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ABLAK SPECIALISTA

Alzheimer Café

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

A régióban először Debre- városban megrendezett
cenben indult el a már több Alzheimer Café.
Lapozzon a 2. oldalra

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Új ablakot
szeretne?

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

www.faablakmester.hu

348414

Ingyenes felmérés!

E LÉ G

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

312160

Hamarosan
megjelenik
megyei
kiadványunk!

Magyarországon már 25 éve praktizáló és 38 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező hagyományos
os kínai orvoslás.

www.titdebrecen.hu

30/315-5148
E-000789/2014.

Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető,
szakács,
cukrász, TANFOLYAMOK A TIT-BEN!
Kezdés: 2017. febr. 4.
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

190050

Szolgáltatásaim:
• kínai hagyományos orvoslás és
gyógyszerészet
• belgyógyászati, nőgyógyászati,
gyermek-és bénulásos betegségek
természetes gyógyítása
• fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-,
kar- és lábfájás gyógyítása

380018

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

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

Biasi
Inovia Cond.
4 év garancia

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

Remaha
Avanta
5 év garancia

254.000 Ft-tól

345.000 Ft-tól
 Ingyenes orvosi vizsgálat
és szaktanácsadás
és „rejtett” hallójárati
digitális hallókészülékek  Elemek és tartozékok
 Próbahordási lehetőség  Fülillesztékek és
uszodai füldugók

380016

KÍNÁLATUNK:  Minőségi fülmögötti

JELENTKEZZEN
NEVELŐSZÜLŐNEK!

ELEMVÁSÁRLÁSI

380017

A K C I Ó !
Kamatmentes részletﬁzetési lehetőség!
ég!
380013

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON
N
Debrecen, Piac u. 70–72. Tel.: 06-30/633-1916
916
H-Ear Kft.

Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet, ha megtakaríthat,
válasszon prémium minőségű
Porta Doors ajtókat!

gyá ri kép vise lete

380014

379062

NYÍLÁSZÁRÓK

Debreceni munkalehetőség
pályakezdőtől nyugdíjasig!
Irodánkba középfokú
végzettséggel dolgozni
akaró, rátermett munkatársakat keresünk irodai
munkára!

• Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz
sorsú gyermekeken,
• ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás,
szeretet és empátia,
• ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a
törvényi előírásoknak,
• ha szívesen gondoskodna saját otthonában család
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,
• és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett
felkészítő tanfolyamot,

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

Debrecen és
vonzáskörzetéből várjuk
a jelentkezőket munkanapokon: 08:30-14:30
között a +36-30-938-7986
telefonszámon vagy a
hirdetesek0428@gmail.com
email címen.

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást

a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.
Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.
Jelentkezési határidő: 2017. február 5.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
380015

30 db vásárlás után 1.530 Ft megtakarítás!
2017
2017. jan
jan. 13
13-tól
tól a készlet erejéig!

Db. Mikepércsi út 7/b. • Tel.: 06-30/670-10-71 • Nyitva tartás: H-P.: 8-16.

Tel.: 06-70/397-5772; 06-70/425-9593
E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com
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Alzheimer Café
indult Debrecenben
■ A régióban először
Debrecenben indult
el az országszerte
már több városban
megrendezett
Alzheimer Café.
A találkozón elhangzott,
szeretettel kell fordulni az
Alzheimer betegekhez.
Memória- és emlékezet-,

valamint gondolkodás- és
viselkedési zavarok – leginkább ezek a tünetek jellemzik az Alzheimer-kórban
élőket. Alzheimer Café néven új kezdeményezés indult Debrecenben, melynek
célja, hogy egy olyan megismerő és támogató közösséget hozzanak létre, ahol
az Alzheimer-korban és
a szellemi hanyatlás más

FEJ-CSONTKOVÁCSOLÁS

194704

Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

Számtalan jótékony hatása
mellet szeretném kiemelni
az arcüreggyulladás,
homloküreg gyulladás igen
igen gyors és hatékony
megszüntetését ezzel a
módszerrel.

A legmakacsabb és akár évek óta
tartó és az antibiotikumok által
sem szűnő legmakacsabb arc-és
homloküreg gyulladást is lehet
vele csökkenteni, illetve teljes
egészében megszüntetni akár már
az első kezelés alkalmával.

típusaiban érintettek, családtagjaik, gondozóik és
a téma iránt érdeklődők
találkozhatnak.
Segítséget kapnak a
betegek
A kezdeményezés elindítása Dr. Menyhárt Miklós
nevéhez köthető, aki Franciaországban szerzett másoddiplomát: elmélyítette
tudását az Alzheimer formáiban diagnosztizálásában,
tanulmányozta a betegeket,
illetve a velük való foglalkozást is. Az Alzheimer Cafén
interaktív beszélgetés során
a résztvevők egy csésze kávé mellett, baráti hangulatú
légkörben tehetnek fel kérdéseket a szakembereknek,
elmondhatják aggodalmaikat és megoszthatják tapasztalataikat egymással.
Dr. Menyhárt Miklós háziorvos a találkozón elmondta, a demencia kérdését

Magyarországon nagy tudatlanság övezi. Nincs megfelelő szemlélet, melyen
változtatni kell. Hangsúlyozta, az Alzheimer-kór a
hozzátartozókat is nagyon
megviseli. Az ő feladatuk a
beteg ápolása és ellátása. –
Volt olyan eset, amikor két
Alzheimeres beteg vitatkozott egymással, és nem tudták a kívülállók kezelni a
helyzetet. Ilyenkor el kell
őket választani egymástól,
megfogni a kezüket, elvezetni és egy kicsit sétálni.
Hadd mondják el, amit gondolnak, néhány percen belül
meg fognak nyugodni és elfelejtik az egészet – mondta
a háziorvos. Nagyon fontos,
hogy az ápolók, hozzátartozók és a segítők is tisztában

AIRÁNYZOTT
JÓL

AKCIÓ
Db., Vágóhíd
híd u. 6. (a híd lábánál)
55-255
Tel.: 52/455-255

HIRDETÉS

A

Irodagép javító és Forgalmazó Bt.
Irodag

195315

IROD GÉP 4032 Debrecen,
De
Lehel u 14.
J vító Tel
Tel.:: 52/4
52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

www.irodagepjavito.hu
ww
ww.irod
w
i dagepjav
e-mail: info@irodagepj
info@irodagepjavito.hu

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.
Debrecen, Apafi utca 64.
Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2017. 01. 13.–01. 19-ig.

