama cikkekre.

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 7–21 óráig, 
szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.

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

• Tejipari vezérgép kezelő
• Műszerész
• Műszakvezető
• Tejtermékgyártó
• Targoncavezető

Ajánlatunk:
- Hosszú távú munkalehetőség, elismerés
- Cafeteria juttatás, utazási hozzájárulás – debreceni céges járat biztosítva, 

versenyképes jövedelem, bónuszrendszer
- Dolgozói élet- és balesetbiztosítás

Feltétel: Több műszakos munkarend vállalása.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajz beküldésével a HR@korostej.hu e-mail címen

Dolgozna az ország egyik vezető sajtgyártójánál? 

NYÍLÁSZÁRÓK
Építkezik, felújít? Ne költsön többet, ha megtakaríthat, 

válasszon prémium minőségű

Porta Doors ajtókat!

Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831
52/748-683

www.ajto-diszkont.hu  gyári képviselete
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10 Tel.: 52/471-545, 70/238-7800
E-mail: gombospalev@gmail.com

KÉMÉNYEKKÉMÉNYEK

52/471-545, 70/238-7800

GOMBOS PÁL 

Kandalló-kémények,

szigetelt csőkémények, 

kémények bélelése

Inox anyagból is.

Műszaki átadással.

FuránFlex
technológiával 
készült bélelés

gáz és szilárd
tüzelésre minimális 

bontással.

100% MAGYAR SZOLGÁLTATÓ100% MAGYAR SZOLGÁLTATÓ

Konténeres szemét Konténeres szemét 
és törmelék szállítás!!és törmelék szállítás!!
Tel: 0630/9583580Tel: 0630/9583580

DebreceniDebreceni
Hulladékgyűjtő Kft.Hulladékgyűjtő Kft.
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Papp és Tsa. 
Élelmiszer Ker. Kft.
Hús- és Hentes-
áru üzlet

HAJDÚHÚS 
2000 Kft.

Húsdiszkontáru üzüzlelett

4032 Debrecen, Egyetem sgt. 54.

(Régi Egyetem Kávéház mellett)
4030 Debrecen, Diószegi út 7.(Benzinkút után jobbra, megközelíthető  

30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00

Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

Nyitva tartás:

K.–P.: 6.30–18.30

Szo.: 6.30–13.00

V., H.: zárva

Kftt.t.t.. HHHHAJDÚ
200

Húsdisz

gt. 54.
t)

4030 De

H

Sertés húsok:Sertés húsok:
Sertés comb  949 Ft/kg949 Ft/kg
Sertés tarja 899 Ft/kg899 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket 
felidéző saját gyár tású minőségi termékeinket.felidéző saját gyár tású minőségi termékeinket.

Debreceni páros kolbász   1399 Ft/kg1399 Ft/kg
Juhbeles virsli  13991399 Ft/kg Ft/kg
Hajdú füstölt kolbász  1249 Ft/kg

Keresse üzleteinkben a 

Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS)
 megjelöléssel ellátott hústermékeinket!

KKeKeKeKKeKeKee

Kiváló MinKiváló Min
nnnn aa a    

hús (KMS)hús (KMS)
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Ismét könnyen elérhető!

Papp és Tsa. Kft.
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ELKÖLTÖZTÜNK
Új címünk: Debrecen, Kassai út 93. (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)

2016. július 4-től

a Tronka és Társa Temetkezés
Debrecen a Kassai u. 93. szám alatt kialakított új, korszerű 

és kulturált körülményeket biztosító

temetésfelvételi irodájában
várja ügyfeleit.

Elérhetőségek: Temetésfelvételi iroda
Tel./fax: 52-446-900 Mobil: 30/2288-999
e-mail: istvantronka@gmail.com

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

A korcsolya tanfo- ■
lyamokra 4-5 éves 
kortól kötöttségek 
nélkül várják a gyere-
keket: lányokat és fi-
úkat egyaránt.

Sportszerűség, kemény 
munka, az ellenfelek meg-
becsülése és fair play 
játék – ezek jel-
lemzik a jégko-
rongot, mely 
valódi csa-
patspor tág.  
– Nem vé-
letlenül áll a 
Debreceni Hoki 
Klub felnőtt öltö-
zőjének ajtaja mel-
lett az alábbi felirat: „ A 
sikernek nincs titka. Kul-
csa a felkészülés, a kemény 
munka és az, hogy tanulj 
a kudarcokból!” Bárkinek 
javasoljuk, aki akar és tud 
a fenti elvek szerint élni és 

dolgozni – mondta el érdek-
lődésünkre Mocsári Attila, 
a DHK elnöke.

A Debreceni Hoki Klub 
1989-es megalakulása óta 
foglalkozik Debrecen jég-
korong sportjának fejleszté-
sével. Kezdetben csak a téli 
időszakban tudtak dolgozni, 

azonban a 2004-ben átadott 
Derék utcai fedett jégpálya 
kiszélesítette sportszakmai 
tevékenységüket. – Nagy fi -
gyelmet fordítunk a jeges 

sportok népszerűsítésére; 
főként az óvodás és a kisis-
kolás korosztályok körében, 
az egészséges életmódra ne-
velés, a gyermekek fi zikai, 
illetve mentális állapotának 
fejlesztése és a sport irán-
ti elkötelezettség terjeszté-
se céljából – hangsúlyozta 
Mocsári Attila, hozzátéve, 

rendszeresen végez-
nek tehetségkuta-

tást és hokisulit 
is. Elmondta, 
2009-től már 
valamennyi 
korosztá ly-
ban elindít-

ják csapataikat 
a magyar bajnok-

ságban. Felnőtt csa-
patuk a 2014-2015-ös sze-

zontól kezdődően részt vesz 
a MOL Liga küzdelmeiben. 
A 2015-2016-os szezonban a 
MOL Liga 4. helyén végez-
tek, a Magyar Kupában pe-
dig bronzérmesek lettek.

Erő és ész
A jégkorongról úgy tart-

ják, hogy az atomkorszak, 
vagy a XXI. század sportja.  
A hokiban nem pusztán a 
fi zikai erő kap szerepet, ha-
nem az ész és a kreativitás 
is. Mocsári Attila elmond-
ta, alapvető, hogy a sportoló 
képes legyen „olvasni a játé-
kot”. „Ne azt nézd, hol van 
most a korong, hanem azt, 
hol lesz!” – idézte Wayne 
Gretzky szavait. Habár in-
kább férfi asabb sport a jég-
korong, lányok jelentkezését 
is várják. Közülük jelenleg 
négyen erősítik a csapatot.

Az egyesület MOL Ligás 
csapatot működtet, ezért a 
sportolóik számára egyenes 

út vezet a hivatásos karrier 
felé. – Természetesen nem 
csak a profi  játékosok kép-
zése a cél, nem lesz minden 
gyermekből felnőtt élsporto-
ló. A cél az, hogy a játékosok 
egy életre szeressék meg ezt 
a csodálatos játékot, váljék 
belőlük sportolni akaró fel-
nőtt; szponzor, vagy sport-
vezető és a gyermekeikből 
neveljenek sportot (hokit) 
szerető, művelő ifjú embert 
– emelte ki az elnök. A tag-
sági díjak korosztály sze-
rint változnak, a tanfolyam 
6000 forintba kerül. Olvasó-
ink bővebb információkat a 
www.debrecenihoki.hu ol-
dalon szerezhetnek.

V. K.

A jégen bizonyítják rátermettségüket
A Debreceni Hoki Klubnak (DHK) jelenleg több, mint
200 igazolt játékosa van, a 6-7 évesektől a felnőttekig

Hirdessen a 
SZUPERINFÓBAN!

www.szuperinfo.hu
SS
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Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 7 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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JANUÁR 7-TŐL
AMÍG A KÉSZLET TART

JJJAN
ATÉLI

VÁSÁ
R

Ingyenes, jó parkolási lehetőség!

ÁZSIA CENTRUM

BOMBA ÁRON

Egyes lakástextil termékek és egyes női táskák -30% engedménnyel!

egyes ALKALMI, NŐI CIPŐK 1990FT-ÉRT!

20%
    30%
        50%

 egyes TÉLIKABÁTOK, TÉLI FELSŐK
egyes TÉLI CSIZMÁK, CIPŐK

engedménnyel!

VÁSÁR!

VÁSÁR!

Egyes sapkák, kesztyűk -50% kedvezménnyel.

Debrecen, Dózsa György u. 20. Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.
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Az árak egész rekeszre értendők!

Full Diszkont
Az akció időtartama: 2017. 01. 09 – 01. 22.

DEBRECENI ÜZLETEINK: Petőfi  tér 17.; 
Űrhajósok tere 1.; Ötvenhatosok tere 6.; Vágóhíd u. 3.
Nyitva tartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–14.00
www.facebook.com, www.fulldiszkont.hu

ELFOGADJUK:

Macskaeledel Cleo 
alutálas, 100g, 
csirke és máj

DEBRECENI ÜZLETE
Űrhajósok tere 1.; Öt
Nyitva tartás: h.–p.: 8

ELFOGADJUK:

FF Családi
májas pástétom,

156 g, sertés, baromfi , liba, borjú

826,92 Ft/kg

129 Ft/db

550 Ft/kg

55 Ft/db

Deep Fresh
nedves t. kendő,

144 db, maxi, tetős

2,67 Ft/db

385 Ft/cs

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

317031
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Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

-
 médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
anita.borsi@russmedia.hu 

Az USA legnépsze- ■
rűbb és a világ legné-
zettebb sportága, az 
amerikai futball, a cívis-
városban is elérhető.

A Gladiators he-
ti két edzést tart a 
DEAC pályán. El-
hivatottnak kell 
lennie annak, 
aki komolyan és 
rendszeresen sze-
retné űzni az ameri-
kai futballt, hiszen sokan a 
munka és a tanulás mellett 
szánnak rá időt – mondta Ger-
da Lajos, a Gladiators elnöke 
lapunknak. Hozzátette, szeren-
csére egyre több a fi atal játékos, 
de a csapatnál kikötés, hogy 
a sport nem mehet a tanulás 
rovására. Habár nagyon sok a 
megkeresés a 14 év alattiaktól 
is, őket még türelemre intik. Az 
elnök elmondta, az amerikai 
foci habár kívülről – ahogyan 

a sztereotípiák is mutatják – va-
lóban egyfajta dulakodásnak 
látszik, ám ennél sokkal komo-
lyabb háttér van mögötte. – Na-
gyon bonyolult, több száz olda-

las szabályrendszer 
alapján játsszák 
ezt a játékot, rá-
adásul az edzők 
által alkalmazott 
playek is igen 

nagy koncentrá-
ciót igényelnek – fej-

tette ki. A Gladiators 
2013-ban kezdett el a Szolnok 

Soldiers-szel közösen bajnok-
ságokon indulni, így a kiváló 
játékosok esélyt kaphatnak a 

bemutatkozásra. Sikereket is el-
könyvelhettek: 2015-ben meg-
nyerték a Divízó 2-es bajnoksá-
got, 2016-ban pedig a Divízió 
1-en lettek ezüstérmesek.

Együtt a csapatban
Gerda Lajos hangsúlyozta, 

igazi csapatsportról van szó, 
mely összekovácsolja a tago-
kat. A csapat összeállítása na-
gyon sokrétű, ezért bármilyen 
testalkatú játékosnak megvan 
a helye. – A játék középső ré-
szén elhelyezkedő falemberek 
nagyobb testű nagyobb súlyú 
játékosok, míg a futók inkább 
alacsonyabbak, az elkapók 

véknyabbak, az irányítókat 
pedig inkább a magasabb já-
tékosok alkotják. Mindenkinek 
megvan a helye és a pontos fel-
adata, ezért 100%-osan csak 
úgy játszhat a csapat, ha min-
den tag mindent belead.  

A felszerelés komolyabb 
anyagi ráfordítást igényel, hi-
szen a sisak-, a váll-, a comb-, 
fog-, farokcsontvédő haszná-
lata kötelező, illetve a stoplis 
cipő is szigorúan ajánlott. Van-
nak kényes darabok, melyekből 
érdemesebb sajátot beszerezni. 

Ám például a sisak- és vállvé-
dőt különböző börzéken is meg 
lehet venni, sőt bérlésre is van 
lehetőség, hívta fel a fi gyelmet 
Gerda Lajos. – Fontos, hogy elő-
ször tapasztalják meg milyen 
a játék, mennyire tetszik meg, 
mennyi időt tudnak rá fordí-
tani, mielőtt felesleges költe-
kezésbe bonyolódnak. Nem 
érdemes megvenni a drága fel-
szerelést, ha esetleg mégsem 
használják ki – mondta. A tag-
díj hat-, illetve négyezer forint, 
de vannak különböző kedvez-
mények is. Aki kedvet érez ar-
ra, hogy kipróbálja az ameri-
kai futballt, vagy még lennének 
kérdései, látogassa meg a www.
gladiators.hu, a Facebookon a 
Gladiators Amerikai Football 
Csapat oldalt, vagy hívja Ger-
da Lajost, a 30/445-4967-es 
telefonszámon.

V. K.

Debrecenben is hódít
az amerikai foci

36
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CASCO-S ÜVEGKÁR RENDEZÉS
AKÁR ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Debrecen, Köntösgát sor 15.

Telefon: 52/324-585, mobil: 30/9488-144

gyula.vass@nsg.com • www.pilkingtonagr.hu

www.autouvegdebrecen.hu

Autóüvegbe épített

biztonság...
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Wir suchen 
Maler/Elektriker/Installateure 

in Stuttgart!

Munkát keres 
Németországban?

Ön festő, villanyszerelő, 
vagy víz-, gáz- és 

fűtésszerelő szakmai 
tapasztalattal és

rendelkezik német 
nyelvtudással?

Munkát ajánlunk német cégnél, 
német szerződéssel és ingyenes szállással.

Pontos kifizetések, 
magyar anyanyelvű ügyintéző, 

családbarát cég, készpénz előleg és ingyen 
étkezés minden pénteken.

Jelentkezzen nálunk!
Bátai Gergely

+49 163 2040 666
batai@fischer-personalservice.de

A dm Kft. közel 260 üzletével vezető szerepet tölt be a drogéria kiskereskedelemben. 
Sikerünk titka, hogy olyan munkatársakkal dolgozunk, akik készségesen vállalják 

a magas szintű személyi követelményeket és szívesen dolgoznak csapatban.
Debrecenben működő üzletünkbe keresünk új munkatársakat 

az alábbi munkakörökbe:

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,  
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán az „Állásajánlataink”

menüpont alatt 2017. január 17-ig jelentkezzen a pozícióra, 
vagy adja le személyesen önéletrajzát a boltban.

Főbb feladatok
n Az üzlettér, az irodahelység és a
raktár tisztántartása

n Bevásárlókocsik és kézi kosarak tisz-
títása

n Üvegfelületek tisztántartása (fotó-
pult, parfümszekrény, bejárati ajtó)

n Az üzlet előtti terület tisztítása
n Elvégzett takarítási feladatok admi-

nisztrálása
Munkakör betöltésének feltételei 
n Alapfokú iskolai végzettség
n Fizikai munka iránti nyitottság

Munkakör betöltése során 
előnyt jelent
n Hasonló munkakörben szerzett
gyakorlat

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
heti 20 órában

határozott idejű munkaviszony

Főbb feladatok
n A dm üzletpolitikájának 
megvalósítása

n Szakszerű tanácsadás nyújtása a
vásárlóknak

n Pénztárgép kezelése
n Árupakolás, a polcok feltöltése
n Pontos készletszámolás, 
leltározásban való részvétel

n Munkaterület rendben 
és tisztántartása

Munkakör betöltésének feltételei 
n Önálló, felelősségteljes 
munkavégzés

n Jó kommunikációs képesség
n Pontos, precíz munkavégzés
n Jó problémamegoldó készség
n Fizikai munka iránti nyitottság
Munkakör betöltése során 
előnyt jelent 
n Szakirányú eladói tapasztalat
n Szakirányú kereskedelmi 
végzettség

ELADÓ-PÉNZTÁROS
heti 30 órában

határozott idejű munkaviszony

Az üzlet címe: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11, TESCO
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január 6.•  Boldizsár

január 7.•  Attila, Ramóna

január 8.•  Gyöngyvér

január 9.•  Marcell

január 10.•  Melánia

január 11.•  Ágota

január 12.•  Ernő

BBBBoooolllldddoooogggggg

nnnnéééééénnnn vvééé nnnvvvv aann pppaaaa oooooopp tttooo !!!!!!tt

Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798

istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

iv
5 jú

G Á B O R  N A PÁ R NYÉ KO LÓ
Minőségi műanyag redőnyök,

napellenző, erkély árnyikák, redőny,
reluxa, roletta, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, üvegfóliázás,

szúnyoghálórendszerek,
aluredőny (renolit fóliás), garázskapu, 

redőnykapu, biztonsági rács,
szinterezés, homokfúvás,

thermo függöny (PVC szalagkapu).

Mindenre
van

megoldás!
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ÉÉletmódletmód
A tél nemcsak a hangulatos 

hófehér tájat hozza magával, 

hanem sajnos egy örök mu-

must is: az arcüreggyulladást. 

Tipikusan egy olyan beteg-

ségről van szó, amelyen szin-

te mindenki átesik legalább 

egyszer.

Hogyan alakul ki az 
arcüreggyulladás?
Az arcüreggyulladás általá-

ban nem hipp-hopp alakul 

ki az ember szervezetében, 

hanem bizony vannak előz-

ményei. Többnyire egy orr-

folyásos, megfázásos be-

tegség előzi meg, és ha 

ez a kór nem múlik el 

(mert nincsen kezel-

ve vagy mert nem fi -

gyel rá oda az em-

ber és nem szán 

időt a pihe-

nésre), akkor 

sajnos annak 

szövődménye lesz, ez pedig 

az arcüreggyulladás.

Hajlamosít az arcüreggyul-

ladás kialakulására, ha orrsö-

vényferdülésünk vagy arcüre-

gi polipunk van, így ezeket 

már csak az arcüreggyulla-

dás apropóján is érdemes ki-

vizsgáltatni, elkerülve ezzel a 

folyamatosan ismétlődő arc-

üreggyulladás maratonokat.

Melyek a tünetei?
Sokak által ismert tünet, ami-

kor az arcunk feszül, érzé-

kennyé, duzzadttá válik, úgy 

érezzük, hogy „tele van’’, és ha 

lehajolunk, akkor olyan, mint-

ha egy tetemes súly nehezedne 

az arcunkra. Az orcákon kívül 

a homlok és a szemüregek is 

fájhatnak. Erre még rájöhet 

a gyengeségérzet, lehangolt-

ság, fáradtság és esetlegesen 

a láz is.