369010

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

379065

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!
273227

Az ár a 27%-os áfát
tartalmazza!

Az akció a készlet erejéig tart!

138 430 Ft

értékesítés
beüzemelés
tanácsadás
szervizelés
50 000 Ft támogatás
érvényesítése

Olcsó
árak!

Friss csirkemellﬁlé
1179 Ft/kg 1099 Ft/kg
Friss csirkecomb
499 Ft/kg 449 Ft/kg
Friss sertés csülök
899 Ft/kg 799 Ft/kg
Friss sertés oldalas
1099 Ft/kg 999 Ft/kg
Fagy. panírozott halszelet 1kg
1399 Ft/kg 1199 Ft/kg
Füstölt csülök
1199 Ft/kg 1049 Ft/kg
Juhász juhbeles virsli
1189 Ft/kg 1059 Ft/kg
Füstölt csemege szalonna
1149 Ft/db 1049 Ft/db
Queen üdítő 2,5l (több íz) Egységár 80 Ft/l.
249Ft/db 199 Ft/db
Perfex eü. papír 24tekercs 3 rtg. Egységár 32 Ft/tek. 899 Ft/db 769 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

CA
C
CAS
CASHCUBE
SHC
SH
S
HC
H
CU
C
U
LIGHT PÉNZTÁRGÉP
–
–
–
–
–

legyenek, hogyan kell a betegekhez viszonyulni. – Nagyon fontos, hogy szeretettel
forduljunk hozzájuk – tette hozzá. Kmetti Béláné, a
debreceni Idősek Háza intézményvezetője elmondta, az idősotthonokban is
egyre több a demens beteg,
akik speciális körülményeket igényelnek, számukra
egy zárt és egy külön foglalkoztató részleget is kialakítanak. A rendezvényt
– amely nemzetközi mintára
létrejött önkéntes szerveződés – a Debreceni Karitatív
Testület közreműködésével
szervezik meg, a tervek szerint egy-két havonta rendezik majd meg.
V. K.

5 jú

Fehér-Belák Andrea

Marosvölgyi Marianna

06-70/456-3436
andrea.feher-belak@russmedia.hu

20/970-7013
mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett

Kállai István

30/543-6378
iv
ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

30/570-2798
istvan.kallai@russmedia.hu
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Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Húsés
Hentest.
Kf
.
Tsa
és
Papp
áru üz
üzle
lett
üzlet

a Létai út 52-ből!

gt. 54.
m sgt.
4032 Debrecen, Egyete
t)
mellett)
(Régi Egyetem Kávéház

Új címünk: Debrecen, Gizella u. 8. (Délfu udvar)

Nyitva tartás:
K.–P.: 6.30–18.30
Szo.: 6.30–13.00
V., H.: zárva

NYITÁSI AKCIÓ

Hajdú löncs
Hajdú sonka
Hajdú füstölt kolbász

12,5 mm

444 Ft/m
888Ft/m

2

479 Ft/m

2

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00
Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

1099 Ft/kg
899 Ft/kg

950 Ft/kg
1799 Ft/kg
1249 Ft/kg

Keresse
K
Ke
ere
ress
se üzle
ü
üz
üzleteinkben
zle
lete
tein
tein
te
nkb
kben
en a

Kiváló Minőségű
Min
nőségű Sertéshús
nős
Sertéssh
hús (KMS)

196632

10 cm-es

(Benzinkút után jobbra, meg
közelíthető
30, 15, 41Y buszjáratokkal)

(Az árak az áfát tartalmazzák)

2

2

rhető!

4030 Deb
De recen, Diószegi út 7.

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

5 cm-es

479 Ft/m

Ismét könnyen elé

Sertés húsok:

Sertés karaj
Sertés lapocka

GecsaTherm
táblás közetgyapot Normál
üveggyapot 10 cm-es Hővezetési tényező 0,033 W/mk gipszkarton
Hővezetési tényező: 0,042 W/mk

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

Az akció 2017. 01. 11-től 2017. 01. 17-ig tart.
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*Ingyenes házhozszállítás Debrecenben
*Ingy
brecen
en
n ben
be
b
e terü
területén.
rü
ü le
le tén.
let

garanciával,
g
aranciával,
ranciával
nciával
c
l,, rövid
rö d hat
ha
határidővel,
táridővel,
tá
táridőve
áridőve
áridővel
á
r dővel,,
ridőve
a lle
legjobb
e jjob
ob
o
obb
bb
b
b árakon!
Laptop-

Az akció a készlet erejéig tart. Az árak
ár áfával értendők, *részletekért érdeklődjön mintaboltunkban.

Hirdessen a
SZUPERINFÓBAN!
S
www.szuperinfo.hu

akkumulátorok

raktárról!

377515

380012

SZIGA TECH MINTABOLT DEBRECEN
SZI
Debrecen, Gizella u. 8. (Délfu udvar) • Tel.: +36-30/281-1084, +36-52/541-104, www.szigatech.hu
Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 7.00–16.00, Szombat: 8.00–12.00

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

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
AS
XUS
U
L
M
NE

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

312285

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.

w w w. o l c s o s z e m u v e g . h u
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Ötvözi módszerében a kínai és az európai orvoslást
■ Meggyógyítani nem
lehet mindenkit, segíteni, közérzetet javítani viszont bármelyik betegnél tudok.
Dr. Wang Yu Cai szavai
ezek, aki hét éve praktizál
Debrecenben. A szülővárosában, az észak-kelet-kínai
Csangcsun városban orvosi
diplomát szerzett Wang doktor gyógyítási módszerének
sajátosságát az adja, hogy sikeresen ötvözi az öt-nyolcezer éves hagyományos kínai orvoslást a körülbelül

kétszáz éves modern, európai
gyógykezeléssel.
– Mindkettőt tanultam otthon az orvosi egyetemen,
mindkettőben jártas vagyok,
mindkettő tökéletes a maga
nemében, mindkettőnek van
létjogosultsága és mindkettőt alkalmazom. Meggyőződésem, hogy az állapotunk
javítása érdekében együtt
kell alkalmazni az ősi kínai
gyógymódot és az európai
orvoslást – beszél módszeréről Wang doktor, aki a munkája miatt 1991-ben érkezett
Budapestre. Előbb a fővárosban, majd vidéken alkalmazta
sajátos gyógyítási
eljárását.
Úgy tűnik, Debrecenben otthonra is talált. Mint
mondja, Debrecen a tudomány
városa, jó itt élni.
De térjünk viszsza Wang doktor gyógyító
munkájához.

érzettel távoznak rendelőmből
az emberek.
Szilágyi Gyula vállfájása
miatt kereste fel dr. Wangot
néhány hete. A Józsán élő
nyugdíjas körülbelül három
éve kínlódik az egészségi
problémájával. Mondja, túl
van már többféle kezelésen,
amelyek hatására időlegesen javult ugyan az állapota,
de tartós eredményt egyikkel sem ért el. Ami igazán zavarta, az volt, hogy nemhogy
dolgozni nem tudott otthon, a
kertben, hanem már aludni,
pihenni sem a folytonos fájdalomtól. Ekkor kereste fel dr.
Wangot.
– Egy újsághirdetésre lettem
ﬁgyelmes, felhívtam, elmondtam a panaszomat, a doktor úr
azt mondta, tud segíteni. Eljöttem a belvárosban lévő rendelőjébe, beszélgettünk, majd
mutatott néhány kargyakorlatot, amit a vállfájásom miatt
nem tudtam lekövetni. Mondta, az akupunktúra segíthet.
Ez nekem különösen ijesztően hangzott, hiszen korábban
kerültem az orvost, annyira

Tűszúrásokkal gyógyít
– Ha bejön a rendelőmbe a
beteg, tekintetemmel végigmérem, a szeme, a bőre már
sok mindent elárul az állapotáról. Utána meghallgatom
panaszáról, közben a pulzusát elemzem. Ez az esetleges
belső energiahiányt mutatja
meg. Ha szükséges, további
kivizsgálásokra utalom kórházba, rendelőintézetbe. Miután megvan a diagnózis,
és nem műteni kell az illetőt, kezdhetjük a gyógyítást,
mégpedig akupunktúrával.
A testmeridiánokon elhelyezkedő speciális pontokat tűszúrásokkal stimulálom, és
ha szükséges, köpölyözést is
végzek, valamint gyógyhatású készítményeket javaslok a
gyógyulni vágyónak. Tapasztalom, télen sokkal több a beteg, főleg az ízületi probléma
a hideg miatt. Sajnos vannak
olyan betegségek, amelyeket
nem tudunk meggyógyítani,
viszont akkor is alkalmazunk
gyógyító eljárásokat. Ebben
az esetben is mindig jobb köz-

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

Bővülő csapatunkba
TELESALES pozícióba
értékesítő munkatársat
keresünk!

380010

TÜNDÉRMESÉKBEN!
OLVASÓ

K. ZS.

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?
Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

NEM HISZÜNK A

2 000 000

féltem az injekciótól. Itt pedig
nem egy szúrás, hanem több
és naponta. Végül mégis belementem a kezelésbe, és az
első alkalommal megtapasztaltam, hogy az akupunktúrás szúrások nem fájnak, sőt
azokat alig-alig érzem. A kézfejembe és a vállamba kapom
a szúrásokat, a kezelések végéhez közeledünk, és csodálatosan mozog a vállam, megszűnt a fájdalom. Bízom az
eredményben, mint ahogy
a doktor úr bizalma is megvan. Kölcsönös bizalom nélkül nem megy a gyógyulás.
Tavaszra remélem teljesen
rendbe jön és tudok dolgozni a kertemben. Előtte azonban szeretném kipróbálni
hóseprés és hólapátolás közben, mit tud a vállam, a karom. Nagyon várom már az első nagy havazást!

Feladatok:
Vállalkozásunk újonnan kifejlesztett
J entke
Jel
Je
Jelentkezni:
szoftvercsomagjának meglevő adatbázis
alapján történő értékesítése és népszerűsítése. az info@ segments.hu
címre beküldött
Megrendelések adminisztrációja és az
fényképes
ezekhez tartozó adminisztratív
önéletrajzzal tudsz.
feladatok elvégzése.

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!
Debrecen,
Péterfia utca 25.

PÉTERFIA ÁTRIUMHÁZ
P
elegancia, igényesség, kényelem
e

3?
380019

www.szuperinfo.hu

 egyedülálló lehetőség Debrecen
belvárosában,
 30–100 m2 közötti alapterületű
lakások,
 irodák és szolgáltatóegységek
alakítható mérettel és elrendezéssel,

 csendes, védett lakókörnyezet,
ideális közlekedési és szolgáltatási
környezetben,
 magas minőség és műszaki
tartalom,
 világos, tágas gondozott kert

ÉRTÉKESÍTÉS: +36/20-555-7228, e-mail: authentakft@gmail.com

5

2017. január 13.