Sokszor előfordul, hogy az 

arcüreggyulladásban szenvedő 

elkezdi fájlalni valamelyik fogát 

is (általában a felső fogak egyi-

két), ugyanis az arcüreggyulla-

dás okozta fájdalom kisugároz-

hat a fogakba is. Ahhoz, hogy 

kiderítsük, mi a fogfájdalom 

eredete, érdemes fogorvoshoz 

is elmenni.

Arcüreggyulladás, a téli mumus Arcüreggyulladás, a téli mumus 

A szem az egyik legbonyolul-

tabb és legérdekesebb szer-

vünk, összetett folyamatok 

segítségével lehetővé teszi, 

hogy az egyik legfontosabb 

érzékelést, a látást átélhes-

sük. Íme 6 érdekesség, amit 

eddig biztos nem hallottunk 

a szemről!

Fordítva látunk mindent 
A szemünk valójában nem is 

úgy érzékeli a képeket, aho-

gyan mi látjuk – mindent for-

dítva rögzít, és csak az agyunk-

nak köszönhető, hogy végül 

helyesen látunk mindent. Ez 

azért van, mert a domború 

szemlencsén keresztül úgy 

törik meg a fény, hogy a kép 

megfordul és tükröződik, és 

a retinánkhoz már így jut el.

Nem látjuk a piros színt 
Bár piros, zöld és kék re-

ceptorok is vannak a sze-

münkben, valójában az első 

csak sárgás-zöldes, a máso-

dik pedig csak kékes-zöldes 

színeket rögzít. Megint az 

agyunk csinálja meg a mun-

ka oroszlánrészét: ezeknek a 

rögzüléseknek az alapján ösz-

szerakja a vörös színt.

Elég rossz a periférikus 
látásunk 
Bár ezt a mindennapokban 

nem igazán érzékeljük, a pe-

riférikus látásunk elég csapni-

való. Gyakorlatilag fekete-fe-

hérben látjuk a látóhatárunk 

szélét, és elég homályosan is. 

Azért nem érzékeljük, hogy 

így van, mert a szemünk fo-

lyamatosan mozog, hogy ki-

töltse a hiányosságokat.

A kék szeműek mind 
rokonok 
Elég nehéz elképzelni, de 

mindenki, akinek kék a sze-

me, egyazon őstől származik. 

Az ezt okozó mutáció valami-

kor 60-100 ezer évvel ezelőtt 

jelent meg, eredetileg min-

denkinek barna szeme volt, 

és csak utána váltak szét a 

színek.

Nem változik a szemgolyó 
mérete 
Furcsa, de így van: a szem-

golyónk mérete ugyanakko-

ra, mint amekkora a születé-

sünknél volt. Egyáltalán nem 

változott, csak a testünk többi 

része nőtt hozzá.

Nem mindegy, miért sírunk
Az ember azt hinné, hogy a 

könny az könny, semmi ext-

ra nincs benne – pedig nem 

mindegy, hogy miért sírunk. 

Attól függően, hogy milyen 

érzelem váltja ki a könnye-

ket, változik az összetétele is.

Más kémiai kompozíciója 

van egy szomorú vagy egy 

boldog könnynek, sőt, an-

nak is, ha valami csak irritál-

ja a szemeinket.

6 elképesztő tény az emberi szemről 6 elképesztő tény az emberi szemről 

A rovat a   együttműködésével készült. 19
53

23

Tegyünk a ráncok ellen!
Életvitelünk minden mozzanatát láthatjuk bőrünkön. Azok akik egész-
ségesen táplálkoznak és sok folyadékot isznak, sportolnak, sokkal las-
sabban öregszik a bőrük. A bőr öregedése természetes biológiai folya-
mat, de abban mégis egyetérthetünk, hogy az életmódunk, szokásaink 
azért jócskán hatással vannak bőrünk állapotára, így a ráncokra is. Ha 
egészségesen táplálkozunk, sok vizet iszunk, nem dohányzunk, sokat 
alszunk és sportolunk, valamint bevizsgált bio/natúr hidratálókrémet 
és naptejet használunk, akkor jobb eséllyel indulunk a ráncok elleni 
harcban, mint azok, akik nem fordítanak elég figyelmet ezekre.

Szolgáltatásaim:

Magyarországon már Magyarországon már 25 éve25 éve praktizáló és  praktizáló és 38 éves38 éves szakmai  szakmai 

tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

•  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

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

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8. (Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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KÖNYVELÉS

3
13

74
2

FOUR ENTRY KFT.FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉSKÖNYVELÉS

0670/620-15750670/620-1575☎35
6

9
36

SZORGOSHÁZ KFT.
Email: szorgoshaz@gmail.com

Tel.: 06-70/313-01-56

Családi házak, társasházak
tervezését, kivitelezését 
vállaljuk hagyományos 

vagy könnyűszerkezetes
technológiával.

HÁZÉPÍTÉSHULLADÉKSZÁLLÍTÁS
32

26
30

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

       52/430-826,
06-30/9430-826
�           

Professzionális

szőnyegtisztítás

Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 
Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)
(Medicor udvarban)

06-20/950-5515
06-20/950-5515

1099 Ft/m2-től

Házhoz szállítással is.

www.varazsszonyeg.hu
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SZŐNYEG

Szakemberek A-Z-ig

A Fuvker Bt. több  ■
mint három évtizedes 
tapasztalattal bír a hul-
ladékszállítás terén.

– Anno 1985 nyarán 

kezdtem, mint kisiparos, 

majd 1992 decemberében 

jött a váltás a jelenlegi 

céges formára – eleveníti 

fel a kezdeteket Barna 

Attila cégvezető. - Ez 

egy családi vállalkozás, 

annak idején a saját 

házunkban lévő garázs-

ból indultunk, onnan 

fejlesztettük magunkat 

lépésről-lépésre. A jelenle-

gi telepünkön - amely 

biztosítja számunkra a 

jobb körülményeket és az 

előírt követelményeket - 

tíz éve működünk, melyet 

önerős vállalkozásból 

alakítottunk ki a Nyugati 

Ipari Park területén.

Több mint száz konténer
A Fuvker Bt. fő te-

vékenységi körébe a 

hulladékgyűjtés-szállítás 

valamint a veszélyes 

hulladékszállítás tartozik 

konténeres rendszerben.

– A folyamatos fejlődés 

hozott el minket idáig, 

ahogy fejlesztettük a 

céget úgy nőtt a partne-

reink, munkáink száma. 

Szolgáltatásaink közé 

tartozik a hulladékszál-

lítás, a hulladékgyűjtés. 

A szemetet konténerben 

gyűjtjük és szállítjuk, a 

kommunális hulladéktól 

kezdve a veszélyes hul-

ladékokig gyakorlatilag 

mindennel foglalkozunk. 

A begyűjtéshez közel 150 

fajtájú és méretű konté-

nert használunk, melyek 

közül több a megrendelők 

telephelyein van állandó 

jelleggel kihelyezve ezzel 

is segítve az elszállítást. 

Az igények azt mutatják, 

hogy minden keletkezett 

szemetet, törmeléket 

vigyünk el a helyszínről, 

ahol lehetőség van rá 

természetesen a szelektív 

gyűjtés preferáljuk, de 

sajnos ez hely hiányában 

időnként nem lehetséges. 

Járműparkunkat jelenleg 

három nagy teherautó, 

egy nagy pótkocsi és 

egy furgon alkotja. Ezek 

segítségével szállítjuk el 

a törmelékeket a lerakó, 

megsemmisítő helyekre. 

Most készül a negyedik 

tehergépkocsink, amely 

éppen a felújítás, átalakí-

tás fázisában van. 

Országos szinten
A cégvezető úgy véli, a 

vállalkozás stabilitásához 

ma már elengedhetetlen, 

hogy ne csak helyben 

tevékenykedjenek.

– Vannak több évti-

zedes partnereink mind 

lakossági, mind az ipari 

szférában. Több nagy 

hulladékfeldolgozással 

foglalkozó cég alvál-

lalkozójaként is jelen 

vagyunk a piacon, de ott 

voltunk rengeteg kiemelt 

jelentőségű helyi építke-

zésnél is. Kommunális és 

építőipari hulladékokkal 

főleg Debrecenben dolgo-

zunk, de természetesen a 

megyében is kiszállunk 

bárhová. Veszélyes hulla-

dék szempontjából pedig 

országos szinten tevé-

kenykedünk, nekünk nem 

okoz gondot akár hazánk 

nyugati végébe elmenni, 

ha oda szólít a munka. 

Filozófiánk az állandó fej-

lődés, mind szolgáltatása-

ink, mind járműparkunk 

folyamatos fejlesztése, 

hiszen csak így tudjuk 

hosszútávon megtartani 

partnereinket.

Filozófiájuk az állandó fejlődés

ELÉRHETŐSÉG
Fuvker Bt.
www.fuvker.hu

06-52/430-826

06-30/9430-826

Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!



8 2017. január 6.

19
53

21
19

52
77

3
6

2
2

70
19

5
3

13

Üzletünk: Debrecen, Nyíl utca 34.
Tel.: 52/530-700 Fax: 52/530-701
E-mail: central@centraluzlethaz.hu
Honlap: www.centraluzlethaz.hu

A Centrál Üzletházban megtalálható:

–  akár 30-40%-OS MEGTAKARÍTÁS is elérhető

egy szezonra vetítve a hagyományos

konvektorokhoz képest

–  MAGAS KOMFORTtal párosuló energiamegtakarítás

–  beépített kétfokozatú ventilátor

–  elektromos gyújtás, NINCS ŐRLÁNG
–  SZOBATERMOSZTÁTTAL IS ÜZEMELTETHETŐ 

–  beépített párologtató

–  59 cm-es PARAPET SZETT TARTOZÉK
–  1 + 1 ÉV GARANCIA

ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL
INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN

Üzl
Tel
E-m
Ho

A C

 MAGA
–  beépít

–  elektro

– SZOB
–  beépít

–  59 cm

– 1 + 1 É
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Kórokozók 
otthonunkban
Mikroszkóp alatt minden 

másnak látszik, mint ami 

valójában.