Lépjen most, hogy később is könnyen
menjen a mozgás. Most 50% kedvezmény jár!
Sajnos ma Magyarországon az érszűkület mintegy 400ezer embert érint. Tünetei alapján arra gyanakszik, hogy Ön is
ezen alattomos korban szenved? Vizsgáltassa meg magát, és ha szükséges vegye fel a harcot az érszűkület ellen!
A betegségnek számos rizikófaktora van. Mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni?
 Ha cukorbeteg vagy túlsúlyos
 Ha dohányzik
 Ha zsibbad, fáj, fázik a lába vagy a keze
 Ha már elmúlt 40 éves
 Ha zúg a füle, szédül, egyensúlyzavara van
 Ha kevesebbet tud menni
Ha
lőcentrum
 Ha magas a vérnyomása vagy a koleszterinszintje
sound Keze
ra
a
-P
n
a
w
Nash
A betegség megállapítása egy gyors és fájdalommentes vizsgálattal könnyen megtörténhet. Infra-, ultra és hallható hang
.
17. 01. 31-ig
Érvényes: 20
!
el
kibocsájtásával a szervezetet mellékerek képzésére serkenti a
za
oz
h
,
Vágja ki
beszűkült érszakasz környékén, ezáltal javul a szövetek vérel-látása. A panaszok enyhítésére, megszüntetésére mindössze 200 kezelésre
van szükség, napi egy alkalommal.
kezelésrevanszükség,napiegyalkalommal.
Nagy segítséget jelent a megelőzés és kezelés területén a Nashwan-Parasound készülék, melyet már országosan is alkalmaznak.
Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg életét, jelentkezzen be most vizsgálatra és előzze meg a nagyobb bajt.
A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 15 éve sikeresen használják Magyarországon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát INGYEN január 18-án
vagy 24-én a Debrecen, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben!
A KÚRA ALAPÁRÁBÓL 50% KEDVEZMÉNY JÁR!
www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466,
06-70/290-3216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum
a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.
16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon:
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525.
A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

195323
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Szzuperin
Szu
nfó Újsá
ág
Szuperinfó
Újság

333095

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

380011

www.szuperinfo.hu

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg az életét.
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Szakemberek A-Z-ig
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Professzionális

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

yeg.hu
www.varazsszonzső u. 8.

KÖNYVELÉS

SÍREMLÉKEK

☎0670/620-1575

Ez itt az Ön

készletről kedvezményesen*!
(akár 50.000 Ft engedmény)
*2017. 02. 28-ig vagy a készlet erejéig!

Db., Kassai út 96.

hirdetésének

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

FOUR ENTRY KFT.

313742

322630

312279

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

SÍREMLÉK

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

Re
Debrecen, Bognár


06-20/950-5515

KÖNYVELÉS

Tel.: 20/933-5023
www.sirkovek.hu

380008

SZŐNYEG

a helye!

Szőnyegtisztítás rövid határidővel kedvező áron
■ Szőnyegen kívül
paplan, ágytakaró, függöny, sötétítő függöny,
lehúzható bútorhuzat
tisztításával is foglalkozik a Varázsszőnyeg
Szőnyegtisztító fantázianevű szolgáltató.
Sík mélymosógépes
tisztítás
Először a vibrációs
elven működő elszívóval
kombinált porológépbe
teszik a szőnyeget, amely
mint egy óriási porszívó
eltávolítja belőle a száraz
szennyeződéseket, a port,

a homokot, a poratkákat.
Utána átvizsgálják, és ha
foltos, speciális folttisztítóval kezelik. Majd a sík
mélymosógépbe teszik,
ahol porlasztott hideg
vizes sugárral, a géphez
kifejlesztett samponnal
és körkörösen mozgó
kefékkel átmossák, öblítik
és kipréselik belőle a víz
nagy részét. Ezt követően átrakják a speciális
szőnyeg centrifugába és
percenként 1200 fordulattal kicsapatják belőle a vizet. A még benne maradt
nedvességet függesztve
szárítják ki, nyáron, jó

időben az udvarra terítik.
Végül speciális utókezeléssel eltávolítják a
hajszálakat, állatszőröket
a szőnyegből.
Házhoz szállítás
Mindenféle alapanyagú
szőnyeg tisztítását vállalják, a gyapjúból készültet
és a kézi szövésűt is. A
gépekbe legfeljebb három
méter széles szőnyeg
fér bele, így maximum
ezt a méretet tisztítják.
A napjainkban divatos
hosszú szálú (shaggy)
szőnyegeket is vállalják és
hatékonyan tudják tisztí-

tani. – Legalább
évente egyszer
ki kell tisztítani
a szőnyegeket
– javasolja a
szakember. –
Nem törekszünk
magas árakra,
díjainkat a nyugdíjasok is meg
tudják fizetni. A
8 négyzetméter feletti szőnyegeket ingyen házhoz
szállítjuk, az ettől kisebb
mennyiséget térítési díjért.
A szőnyegek tisztítását
igen rövid határ 2–3 nap
alatt elvégezzük – tette
hozzá.

d
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• január 13.

Veronika

• január 14.

Bódog

• január 15.

Lóránd, Lóránt

• január 16.

Gusztáv

• január 17.

Antal, Antónia

• január 18.

Piroska

• január 19.

Márió, Sára

195850

206551
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ELÉRHETŐSÉG
Varázsszőnyeg
Szőnyegtisztító
Energoplan 2000 Kft.
4032 Debrecen. Füredi út. 98.
Tel.: 06-20/950-5515
Weblap: www.varazsszonyeg.hu
E-mai: rendeles@varazsszonyeg.hu
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MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

felzsákolva eladók
• búza 55 Ft/kg
• árpa 50 Ft/kg

easyTRACK

• tritikálé 50 Ft/kg
• kukorica 55 Ft/kg

flottamenedzsment

• borsó 110 Ft/kg
• napraforgó 130 Ft/kg
• köles 80 Ft/kg
• lucerna
körbála (120 cm 0) 7000 Ft/db
• széna
körbála (120 cm 0) 4000 Ft/db
• borsó szalma
körbála (120 cm 0) 4000 Ft/db
• széna-lucerna
körbála (120 cm 0) 6000 Ft/db
• lucerna
kisbála (100x45x55 cm) 800 Ft/db

1 hónap

• széna-lucerna
kisbála (100x45x55 cm) 600 Ft/db

1Szemrevételezéssel,

380007

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
E-mail: ajanlatkeres@tell.hu
Telefon: (52)530-130 /4. mellék Fax: (52) 530-131