Gondolta volna, hogy ala-

posabban megnézve egy 

tisztának tűnő konyhapul-

ton vagy akár a saját kezün-

kön is annyi izgő-mozgó 

apróság nyüzsöghet, mint 

ahány ember egy zsúfolt 

bevásárlóközpontban?

 Környezetünk telis-tele van 

apró mikroorganizmusokkal, 

melyek mindenütt megtalál-

hatóak; a vízben, a talajban, 

az ételekben, a megérintett 

felületeken, sőt, még a belé-

legzett levegőben is. Ezek az 

aprócska vírusok, baktériu-

mok szabad szemmel nem, 

csupán mikroszkóp alatt lát-

hatóak. A többség ártalmat-

lan az emberi szervezetre, 

sőt, közülük jó pár jelentős 

szerepet játszhat egészsé-

günk megőrzésében is, azon-

ban vannak köztük olyanok, 

melyek számos kellemetlen 

betegséget okozhatnak. 

Utóbbiakat nevezzük kóroko-

zóknak. Ha ezek a szerveze-

tünkbe jutnak és szaporodni 

kezdenek, akkor beszélünk 

fertőzésről.

A kórokozók gyakorlatilag 

mindenütt megtalálhatóak 

környezetünkben, de különö-

sen szeretik a meleg, nyirkos 

helyeket. Elővigyázatosnak 

kell lennünk az olyan helyze-

tekben, amikor sok emberrel 

tartózkodunk egy légtérben, 

például irodában, tömegköz-

lekedési eszközön, repülőgé-

pen, vagy akár kórházban, 

hiszen ezen esetekben a kór-

okozók könnyedén cserélnek 

gazdát. Sokan nem is gon-

dolnák, de az otthonunk is 

tökéletes táptalaja a bakté-

riumok és vírusok terjedésé-

nek - meglepő adat például, 

hogy az ételmérgezések 

leggyakrabban otthonunk-

ban történnek.Még saját 

lakásunkon belül is számos 

módon juthatnak szerveze-

tünkbe a kórokozók. 

Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés

Bemutatóterem:  Debrecen, Csemete u. 36–38.
�/fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549

E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

Bem tatóterem:

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
• 6 légkamrás
német profi l

• 7 légkamrás
„A” kat. profi l

BEJÁRATI ÉS
BELTÉRI AJTÓK
• Dekor
• CPL
• 3D

SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPUK
• Keskeny bordás
• Széles bordás
• A RAL skála
bármely színében

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

u. 70. 

Mennyiségi
rendelés esetén

kérje  árajánlatunkat.

Mennyiségi
rende

LED fénycsövekLED fénycsövek

VVTK Kft. 4025 Debrecen, HHatvan 

kérje 

Hideg-meleg színben,
3 év garanciával, 

9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft
360°-os 1 W/100 lumen.

Minden héten online is megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu



92017. január 6.

ApróApró
H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

szentpéterszegen, 2-generációs, akadály-

mentesített, gázkonvektoros, vegyestüzelésű 

ház eladó. 06-20/532-6728

Debrecenben Bellegelő kertben eladó egy két-

szintes 1 szobás zártkerti ingatlan. Víz,Gáz 

Villany bent az ingatlanban. Ára: 5.6 M

Tel: 0670-4333150

Debrecen az Óvárosban utcafronti 2 szobás, 

46 m2-es, összkomfortos házrész eladó.

Ára: 10.9 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben Belvároshoz közel,eladó egy 48 

nm 1+1 szobás,tégla építésű gáz cirkó fűtéses 

házrész! Ára: 10.49 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben Gyepűsor utca elején eladó 

zárt udvaros társa házban egy 56 nm,2 

szobás,étkező+konyhás lakás. Ára: 13.9 M 

Tel: 0670-4333150  

Hosszúpályiba az Aradi utcán eladó egy 64 nm, 

3 szobás családi ház. A ház 1999-ben épül.

Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s 

nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőte-

res szép családi ház eladó 900 nm-s telken. 

30/4571-219. Ár: 21 mFt

Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás kony-

ha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990 

nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt

Csapókertben 2007-es nappali + 4 szobás 

duplakomfortos 208 nm-s újszerű állapotú csa-

ládi ház 722 nm-s telken eladó. 30/4571-219.

Ár: 75 mFt.

INGATLANSZIGET Plusz
Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu

www.iszp.hu

Hatvan utcai kertben•  ÚJ 2 szoba, nap-
palis lakása lehet! Kertkapcsolatos, saját 
használatú kertje van és önálló zárt gará-
zsa. Ár:23,3 M Ft 30/2393-598

Kerekes telepen•  100 nm-es, 3 szobás, föld-
szintes jó állapotú ház garázzsal 560 nm-es 
telken eladó. Ár:25,99 M Ft 30/406-2625

Egyetem Sugárúton•  52 nm-es, nappali, 
étkezőkonyhás, új nyílászárókkal felszerelt, 
csendes, erkélyes lakás eladó! Ár:15.2M Ft 
30/863-7367

Vezér lakótelepen• , rendezett zárt udva-
ros, 1. emeleti, igényesen felújított, 3 szoba, 
nappalis, cirkófűtéses, szép lakás eladó! 
Ár:23.9 M Ft 30/863-7367

Boldogfalvi kertben•  120 nm-es, 3 + 2 fél 
szobás, nagy étkezős ikerház, saját udvarral, 
garázzsal eladó! Ár:23,9M Ft 30/576-8462

Wesselényi lakótelepen•  82 nm-es, szép, 
jó elosztású, tágas, 2 parkra néző lakás, 
kifi zetett panelprogramos házban eladó! 
Ár:20,6M Ft 30/576-8462

Nagyerdőn•  egyetemek közelében 3 szoba 
nappalis, déli fekvésű társasházi lakás, mo-
dern újszerű épületben eladó. Ár:30,9MFt
30/943-1095

Belvárosban•  parkra néző 1. emeleti, déli 
fekvésű 1 nagy szobás lakás eladó. Csendes 
helyen van, de 2 perc sétára a villamosmeg-
állótól. Ár:9.5MFt 30/943-1095

Libakertben•  51 nm-es, 1 + 2 szobás, gáz-
fűtéses lakás eladó. Egy szoba étkezőnek 
is használható. Ár:12,99MFt 30/2393-598

Debrecen Tócóvölgyben•  58 nm-es, 3 
külön nyíló szobás, erkélyes, ízlésesen fel-
újított, műanyag nyílászárós lakás eladó! 
Ár: 14,8M Ft 30/406-2625
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Kishegyesi úton 140 nm-s 3 szobás lakóház 

ami irodának és vállalkozási célra is alkalmas 

épület eladó 800 nm-s telken. 30/4571-219

Ár: 27,5 mFt

Debrecenben Nyíl utcán eladó egy 60 nm, 2 

szobás tégla építésű,gázkonvektor fűtéses ház-

rész eladó! Az udvarban 2 vannak Ára: 12.9 M

Tel: 0670-4333150

Monostorpályi központjában 90 nm-es 10 

éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gard-

róbos, egyedi gázcirkó fűtésű családi ház, 600 

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

telt ablakos, amerikai nappalis-étkezős, nagy 

fűrdőszobás! Ár:8.9M Tel:06706234024

Bocskaikertben a központtól buszmegállótól 

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

étkezőkonyhás jó állapotú családi ház, 900 

nm-es összközműves telken eladó! Ár:7.99M 

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szo-

bás felújított házrész, saját tárolóval, gépko-

csibeállóval telekrésszel eladó. Ár:6.9M 

Tel:06706234024

Debrecen Tégláskertben 50 nm-es jó álla-

potú házrész, nagy fedett terasszal, tárolóval, 

gépkocsibeállóval, 400 nm-es saját elkerített 

telekrésszel eladó! Ár: 6.9M Tel: 06706234024

Debrecen, belvárosi, 40 m2-es házrész, kis 

előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127

Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es telken, 

6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitű-

nő állapotban eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Debrecen, belvárostól nem messze, 63 nm-es, 

2 szoba, nagykonyhás, gázfűtéses házrész, gép-

kocsi beállási lehetőséggel, saját pincével eladó. 

Irányár: 6,99 M Ft. Tel: 06 20 422 6503

Csapókert belvároshoz közelebbi részén, 60 

m2-es, 2 szobás, jó állapotú ház, garázzsal, 

melléképületekkel, 520 m2-es telekkel eladó. 

12,99 M Ft. Tel.: 06 20 422 6503

Csapókerti 3 szobás, felújítandó ház, 530m2-

es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Csapókertben,  2 darab fél szobás, kis ház, 

saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gép-

kocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,99MFt 

0620 422 6503

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és 3 szo-

bás szélső sorház duplagarázzsal 270 m2-es tel-

ken eladó. Extrák:kandalló, riasztó, öntöző, klí-

ma, 15 cm szigetelés, új kazán, 30 m2 terasz. 