• tüzifa 2000 Ft-tól/100kg

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.
Tel.: 52/569-016, 30/943-0489

380006

megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem műszeres
ellenőrzés esetében az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és
hozzáértése alapján megadott becsült értékeket állapít meg. Ez az átvizsgálás nem
helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a
kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti
előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más alkatrészének, berendezésének
későbbi meghibásodási lehetőségét! A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy
hűségprogram kedvezményével nem összevonható. Az ajánlatok 2016. október 7-től
december 20-ig érvényesek, csak az akcióban részt vevő, magyarországi, hivatalos
Peugeotmárkaszervizekben, melyek listáját megtalálja a www.peugeot.hu oldalon. A
tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért keresse fel az akcióban részt vevő, hivatalos
Peugeot-márkaszervizeket.
2Az exkluzív alkatrészkedvezményekre csak a kontrollcsomagot megvásárló ügyfelek
jogosultak, a kedvezményes alkatrészek listája csomagonként eltérő. A kedvezményeket csak Peugeot-gépjárművekhez tudjuk garantálni, más autómárka esetén a vásárlás
és kedvezményszint lehetőségéről a márkaszerviz adhat tájékoztatást. A játékban való
részvétel regisztrációhoz kötött, a játék részletes feltételeit megtalálja a játékszabályzatban a jatek.peugeot.hu oldalon. A játék tervezett indulási ideje október 11.

164692

325249

díjmentesen

N HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)
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Kos - Kisebb kudarc érheti a
magánéletében, de ne vegye
túlságosan a szívére. Most
csak a csatát veszítheti el,
ettől függetlenül a háborút
még megnyerheti. Az új év még több új
élménnyel kecsegtet, de most valamiért
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog
inkább foglalkozni.
Bika - Ne hagyja magát elbizonytalanítani, mert sokkal
erősebb, mint gondolná és
ezt már jó párszor sikerült is
bebizonyítania. A családtagjaira most mindenben számíthat. Éppen
ezért már most arra kényszerül, hogy a
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel
kapcsolatos álmait pihentesse.
Ikrek - A héten sikerül végre
kilépnie a komfortzónájából.
Ennek oka pedig egy esemény,
egy személy vagy bármilyen
más tényező lehet. Használja
ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje
teljében van és bármire képes. Megéri
bátornak lenni és elengedni a régi
szokásokat.
Rák - Egy régi kollégája
bukkanhat fel a múltból a mai
napon, aki ráadásul kellemes
meglepetést is tartogathat
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat,
ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik,
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára
számíthat a döntés meghozásában. Nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot
ad, megválaszolja azokat a
kérdéseket is, amik Önt foglalkoztatják. Éppen azok keresik
fel, akik hasonló gondokkal
küzdenek, csak már megfogalmazódtak
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz,
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből
a megoldásokat kereshesse.
Szűz - Bár számos területen
várnának Öntől teljesítményt,
Ön mégis inkább a szerettei igényét tartsa szem előtt
ebben az időszakban. Mondjon
nemet azokra a megkeresésekre, melyek
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös
programok, egy kis kikapcsolódás csak
még közelebb hozza Önöket egymáshoz!
Mérleg - Törődjön többet az
egészségével! A jegyében járó
Jupiter jó hatása, hogy nem
csak testiekben, de szellemiekben is sokat nőhet most.
Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket
is falja, ne csak a sütiket. Azonban
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját
magának köszönheti a lemaradását.
Skorpió - Élvezi a kihívásokat, ezért a merész terveivel
bátran hozakodjon elő. Remekül érvel, képes meggyőzni
másokat, a sikert biztosra
veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óvatos. Semmiképpen se habozzon olyanra is
igent mondani, amitől kissé idegenkedik.
Apróságokon is múlhat boldogsága.

Nyilas - Nagyon kitett magáért
az elmúlt hetekben és nem
vágyik másra, mint egy kis
magányra. Éppen ezért, ha
kedvező az időjárás, akkor
feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára
egyedül vagy sportoljon valamit, de a
klasszikus téli sportokkal azért legyen
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit.
Bak - Tartsa szem előtt a
környezete érdekeit is! A szerettei is értékelik, ha nem
parancsolgat, nem támaszt
elvárásokat. Szívesen tartanak
Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen.
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem
vették a felmerült nehézségeket. Munka
terén kiegyensúlyozott hét várja.
Vízöntő - Egy pszichológus,
vagy egy terapeuta segíthet
Önnek felfejteni a mélyben
rejtett titkokat. Valami múltbeli
hatás még mindig frusztrálja,
pedig lehet, hogy már nem létező problémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud
nézni a probléma gyökerével.
Halak - Tele van önbizalommal és ötletekkel. Fantasztikus
formában van. De ügyeljen
arra, hogy a plusz energiát a
megfelelő irányba is hasznosítsa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra,
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár
a munka terén is.
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Építés–Otthon– Lakberendezés
Teendők januárban

Bemutatóterem: Debrecen, Csemete u. 36–38.
/fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549
E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

Most, hogy talán sikerült valamennyire kipihennie magát az
ünnepek alatt, íme a legfontosabb januári teendők az otthonában. Karácsonyi dekoráció (belső
és külső egyaránt) levétele és
elpakolása, valamint a karácsonyfa lebontása vízkereszt,
január 6-a után, az élő fák elhelyezése a gyűjtőpontokon.

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

• 6 légkamrás német proﬁl • Dekor
• 7 légkamrás „A” kat. proﬁl • CPL
• 3D

195277

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

Kopott ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett
KELA-BAU Kft.

PORTAS-szaküzem,
Debrecen, Kard u. 57.

195321

ötletes
felújítás!