32,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Gvadányi utcánál 138 m2, nappali és 4 szo-

bás, 16 éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince 

55 m2, 32 m2-es garázzsal, 40m2-es terasz-

szal családi ház 540m2-es telken 59,9 M Ft  

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igé-

nyes amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázs-

zsal 40 m2-es mellék épülettel 1000 m2 telken 

56,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdőn 210 m2 12 éves 5 szobás igényes 

ház 470 m2 telken 40 m2 garázzsal eladó 72 M Ft

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Óvárosban 2 éves 120 m2-es, Amerikai kony-

ha Nappali és 3 szobás mediterrán ház 30 m2 

terasszal eladó. Garázs, 2 fürdőszoba, spájz, 

külön Wc is van. Csendes központ közeli 

moderm ház, jó környezetben, 200 m2 teken. 

Klíma, riasztó, beépített Német konyha. 40 M Ft

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kerekestelep Fürdő közeli 6 éve kialakított 120 

m2-es amerikai típusú ház 10 cm szigetelés-

sel 2 fűtési rendszerrel, 30m2 nappali 4 szobás 

étkezőkonyhás 2 fürdőszobás. A parkos 700 

m2-es telken 25 m2 garázs, bográcsozó, sör-

pad, gyönyörű kert van fúrott kúttal. Tócóvölgyi, 

Wesselényi lakótelepi vagy Kishegyesi úti 4 

emeletes ben lévő lakást beszámítok. 37,9 M 

Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Komlóssy utcánál 30 éves 140 m2-es nappa-

li és 4 nagyszobás 2 teraszos külön bejáratú 

tégla építésű sorház 2 állásos garázzsal 120 

m2 telken. 5 éve kazánt cseréltek és kony-

haszekrényt, kandalló és mosókonyha is van 

39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szo-

ba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház 

több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó. 

Több generációsnak is alkalmas 10 cm szi-

geteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Tarján utcán 192 m2 7 éves nappali 4 szobás 

családi ház 42 m2 garázzsal 430 m2 telken   

59,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdő alján, 120 m2- es, 1 éve teljesen 

átépített, nappali és 2 szobás, étkezőkonyhás 

amerikai típusú ház 290 m2 telken eladó. A 

hőszigetelés 8 cm, 2 terasszal rendelkezik 20 és 

30 m2-es teraszokkal.2 fürdőszoba, gardrób-

szoba, spájz, nagy előszoba, modern beépített 

konyha szolgálja a család kényelmét. 36,9 M Ft

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kardos utcánál, 14 éves, 211 m2-es föld-

szintes villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszo-

bával, gardróbszobával, beépítésre előkészí-

tett + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különál-

ló garázzsal és nagy parkos füves hátsókert-

tel 1100 m2 telken 86,9 M Ft simonyiingatlan 

Tel: 20/9911123

Szabadságtelepen Amerikai típusú, 160 m2-es, 

nappali és 4 szobás, étkezőkonyhás ház 40 m2 

terasszal, 30 m2 duplagarázzsal 1500 m2 tel-

ken mosókonyhával, 2 fürdőszobával 37,9 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves, 

nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán 

ház duplagarázzsal, Wellness szobával ami-

ben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kertvárosban, Tessedik utcánál 135 m2-es, 

50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszobás 

ház kandallóval 400 m2 telken  48,9 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdő Vasvári Pál utcánál 100m2-es, 

nappali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó 

helyiséges, elektromos fűtésű, dupla ajtós, 

hőszigetelt thermo üveges nyílászárókkal, 

545 m2-es telekkel ikerház fele 27,99 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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Debrecen egész területén, ELADÓ vagy 

KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfe-

leim részére, ártól függetlenül. Hívjon biza-

lommal. 06-70-326-1333

Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-

nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlet-

helyiségeket, tanyákat azonnali fi zetéssel.

Tel.: 30/4571-219.

L A K Á S E L A D Á S

Debrecen, Hortobágy utcán, 35 nm-es, 1,5 

szobás, 4 emeleti, ERKÉLYES, felújított, klima-

tizált lakás, új nyílászárokkal, új burkolatokkal, 

négyszintes épületben, tehermentesen eladó. 

10,9 M 70/326-1000

Debrecen, István úton, 40 nm-es, 1,5 szobás, 

6 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, középső, kis 

rezsijű lakás, azonnal költözhetően, műanyag 

nyílászárokkal eladó. 10,4 M 70/326-1000

Debrecenben Ispotály utcán eladó egy nagyon 

szép igényesen felújított téglaépítésű gáz fűté-

ses 51 nm 2 szobás erkélyes lakás! Ára: 12.8 M

Tel: 0670-4333150

Debrecenben Erzsébet utcán 56 nm, 2 szobás, 

erkélyes tégla, gázkonvektor fűtéses lakás 

eladó! Ára: 10.7 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben István úton  eladó  felújítandó 2 szo-

bás, 55 nm-es 7 emeleti panel lakás. Ára: 11.5 M

Tel: 0670-4333150

Debrecenben a Vincellér utcán eladó egy 3 szo-

bás, nagy étkező-konyhás, 72 nm-es 7 emeleti 

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

Debrecenben Benedek téren eladó egy 54 

nm-es 2. emeleti, 2 szobás (külön nyílóak) fel-

újított lakás. Ára: 12 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben a Dienes utcán eladó egy 

negyedik emeleti, 53nm-es, két szobás, 

felújított, tégla építésű, társasházi lakás.

Ára: 11.9 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben a Benedek Elek téren, eladó egy 2 

szobás, 52 nm-es, 3. emeleti lakás. Ára: 11.5 M

Tel: 0670-4333150

Debrecenben eladó egy 2007-építésű 52 nm, 

2 + 1 szobás erkélyes, tégla építésű tágas 

világos nagyon szép lakás. Ára: 15.8 M

Tel: 0670-4333150

Debrecenben Gyepűsor utcán eladó egy kör-

beszigetelt 53 nm, 2 szoba étkezőkonyhás, 

külön Wc fürdő és nagy erkély! Ára 12.9 M 

Tel: 0670-4333150

Debrecenben Fényes udvarban eladó 1 

+ 1 szobás 35 nm panellakás! Ára: 8.4 M

Tel: 0670-4333150 

Debrecenben Kossuth utcán eladó liftes tár-

sasházban 35 nm 1 + 1 szobás felújított 

panellakás: Ára:11.5 M Tel: 0670-4333150

Békessy Béla u-n panelprogramos házban 56 

nm-s 1 + 3 félszobás erkélyes mért távhős 

lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 14,8 mFt

Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapo-

tú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó. 

30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.

Füredi úton 57 nm-s 2 szobás részben felújított 

mért távhős erkélyes csendes konyha, étkezős 

lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 11,5 mFt31
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Onlineingatlan Közvetítő Iroda 

www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6. � T/fax: 52/311-453 

E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

BELVÁROSI, 64 m2-es, nappali + 2 szobás, 
francia erkélyes, klímás, fi atal, azonnal köl-
tözhető lakás eladó. 21,9 mFt 70/7766-413 

JÚLIAKERTI, nappali + 3 szobás, fi atal, 
földszintes, hőszigetelt ház garázzsal, 750 
nm telken eladó. 26,5 mFt 70/7766-413 

BEM TÉR MÖGÖTT, 60 m2-es, földszinti, 
2 szoba + hálófülkés, felújított lakás eladó. 
15,9 mFt 30/677-6676 

SINAI UTCÁN, 1 + 2 szobás, 56 m2-es, műa.
ablakos lakás új konyhával eladó. 12,59 mFt 
30/677-6676 

POSTAKERTBEN, 57 m2-es, 2. emeleti, 
nappali + 1 szobás, nagy étkezőkonyhás, er-
kélyes, felújított, szép lakás eladó. 19,99 mFt 
30/208-2282 

SZÉCHENYI KERTBEN, 1. emeleti, 62 m2-
es, nappali + 2 szobás, erkélyes, szép, újsze-
rű lakás eladó. 19,4 mFt 30/208-2282 

TÓCÓSKERTI, 54 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, parkra néző lakás eladó. 12,9 mFt
70/6445-274 

LIBAKERTBEN, 2. emeleti, 1 szobás, étke-
zőkonyhás, erkélyes, alacsony rezsivel ren-
delkező lakás eladó. 10,9 mFt 70/6445-274 

TÓCÓSKERTI, 51 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, 
szép állapotban lévő lakás eladó. 11,5 mFt
30/723-9172 

EGYETEM KÖZELÉBEN, 56 m2-es, 2 szo-
bás, gázkonvektor fűtéses, felújítandó lakás 
eladó. 13,5 mFt 30/723-9172 

ÚJKERTI, 71 m2-es, 3 szobás, erkélyes, fel-
újított, panelprogramos lakás teljes beren-
dezéssel eladó. 14,5 mFt 30/4415-243 

CSIGEKERTI, 2. emeleti, 58 m2-es, nappali 
+ 1 szobás, étkezős, erkélyes, szép, fi atal la-
kás eladó. 19,9 mFt 30/4415-243 

ÓTEMETŐ UTCÁN, 3 szoba + étkezős, 110 
nm-es, földszintes  ikerház, 1000 nm telek-
kel eladó. 24,99 mFt 70/7766-413

KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ 

DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT. 