06-20/9462-169
R
É
G
I
B
Ő
L

 bontás és
törmelék nélkül
 soha többé ajtófestés
 a legtöbb ajtóra és
tokra alkalmas
 több mint 1000
lehetséges modell

Párban nyerő és
párban olcsóbb!

visszük –
Ú  reggel
este hozzuk
J  időjárásálló,
szép új felület
biztonságát
A  növelje
tartós és rugalmas
T megoldások

Szoba-konyha-irodabútor
és egyéb

KÉT AZONOS MATRAC
együttes vásárlása esetén,
a másodikat féláron adjuk.

ASZTALOS MUNKÁK
készítése, javítása!

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu

Az akció 2017. január 3-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

www
w. m at r a c d e p o
o. h u
380004

380005

Gardrób, beépített szekrény, asztal, szék,
ülőgarnitúra, szekrénysor, íróasztal, étkező,
lépcső, kiegészítő bútorok stb.

Debrecen, Epreskert u. 1.

(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-0702

LED fénycsövek

108198

Hideg-meleg színben, 3 év garanciával,
Mennyiségi rendelés esetén
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft Mennyis
kérje árajánlatunkat.
ké
360°-os 1 W/100 lumen.
VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan
Hattvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6
06-70/389-6178.
6178. E-mail
E-mail:l: vvtkkft@gmail.com

362270

Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu

Hirdessen tematikus oldalainkon
kedvezményes áron!

Az ünnepekkel járó rendetlenség
és kosz alapos eltakarítása, beleértve a fenyő elhullott leveleit,
a gyertya lecsöpögött viaszát a
földön és a kanapéba töröl csokoládéfoltokat. És a nagy karácsonyi sütés-főzés után bizony
nem úszhatja meg a sütő kitakarítását sem. Mivel az emberek nagy többsége szilveszterkor
megfogadja, hogy az új évben
többet fog mozogni, így nem árt
otthon erre egy megfelelő helyet
is kialakítani. Egy kis sarkot, ahol
tud néha otthon is tornázni,
jógázni, súlyokat emelgetni. Az
étkezési szokásain is változást
tervez? Akkor a konyhára is ráfér
némi rendszerezés, takarítást,
pakolászás.
Az ünnepek alatt megbontott,
de elfogyasztásra nem került
dolgokat sem árt kidobni.
Az ünnepek alatt bizonyára sok
gyertyát használt el, viszont a
rövid nappaloknak közel sincs
vége. Így szerezzen be néhány
gyertyát, hogy esténként azzal
tegye világosabbá és egyben
hangulatosabbá is otthonát.
Egy-két új cserepes növényt sem
árt, ha beszerez, amely felfrissíti
majd a benti levegőt. De emellett
egy alapos szellőztetés sem fog
persze ártani. Tegye el a tavalyi
naptárt, vegye elő az ideit Ellenőriztesse a füstjelzőt és a szénmonoxid mérőt, hogy rendesen
működnek-e. Biztos, ami biztos.
Éleztesse meg a késeket. Mivel
karácsonykor különösen sokat
voltak igénybe véve, nem árt, ha
ezekkel is foglalkozik az év elején. Készítsen egy forró levest,
vagy egy bögre forrócsokit, fogjon egy jó könyvet, olvasgasson,
pihenjen, relaxáljon. Használja ki
az év eleji nyugit.
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Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Szentpéterszegen, 2-generációs, akadálymentesített, gázkonvektoros, vegyestüzelésű
ház eladó. 06-20/532-6728
Kerekestelepen 3 szobás, 90 m2-es, gázcírkó
fűtéses, önálló, földszintes, nagyon szép családi ház eladó. Érd: 70/544-4506
Debrecen Júliatelepen 2000-ben épült amerikai típusú téglaépítésű, hőszigetelt 113nmes am.konyha nappali+2 szobás ház garázszsal eladó. 29,9MFt 70/4296879
Hajdúsámson városközponttól 200 méterre, aszfaltozott utcában 2004-ben épült
121 nm-es amerikai típusú, földszintes ház
406nm-es telken nagy terasszal, sok extrával,
garázzsal eladó. 20,9MFt 70/429-6879
Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s
nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőteres szép családi ház eladó 900 nm-s telken.
30/4571-219. Ár: 18,9 mFt
Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás konyha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt
Kishegyesi úton 140 nm-s 3 szobás lakóház
ami irodának és vállalkozási célra is alkalmas épület eladó 800 nm-s telken. 30/4571219 Ár: 27,5 mFt
Monostorpályi központjában 90 nm-es 10
éves építésű,2 szoba nappalis,étkezős,gardr
óbos,egyedi gázcirkó fűtésű családi ház,600
nm-es telken eladó!A ház szigetelt,hőszigetelt
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

Gvadányi utcánál 138 m2, nappali és 4 szobás, 16 éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince
55 m2, 32 m2-es garázzsal, 40 m2-es teraszszal családi ház 540 m2-es telken 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szobás felújított házrész, saját tárolóval,
gépkocsibeállóval telekrésszel eladó. Ár:6.9M
Tel:06706234024

Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igényes amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázszsal 40 m2-es mellék épülettel 1000 m2 telken
56,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecen óvárosában 105 nm-es 2 szoba
nappalis, étkezős, 2 fűrdőszobás, teljesen
felújított egyszintes családi ház, 280 nm-es
térkövezett, parkosított telken eladó. Főfalak
maradtak, minden új és igényes! Ár:36.9M
Tel:06706234024

Nagyerdőn 210 m2 12 éves 5 szobás igényes
ház 470 m2 telken 40 m2 garázzsal eladó 75 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127
Debrecen, Bihari kertben, 1376 m2-es telken,
6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitűnő állapotban eladó. 24,9MFt 0620 516 6127
Debrecen, belvárostól nem messze, 63 nm-es,
2 szoba, nagykonyhás, gázfűtéses házrész, gépkocsi 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, 530 m2-es
telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Óvárosban 2 éves 120 m2-es, Amerikai konyha 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 szigeteléssel
2 fűtési rendszerrel, 30 m2 nappali 4 szobás
étkezőkonyhás 2 fürdőszobás. A parkos 700
m2-es telken 25 m2 garázs, bográcsozó, sörpad, 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

Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház,
saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,99MFt
0620 422 6503

Komlóssy utcánál 30 éves 140 m2-es nappali és 4 nagyszobás 2 teraszos külön bejáratú
tégla építésű sorház 2 állásos garázzsal 120
m2 telken. 5 éve kazánt cseréltek és konyhaszekrényt, kandalló és mosókonyha is van
39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és
3 szobás szélső sorház duplagarázzsal 270
m2-es telken eladó. Extrák: kandalló, riasztó, öntöző, klíma, 15 cm szigetelés, új kazán,
30 m2 terasz. 32,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szoba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház
több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó.
Több generációsnak is alkalmas 10 cm szigeteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

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

KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ
DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT.
70/776-6163; 52/311-453

• Hatvan utcai kertben ÚJ lakása lehet! Kertkapcsolatos, saját használatú kertje van és
önálló zárt garázsa. 23,3 M Ft-tól 30/2393-598
• Kerekes telepen 100 nm-es, 3 szobás,
földszintes ház garázzsal 560 nm-es telken
eladó! 25,99 M Ft 30/406-2625
• Belvárosnál csendes, 2 szoba, étkezős, világos, nagy teraszos, jó elosztású lakás eladó!
14.6MFt 30/863-7367
• Vezéren szép 3 szoba, nappalis, 1. emeleti, erkélyes, 80 nm-es igényes lakás eladó!
23.9MFt 30/863-7367
• Egyetemnél csendes, új nyílászárós, erkélyes, nagy nappalis, étkezőkonyhás lakás
eladó! 15.2MFt 30/863-7367
• Belváros közelében 70 nm-es, felújított,
tágas, 2 szoba, étkezőkonyhás szép lakás
eladó! 14.5MFt 30/863-7367
• Szabadságtelepen 200 nm-es hőszigetelt,
jó állapotú családi ház,dupla telekkel eladó!
24.9MFt 30/943-1095
• Kassai úthoz közel 50 nm-es 1 + 1 szobás
műanyag nyílászárós gázfűtéses lakás eladó!
9.5MFt 30/943-1095
• Nagyerdőn, villamos közeli, 80 nm-es, 3
szobás, gázcirkó fűtéses, nagy erkélyes lakás
eladó! 23,9MFt 30/406-2625
• Belvárosban parkra néző 1. emeleti, déli
fekvésű 27 nm-es műanyag nyílászárós lakás
eladó! 9.5MFt 30/943-1095
• Libakertben 51 nm-es, 1 + 2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. Egy szoba étkezőnek is
használható. 12,99MFt 30/2393-598
• Nagyerdőn 63 nm-es, 3 külön nyíló szobás,
loggiás, igényes magasföldszinti lakás eladó!
17,7M Ft 30/406-2625
• Tócóskertben 1. emeleti 31 nm-es jó állapotú klímás lakás eladó! 8.9MFt 30/943-1095

www.iszp.hu

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049
Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu
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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
é30 m2-es teraszokkal.2 fürdőszoba, gardróbszoba, 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 földszintes villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszobával, gardróbszobával, beépítésre előkészített + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különálló garázzsal és nagy parkos füves hátsókerttel 1100 m2 telken 86,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123
Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves,
nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán
ház duplagarázzsal, Wellness szobával amiben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Kertvárosban, 10 éves, Tessedik utcánál 135
m2-es, 50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszobás ház kandallóval 400 m2 telken 45,99 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,
545m2-es telekkel ikerház fele 27,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali
és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák:
úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz,
ﬁlagória, sörpad, 20 m2 garázs és fedett
kocsibeálló, klima, öntöző, riasztó, modern
gépesített konyha, gardróbszoba. 42,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek,
Debrecen egész területén, meglévő készpénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal.
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

BELVÁROSI, 64 m2-es, nappali + 2 szobás,
gázcirkós, klímás, ﬁatal, azonnal költözhető
lakás eladó. 21,9 mFt 70/7766-413
JÚLIAKERTI, nappali + 3 szobás, ﬁatal,
földszintes, hőszigetelt ház garázzsal, 750
nm telken eladó. 26,5 mFt 70/7766-413
NAGYERDEI, 110 m2-es, kétszintes, nappali
+ 2 szobás, gázcirkó fűtéses, felújított családi ház eladó. 37 mFt 30/677-6676
SZABADSÁGTELEPEN, 107 m2-es, nappali + 3 szobás, étkezős, amerikai típusú ház,
napkollektorral, garázzsal eladó. 29,99 mFt
30/677-6676
ERZSÉBET UTCAI, 52 m2-es, 6. emeleti, 1 +
1 szobás, nagy erkélyes lakás eladó. 10,5 mFt
30/208-2282
SZÉCHENYI KERTBEN, 1. emeleti, 62 m2es, nappali + 2 szobás, erkélyes, szép, újszerű lakás eladó. 19,4 mFt 30/208-2282
SESTAKERTI, 90 m2-es, 3. emeleti, 2 +
1 szobás, étkezős, jó állapotú lakás eladó.
25,5 mFt 70/6445-274
SZABADSÁGTELEPEN, 120 m2-es, alagsor + 2 lakószintes, nappali + 4 szobás ikerház eladó. 28,4 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 szobás, gázkonvektor fűtéses, felújítandó lakás
eladó. 13,5 mFt 30/723-9172
ÚJKERTI, 71 m2-es, 3 szobás, erkélyes, PANELPROGRAMOS, felújított, lakás eladó.
16,9 mFt 30/4415-243
CSIGEKERTI, 2. emeleti, 58 m2-es, nappali
+ 1 szobás, étkezős, erkélyes, szép, ﬁatal lakás eladó. 19,9 mFt 30/4415-243
MŰSZAKI KARNÁL, 3 szoba + étkezős, 110
nm-es, földszintes ikerház, 1000 nm telekkel eladó. 24,99 mFt 70/7766-413