70/776-6163; 52/311-453

Debrecen kedvelt részén, a Mikszáth Kálmán utcán, 
az Egyetem mellett, 43 m2-es, 1,5 szobás, francia 
erkélyes, szépen felújított, 4. emeleti lakás eladó. 
14,79 M Ft, +36 70 716 9076

Debrecen-Újkert, Jerikó utcán, 44 nm-es, 1,5 szobás, 
panelprogramos, műanyag nyílászárós, mért fűtéses 
erkélyes lakás eladó. 12,9 M Ft, +36 70 461 9841

Debrecen központjában, a Darabos utcán felújított, 1. 
emeleti, csendes kis utcára néző, erkélyes, 3 egész 
szobás, azonnal költözhető, 71 nm-es panellakás 
eladó. 14,3 M Ft, +36 70 388 5216

Debrecenben a Böszörményi úton, eladó egy 65 
nm-es, 2 + félszobás, mért fűtéses, erkélyes, 4. emeleti
lakás. 12,7 M Ft, +36 70 469 3291

Debrecen - Belváros, 51 nm, 1+2 fél szobás, keleti 
fekvésű, részben felújított társasházi lakás, zárt lép-
csőházban eladó. 11,9 M Ft, +36 70 469 3526

Debrecenben a Nagyerdő alján eladó egy 1. emeleti, 
67 nm-es, 2+1 szobás, jó elrendezésű, hangulatos, 
egyedi elrendezésű, gáz-cirkó fűtéses, tégla falazatú 
társasházi lakás. 18,69 M Ft, +36 70 461 9716

Debrecen Belvárosában, a Csokonai utcában, 390 
nm-es telek, 17 m-es utcafronttal eladó. A telek 40%-
ban beépíthető, zárt sorú beépítéssel. 23,99 M Ft, 
+36 70 388 6326

Debrecen Csapókert csendes utcájában, eladó egy 3 
szobás, 96 nm-es, önálló családi ház. Az ingatlanhoz 
tartozik egy önálló dupla garázs+tároló. 26,49 M Ft
+36 70 716 8986

István úton eladó egy 54 nm-es, 1+2 szobás, nagy 
erkélyes, parkra néző, külön fürdő-wc-s, étkező-kony-
hás, jó állapotú lakás. 11,9 M Ft, +36 70 461 9551

Hadházi úton, a villamoshoz közel, 52 nm-es, 2 szo-
bás, földszinti, tégla, gázcirkós, felújított lakás eladó. 
Parkolási lehetőség megoldott, közlekedés szempont-
jából nagyon jó, befektetésnek ideális. 13,9 M Ft, 
+36 70 461 9551

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425

Db, Bethlen u. 47. Tel.: 52/814-335

Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.

Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.

www.palmer.ingatlan.com

 06 20 9552 411 

 Közvetítői díj: 2 % bruttó

Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com

Baksay úton nagyon szép sorház, 120 nm-es 

lakótérrel 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, 

kandalló, gáz cirkó fűtés garázs + tároló 60 nm. 

Tetőtér beépíthető. I. ár: 29,9MFt

Belvárosban eladó tégla építésű, 2. emeleti 

loggiás (erkélyes) 75 nm-es 3 szobás lakás. 

19,9 MFt

Borbíró téren egyetemek szomszédjában eladó 

3 külön nyíló szobás konyha + étkezős, 3 erké-

lyes 76 nm-es lakás 14,4MFt

Sámsoni útból nyíló csendes utcában családi 

ház eladó 2 szoba étkezőkonyhával 70 nm, (3. 

szoba kialakítható) 50 nm szuterénnel (pince), 

gyönyörű  kovácsoltvas kerítés, szép kert. 23 MFt

Debrecen Józsán a Felsőjózsai úton eladó 624 

nm-es telken egy 80 nm-es 2 szoba, konyha, 

fürdőszoba,beépített terasz (télikert) helyisé-

gekből álló családi ház. Fűtése gáz cirkó. Irány-

ár: 15,9 MFt

Alsójózsán a Bocskai István utcából nyíló asz-

faltozott csendes utcában eladó 1120 nm-es 

építési telek utcafrontja 16 m széles. Kiépült 

utca, buszmegálló 5 percre. Irányár 13,5 MFt

Építési telek eladó Debrecen, Alsó Józsán. 690 

nm, utcafrontja 21 m. Szabadon álló családi ház 

építhető rá, beépíthetősége 30%. Szilár útbur-

kolat. Iskola, óvoda, buszmegálló nagyon közel. 

Irányár: 8,9 millió Ft!

Külső Létai úton 830 nm telek eladó. Szilárd 

útburkolattól 100 m-re. Irányár: 4,8 MFt

Martinkán főúttól 100 m-re 850 nm építési te-

lek a Fagyöngy utcán eladó. Irányár3,9MFt
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Debrecen belvárosában 73 nm-es 2 szoba, 

nappalis, étkezős, nagyerkélyes újabb építésű, 

hőszigetelt, klímás, riasztóval ellátott, egyedi 

gázcirkó fűtéses tégla lakás, nagy garázzsal 

eladó. Ár:27.9M Tel:06706234024

Debrecen, Nagyerdőn 2 szobás, étkezős, 

erkélyes, kis rezsijű szép lakás, teljesen 

berendezve és felszerelve, extrákkal kiadó.

Ár:120 ft/hó+rezsi Tel:06706234024

Debrecen belváros szívében 60 nm-es 1 + 2 

szobás, teljesen felújított, műanyag ablakos, 

redőnyös, klímás, erkélyes, mért fűtéses szép 

lakás eladó! Ár:12.9M Tel:06706234024

Debrecen Ybl főiskolánál 8 éves építésű 135 

nm-es 4 szoba, 2 nappalis, étkezős, 3 für-

dőszobás, átriumos, teraszos + erkélyes, 

hőszigetelt szép lakás, garázzsal eladó.

Kiválló befektetésnek (kiadásra a diákoknak)

is! Ár:25.9M Tel:06706234024

Debrecen tócós kertben 54 nm-es 1+2 

szobás,teljesen felújított,erkélyes földszinti 

lakás eladó.Ár:11.99M Tel:06706234024

Debrecen Libakertben 43 nm-es 1.5 szobás, 

gázfűtéses, tégla lakás, kis erkéllyel, műanyag 

ablakokkal, átlagos állapotban eladó. Ár:12.5M

Tel:06706234024

Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szo-

bás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó. 

12MFt 0620 516 6127

Nagyerdő Kardos utcánál 45 m2 2. emele-

ti felújított lakás 15,5 M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

Komlóssy utcánál villamosközeli magasföld-

szinti, 45 m2-es, 2szobás, szigetelt, új bejárati 

ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás 

2. emeletig Nagyerdőn cserélhető 14 M Ft

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Simonyi útnál 103 m2-es, nappali étkező 

plusz 4 szobás, nagy konyhás, tégla építésű, 

gáz cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbe-

napozott világos lakás 25M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

Belvárosi, Óvárosi, Nagyerdei újépítésű lakások 

1-től 4 szobásig villamos közelben 17,2 M Ft-tól

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Kossuth utcánál 92 m2-es, 26 éves, nappali 

étkező és 3 szobás, 2. emeleti, tégla gáz cirkó 

fűtéses, teljes körűen felújított, új burkolatok, 

új kazán, új fürdővel lakás parkolóval 22,4 M Ft

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Simonyi utcánál 72 m2-es, 2 szoba étkezős, 

télikerttel, 2 erkéllyel, inverteres hűtő fűtő klí-

mával, tégla, gáz cirkófűtéses, nyugati fekvé-

sű lakás kamerás biztonsági rendszerrel, 16 

m2-es garázsvételi lehetőséggel (+2,2MFt) 

22,99 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Poroszlay utcánál 90 m2-es, nappali étke-

ző plusz 3 szobás, felújított tégla gázfűté-

ses lakás új konyhaszekrénnyel és új bur-

kolatokkal 2db 6 m2-es erkéllyel 24,9 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Párizsi udvarnál 1. emeleti, 90 m2-es, nap-

pali étkező amerikai konyha plusz 2 szobás, 

tégla, gáz cirkós padlófűtéses, teljes körűen 

felújított, modern konyhával, bútorok meg-

egyezés szerint, igényes lakás 28,9 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Baksay utcánál 1. emeleti, 36 m2-es, nappali 

+ étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját pin-

cével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű lakás jó 

buszközelekedéssel 11,9 M Ft simonyiingatlan 

Tel: 70/3655519

Dózsa György utcánál liftes, 56 m2-es, 2 

szoba étkezős, felújított, burkolatok, nyí-

lászárók, fűtésrendszer, gázfűtéses, 6 m2 

erkéllyel lakás 12,9 M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

Poroszlay utcánál 58 m2-es, 3szobás, felújított 

mértfűtéses lakás 15,8 M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

Belváros Garai utcánál 91 m2 nappali 2 szo-

bás, 2. emeleti liftes házban, 10 éves, tégla, 2 

terasszal 25-5 m2-es, 3 klímával, 2 garázzsal 

(+4MFt), szigetelt lakás panorámás kilátással. 

31,99 M Ft simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Simonyi útnál magasföldszinti, villamos köze-

li, 71 m2-es, nappali plusz 2 szobás, tégla, 

gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított szép 

lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszek-

rénnyel, új fürdőszobával, műanyag nyílás-

zárókkal, új bejárati ajtóval, riasztóval, új 

burkolatokkal, akár bútorozva is 24,5 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Kemény Zsigmond utcánál 1. emeleti, 54 

m2-es, 2 szobás, tégla gázfűtéses, teljes 

körűen felújított, villany-vízvezetékek, led 

fények, műanyag nyílászárók, új burkolatok-

kal, klimatizált lakás 14,9M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

Simonyi útnál 2. emeleti, villamos köze-

li, 86 m2-es, étkező plusz 3 szobás, tégla, 

gázcirkó fűtéses, felújított lakás új kazánnal, 

új konyhaszekrénnyel, új fürdőszobával, új 

burkolatokkal, akár bútorozva is 22,5 M Ft 

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Belvárosi Penthaus a Pásti utcánál 160 

m2-es, nappali étkező plusz 4 szobás, nagy 

szobákkal, 4 éves, 2 db 15 m2-es terasszal, 

2 fürdőszobával, wellis jacuzzi, wellis gőz és 

zuhanyzókabinnal 55 M Ft simonyiingatlan  

Tel: 70/3655519

L A K Á S K E R E S É S

ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek, 

Debrecen egész területén, meglévő kész-

pénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal. 

Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

Debrecen keresek eladó és kiadó lakást, laká-

sokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfe-

leim részére. Tel : 30/4571-219

A L B É R L E T  K Í N Á L A T

Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 főnek, egy 

napra is. 06-70/519-0590, 06-30/261-9960

Debrecenben, az Interspar áruházzal szem-

ben 2 szobás lakás kiadó. 06-30/3322-922

Debrecen, Ruyter u., főbérlő nélküli összkom-

fortos szoba dolgozó vagy tanuló férfi nak kiadó. 

28.000Ft/hó rezsivel. 06-30/416-3636

A L B É R L E T  K E R E S É S

Debrecenben keresek kiadó lakást albérlet-

be. 06-70/519-0590

É P Í T É S I  T E L E K

Debrecenben, Fórumhoz 2 percre, 449 nm 

építési telek eladó. 06-30/3545-911

Hajdúsámsonban a kp-hoz közel a Jókai u-n 

700 nm-s összközműves telek eladó 18 m-s 

utcafronti résszel. 30/4571-219. Ár: 5,5 mFt.

Debrecen belvárosában 13 lakás/garázs + 

üzletek építésére alkalmas összközműves épí-

tési telek, lebontandó házzal eladó! Ár:47M ft 

Tel:06706234024

Debrecen óvárosában 550 nm-es dupla építé-

si telek 3-as angol tipusú, vagy ikerház építé-

sére is alkalmas, eladó. A telek összközműves! 

Ár:30.9M Tel:06706234024

Debrecen Postakertben 1650 nm-es össz-

közműves építési telek eladó! A telek-

re társasházi lakások építhetők! Ár:49M 

Tel:06706234024

Debrecen Homok utcán 275 nm-es építé-

si telek, összközműves, eladó! Ár:16.9M 

Tel:06706234024

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építé-

si telek, közművekkel eladó. Irányár: 3 M Ft.

Tel: 06 20 516 6127

Csapókerti 530 nm-es összközműves 

építési telek eladó. Irányár: 10,99 M Ft.

Tel: 06 20 422 6503

Fészek lakópark közelében, 1000m2-es telek 

eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 

tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 

5.200 nm-s körbekerített területen eladó.

Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-

dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 

kiadók. 06-30/557-9616

Debrecen Nyugati ipartelepen 7250 nm-es, 

minden tevékenységre alkalmas telek eladó! 

A telekhez adok 1650 nm-es aszfalt utat.

Autópája mellett,frekventált helyen, 50%-a 

beépíthető. A telek fele is eladó! Ár:99M

Tel: 06706234024

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-

gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-

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

9.5 m magasságig, minden fajta tevékeny-

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

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-

kozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat, 

elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, kiala-

kított műkörömépítő rész, külön helyiségben 

kozmetika! Nagyon szép állapotú, hőszige-

telt falazat, hőszigetelt ablakok, mért fűtés.Az 

üzlet rendelkezik ezekhez a tevékenységek-

hez szükséges összes engedéllyel! Az üzlet 

akár teljes berendezéssel is eladó! Ár:9.9M 

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában (Piac utcából) 21 

nm-es, utcafrontra nyíló iroda + vizes-

blokk hosszú távra kiadó! Tégla, gázfűté-

ses, kis rezsijű! Ár: 50 FT/hó+rezsi+kaució.

Tel:06706234024

Debrecen belvárosának közelében, nagy múlt-

tal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es 

telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehe-

tőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

S Z O L G Á L T A T Á S

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-, 

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, elő-

tető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! 

Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

323792

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, 

TAPÉTÁZÁST VÁLLALOK.

TEL: 0670/7037-671

Bozótos terület tisztítása, gépi földmunka, 

tuskómarás, kiszedés, kertépítés, kertterve-

zés. Érd.: 06-30/449-7849

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis mun-

kák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660

312314

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

a hét minden napján, az ország 
bármely pontjára, külföldre is. 

06-20/953-9626

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garan-
ciával. 06-30/529-0074

Á L L Á S

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 

vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 

06-30/650-6088

379061

Ebesi telephelyünkre azonnali kezdéssel keresünk

BETANÍTOTT VILLANYSZERELŐ, KARBANTARTÓ, 

GYENGEÁRAMÚ ELEKTROMOS SZERELŐ.
Alkalmazotti munkaviszony, egyéb juttatások.

Jelentkezés a 30/411-35-24 telefonon.

Autómosó, munkájára igényes kollégát 
keres kezdetben alkalmira, meggyőző 
tudás esetén állandóra, részmunka-
időben is. Korábbi kézimosós tapasz-
talat feltétel, polírtudás előny. Heti 
Fizetés. Azonnali kezdéssel. Érdeklőd-
ni: 06-20/424-6722

Állatgondozót keresek ottlakással, teljes ellá-

tással. T: 06(30)712-4369.

379071

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 
4243 Téglás 

az alábbi munkakörökre keres munkavállalókat:
– hegesztő

– beállító lakatos
– esztergályos

– targoncavezető
– CNC gépkezelő

– Minőségellenőr (villamosipari végzettség)
– betanított munkás

Debrecenből a munkába járást saját 
szerződéses járattal biztosítjuk.

Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén Tégláson,
Papp Sándorné HR munkatársnál Tel.: 52/582-804,

vagy írásban Önéletrajz és bizonyítványok megküldésével
a papp.sandorne@hajdurt.hu email címen.

Ebesi telephelyre hegeszteni tudó betanított 

munkást keresünk! Érdeklődni munkaidőben: 

0630/755-3550

Kézbesítőt keresek hajnali munkavégzésre 

Debrecenben.  Érdeklődni a brigitta.bocsi@

russmedia.hu-n vagy a +36-20/958-9931-es

telefonszámon lehet

200.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szállás, elő-

leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-

kat keresünk több műszakos munkarendbe.

Érd.: 06-20/802-4541, 06-30/791-0950

Béremelés! BÉREK NETTÓ 170000 -190000 

EZERTŐL + INGYENES SZÁLLÁS VAGY ALBÉR-

LET TÁMOGATÁS + CAFETERIA! Januári kezdés-

sel gyári operátorokat, gépkezelőket, minőségel-

lenőröket, targoncásokat felveszünk Vas megyei 

gyárakba! Béremelés minden cégnél! Hívjon most, 

váltson munkahelyet ha kevesli a bérét! INGYE-

NES SZÁLLÁS, ALBÉRLET LEHETŐSÉG! 20/284-

0698, 30/282-6263, 20/367-0345, sarvar@

jobandcareer.hu, 49765-1/2008-5100595

Nagyhegyesi Húsüzembe keresünk kollé-
gákat azonnali kezdéssel raktáros, vala-
mint csomagoló munkakörbe. Önéletraj-
zát küldje a madi020@freemail.hu e-ma-
il címre, vagy hozza be személyesen a 
következő címre: 4064 Nagyhegyes,
Kölcsey u. 8.

M U N K A H E L Y E T  K E R E S

Megváltozott munkaképességem miatt első-

sorban irodai adminisztratív, számítógépes, 

adatrögzítői  munkát keres 49 éves nő, több 

mint 10 éves gyakorlattal. Eddig támogatot-

tan dolgoztam 2016.12.31.-ig. Tel.számom: 

20/432-6761

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

Egyedülélő idős nénit vagy házaspárt kere-

sek, gyakorlott megbízható gondozónőként. 

06-20/212-3416

Kedves, középkorú, gondozásban jártas 

hölgy vagyok. Idős személy ápolását kere-

sem. 06-30/448-5214

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai 

dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.

Nyvsz: E-000645/2014

Ingatlanközvetítő tanfolyam indul kedvez-

ményesen. 06-30/633-0073, www.forba.hu.

Nyvsz: E-000645/2014.

Kézápoló és műkörömépítő, lábápoló tanfo-

lyam indul kedvezményesen. 06-30/633-0073, 

www.forba.hu. Nyvsz: E-000645/2014.

Kisgyermek gondozó-nevelő tanfolyam indul. 

Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu. Nyvsz: 

E-000645/2014

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul ked-

vezményesen.  30/633-0073, www.forba.hu.

Nyvsz: E-000645/2014

A U T Ó

Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervó-

kormány, központizár, légzsákok, elektromos 

ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állí-

tás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelez-

hető ár: 657.000 ft  tel 20-2049079

Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány. 

12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FEL-

ÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ + 

OLDALAJTÓ eladó, cserélhető, ár: 599.000 ft,

tel 20-2049079

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000. évjárat ezüst 

kombi KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-

romos ablak, szervokormány, eladó, cserélhető, 

hitelezhető ár: 657.000 ft, tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005. 07. havi első tulaj-

donostól, szervizkönyves, sérülésmentes, KLÍ-

MA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, 

szervokormány, szép megkímélt állapotban 

eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 1.097.000 ft,

tel 20-2049079

Opel Corsa Swing 1.5 TD isuzu motor  

4L/100km piros 1994-es 2018. 05-ig mű-

szaki 5 ajtós vonóhorgos ár: 299.000ft,

tel 20-2049079

Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008. 09. havi 

fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szervokormány, 

6 légzsák, cd-s autórádió, 4 elektromos ablak, 

tempomat, szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 1.297.000 ft, tel: 20-2049079

Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989. 05. havi, 

vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhe-

tő, ár: 157.000 ft, tel 20-2049079

Toyota Yaris 1.0 Linea Tera 2005. 06. havi ben-

zin ABS, szervokormány, légzsák, autórádió, 

szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft,

tel 20-2049079

D E B R E C E N
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 17.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Debrecen, Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@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 
engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!
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Renault Megane Limousine 1.4 benzin 2006. 

09. havi bordó metál ABS, Klíma, szervokor-

mány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektromos 

ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, hite-

lezhető, ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld 

riasztó, szervokormány szép állapotban eladó, 

cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079

Opel Meriva 1.7CDTI diesel 2005. évjárat 

ezüst metál 128.000 km ABS, Klíma, szervo-

kormány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektro-

mos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 1.197.000ft, tel 20-2049079

Suzuki Liana 1.6 GLX 2004. 04. havi 1. tulaj 

szervizkönyv, ABS, szervokormány, 2 légzsák, 

autórádió, 4 elektromos ablak, szép  állapotban 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft,

tel 20-2049079

Volkswagen Golf III 1.4 benzin 1995. 03. havi 

5 ajtós riasztó, központizár, szép megkímélt 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 299.000ft, 

tel 20-2049079

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

vokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép 

állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft, 

tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004. 10. havi diesel ABS, 

Klíma, szervokormány, 2 légzsák, Cd-autórádió, 

2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cse-

rélhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004. 05. havi 1.4 FSI  Klí-

ma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórá-

dió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, 

cserélhető, ár: 1.297.000ft,  tel 20-2049079

Skoda Fabia 1.2 fehér 2005. 11. havi 84.000 

km légzsák, ködlámpa, szervokormány, szép  

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető,

ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005. 

ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, cd-s 

autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 1.357.000 ft,

tel 20-2049079

Opel Combo-C 1.3 CDTI 2010. 02. havi ezüst 5 

személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, 

autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 1.397.000ft, tel 20-2049079

Ford Fusion 2005. 05. havi 1.4 Trend BENZIN/

GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-

autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető, 

hitelezhető, ár: 997.000ft, tel 20-2049079

Elektromos Moped Elektra 6000 3 kerekű, 

újszerű állapotban, újszerű akkumulátor, index, 

világítás, hátramenet, eladó, ár: 157.000ft,

tel 20-2049079

Renault Megane Berline 1.4/16v benzines 

2003. 12. havi 102.000 km ABS, Klíma, szer-

vokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 4 elekt-

romos ablak, szép állapotban eladó, cserélhe-

tő, hitelezhető, ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Renault Fluence 1.6 benzin 2013. 05. havi 

85.000 km ABS, ESP, Klíma, szervokormány, 

6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, 

tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép újsze-

rű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető,

ár: 2.697.000ft, tel 20-2049079

Opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 2001. 07. 

havi, fehér, ABS, Klíma, szervokormány, 4 lég-

zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép  

állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,  

tel 20-2049079

Honda Civic 1.5 benzin 1999. 03. havi, zöld, 

ABS, Klíma, szervokormány, 2 légzsák, Cd-

autórádió, 4 elektromos ablak, eladó, cserél-

hető, ár: 299.000ft, tel 20-2049079

Citroen C5 2.0 benzin 2004. 05. havi gra-

fi t metál ABS, Klíma, szervokormány, 8 lég-

zsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, 

eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 497.000ft, 

tel 20-2049079

Seat Alhambra 1.9TDI diesel 1999. 07. havi 90 

Le 7 személy 177.000 km, Klíma, szervokor-

mány, 2 légzsák, autórádió, álló fűtés. 2 ton-

nás vonóhorog kitűnő állapotban eladó, cse-

rélhető, ár:1.097.000ft, tel 20-2049079

Renault Laguna 1.9 diesel 1998-as kombi 

Klíma, szervokormány, légzsák, Cd-autórá-

dió, 2 elektromos ablak, eladó, cserélhető, 

ár: 397.000ft, tel 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES 

VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST! 

0630/8812377

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 

márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 

ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 

20/536-0069

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig 

keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink 

részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt 

készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , ban-

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

tel:20-2049079

B Ú T O R

3+2+1 használt ülőgarnitúra helyszűke miatt 

eladó. Irányár: 99.000Ft. Tel: 52/472-264

MIKOR
és HOL

január 4.
16:45 óra

Wass Albert kör össze-

jövetele

Méliusz Központi könyv-

tára - Földszinti előadó-

terem

17:00 óra

The Kids Club

Vidám angol nyelvtanu-

lás 6 hónapostól 14 éves 

gyerekeknek

Méliusz Központi könyv-

tára - Gyermekrészleg

január 6.
20:30 óra

Kata Koncert

Nagyerdei Víztorony - 

Debrecen

Január 7.
20:00 óra

Utószilveszter a Kap-

tárban Debrecen

Január 10.
18:00 óra

Új kezdő Argentin Tan-

gó kurzus

Debrecen, Domb u. 1. II. 

emelet, nagyterem

Január 12.
19:30 óra

Jazzbarátok köre: 

Sequence (Kézdy Luca 

és Szendőfi  Péter) 

Nagyerdei Víztorony - 

Debrecen

január 3.
10:30 óra

Hangbújócska 

ZENEBÖLCSI

Ára: bérlettel 650 Ft, 

alkalmanként 800 Ft/

baba-mama

14:00 - 18:00 óra

Sakkszakkör

Méliusz Józsai Fiók-

könyvtára

Január 13.
20:00 óra

Pit of Saron - V. szüle-

tésnapi koncert

Vendég: Outrage, 

Blackhoney

Roncsbár - Debrecen

Kata Koncert Nagyerdei Víztorony

Jazzbarátok köre: Sequence Nagyerdei Víztorony

Pit of Saron - V.Születésnapi koncert RoncsbárSakkszakkör

R É G I S É G

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edé-

nyeket, könyveket, képkereteket, könyve-

ket, képkereteket, hagyatékot vásárolok. 

06-20/3222-011

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket, 

festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget 

veszek. 06-70/6089-353

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 

bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 

porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-

reket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria 

Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 

aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

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

2012-es Kft. önálló üzletrésszel eladó. 

06-20/370-5412.

N Ö V É N Y

Jó minőségű szemes kukorica eladó. 50Ft/kg. 

Érd.: Debrecen, Szávay Gy. u. 13. T: 52/470-751,

06-30/625-0234

E G Y É B  E L A D Á S

Tűzifa szállítás bükk, tölgy, hasított 
szálban 15500Ft/1mx1mx1, 2m kb. 
2500Ft/100kg, 10 köbmétertől rendel-
hető 06703845283

E G Y É B  K E R E S É S

Simsont vásárolok hibásan is. 06-30/968-9295

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tár-
gyait ingyen elszállítom! Bútor-ruha stb. 
06-20/377-4388

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrendező-

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak 

is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghitel, 

hitelkártya kiváltása előzetes banki költség 

nélkül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 %, Reg.

szám: 0040600476843. 06-30/635-8080

Sürgősen készpénzre van szüksége, akkor 

vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon 

belül, személyre szabott hitelek. Ameny-

nyiben eladná autóját készpénzért megvá-

sároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 

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

52/457-777

T Á R S K E R E S É S

Debreceni elvált és özvegyasszonyok, férfi ak 

társat, élettársat keresnek. 06-70/519-0590

Igazán csinos és kedves szőke nő partnert 

keres. 06-70/642-8559

Igazán formás, de törékeny lány ismerked-

ne. 06-30/889-7670

Kifejezetten magas és csinos fi atal lány part-

nert keres. 06-70/300-8081

Magas, ápolt, dekoratív, 35-ös szőke hölgy 

várja hívásod. 06-30/389-9018

Szép arcú, belevaló fi atal lány ismerkedne. 

06-30/889-7891

Vidám és dekoratív fi atal nő ismerkedni sze-

retne. 06-70/304-0943

30-as, csinos, kedves hölgy ismerkedne Deb-

recenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

46 éves férfi  komoly élettársat keres. 

06-30/229-4588
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AJTÓ – ABLAK

Íz
e

lí
tő

 á
ra

in
k

b
ó

l: KÖMMERLING
MŰANYAG ABLAK

Jola Kft., Debrecen, Mester u. 10. Tel.: 06-52-556-852
www.ajtoablakbirodalom.hu • Nyitva: h-p.: 9.00–17.00; Sz.: 9.00-12.00

60x60 bny: 10.990 Ft
120x120 bny: 24.990 Ft
120x150 bny: 27.990 Ft
150x150 bny: 29.990 Ft Garázskapu: 79.990 Ft-tól!

LACK 10 DEKOR
beltéri ajtók

többféle színben

már 23.780 Ft-tól!

38
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Már 3000 m2-en,
a térség legnagyobb választékával! 

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5. • 20/328-6737, 06 20/423-9130

Már 3000 m2-en,
a térség legnagyobb választékával!

KÁRPIT MAX
BÚTORBOLTOK
www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
DEBRECEN TERÜLETÉN!

ÁRUHITEL 
lehetőség

Étkezők, konyhabútorok, szekrénysorok, heverők, 
franciaágyak, szövetes ülőgarnitúrák.
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EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG,

BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES

VÁSÁRLÓNKNAK,

PARTNERÜNKNEK!

37
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