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

Debrecen-Kerekestelepen, 50 nm-es, 2. emeleti, 2 különnyíló szobás, klímás, gáz cirkó fűtéses, külön fürdőszoba-wc-s lakás eladó. 13,9 M Ft,
+36 70 461 9841
Debrecen Csapókert városrészben, eladó egy 630
nm nagyságú, összközműves telek, melyen bontásra váró kis házikó van. Beépíthetősége 30%. 13 M Ft,
+36 70 716 8986
Sestakert-Mikszáth Kálmán utcán, 45 m2-es, 4.
emeleti, 2 szobás, teljes körűen felújított, Ny-i fekvésű
társasházi lakás, teljes berendezéssel, azonnal költözhetően eladó. 14,95 M Ft, +36 70 461 9551
Debrecen belvárosában, eladó egy újszerű, 52 nm-es,
I.emeleti, gáz cirkós, nagyon szép, napfényes lakás.
15,9 M Ft, +36 70 469 3276
Eladó Debrecenben a Tócóskertben, Derék utcán,
10 emeletes panelház 10. emeletén, 40 nm-es, 1
egész és 1 fél szobás, távfűtéses, erkélyes, K-i fekvésű, átlagos állapotban lévő panellakás. 10,3 M Ft,
+36 70 469 3231
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
Debrecenben, a Böszörményi úton, eladó egy 65
nm-es, 2 + félszobás, erkélyes, 4. emeleti lakás.
12,7 M Ft, +36 70 469 3291
Debrecen - Belváros, 51 nm, 1+2 fél szobás, K-i fekvésű, részben felújított társasházi lakás, zárt lépcsőházban eladó. 11,9 M Ft, +36 70 469 3526
Debrecen kedvelt városrészében, Csigekertben, Honvédtemető utcán, eladó egy 350 nm-es építési telek, 17
méteres utcafronttal. 15,99 M Ft, +36 70 461 9571
Eladó Debrecenben a belvárosban, tégla építésű társasház 1. emeletén, 65 nm-es, nappali + 2 szobás,
étkezőkonyhás, külön wc- fürdőszobás, gáz cirkó fűtéses társasházi lakás. 17,5 M Ft, +36 70 469 3231

Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek
eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat azonnali ﬁzetéssel ügyfeleim
részére. Tel.: 30/4571-219.

LAKÁSELADÁS
Debrecen belváros szívében 60 nm-es 1+2
szobás,teljesen felújított,műanyag ablakos,r
edőnyös,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 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigete
lt 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 Tócóskertben 40 nm-es 1.5 szobás,
erkélyes, első emeleti lakás eladó. Ár:10.9M
Tel: 06706234024
Debrecen belvárosában 72 nm-es 2 szoba
nappalis, étkezős, erkélyes most épülő szép
lakás (júniusi átadással) garázzsal eladó.
Csok, Szocpol igénybe vehető! Ár: 26.9 M
Tel: 06706234024
Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, erkélyes most épülő új lakás (júniusi átadással) eladó. Csok,
Szocpol igénybe vehető. Ár: 14M+2M a
garázs. Tel:06706234024

ALKALMI VÉTEL! István úton 3 külön bejáratú szobás, 67 m2-es, erkélyes, felújított,
szép lakás liftes házban, parkos környezetben eladó. Érd: 70/544-4506
Egyetemek közelében az Újkertben 1. emeleti,
2 szobás, 54 m2-es, amerikai konyhás, SZÉP,
felújított, műanyag nyílászárós, MÉRT fűtéses,
hőszigetelt lakás eladó. Érd: 70/544-4506
Db. belvárosban a villamos mellett 5. emeleti, 1,5 szobás, 35, MÉRT fűtéses, középső,
kis rezsijű lakás eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!
Érd: 70/544-4506
Egyetemek mellett a Sestakertben 1+2 szobás, 51 m2-es, gázkonvektoros, középső,
szép új konyhaszekrényes, új fürdőszobás,
nagyon szép, 3. emeleti lakás eladó. KIVÁLÓ
BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506
István út elején 3. emeleti, 3 külön bejáratú
szobás, 54 m2-es, MÉRT fűtéses, középső,
szép új fürdőszobás, új konyhaszekrényes,
erkélyes lakás eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!
Érd: 70/544-4506
Debrecen Virág u. 10 éves házban 2. em-i
amerikai konyha nappali + 1 szobás 48 nm-es,
igényes, klímatizált lakás teremgarázzsal
(+1,5MFt) eladó. 15,99MFt 70/429-6879
Debrecen Liget lakópark közelében 160 nm-es
amerikai konyha nappali + 2 szobás nagy teraszos luxuslakás sok extrával eladó. 37,5MFt
70/429-6879
Debrecen Nagyerdei övezetben a Tölgyfa
utcában 1.emeleti 2 különnyíló szoba étkezőkonyhás, erkélyes, nagyon szép lakás
20 nm-es önálló garázzsal eladó. 18,5MFt
70/4296879
Hatvan utcai kertben 92 nm-es nappali+4
különnyíló szobás 2 fürdőszobás igényes
lakás erkéllyel, garázsvásárlási lehetőséggel
eladó. 25,5MFt 70/4296879
Debrecen, Gyergyó utcán, 64 nm-es, 2+1
szobás, 7 emeleti, erkélyes, mért fűtéses
lakás, műanyag nyílászárokkal, azonnal költözhetően, alkalmi áron, tehermentesen eladó.
11,5 M 70/326-1000
Debrecen, Hortobágy utcán, 35 nm-es, 1,5
szobás, 4 emeleti, ERKÉLYES, felújított,
klimatizált lakás, új nyílászárokkal, új burkolatokkal, négyszintes épületben, tehermentesen eladó. 10,9 M 70/326-1000
Debrecen, Erzsébet utcán, 55 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, 6 emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás, műanyag nyílászárokkal,
liftes épületben, azonnal költözhetően eladó.
10,5 M 70/326-1000
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 állapotú 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 mFt
Minimál stílusú 2005-ös nappali + 4 szobás
belső két szintes duplakomfortos 100 nm-s
2 erkélyes lakás a Széchenyi kertben eladó.
30/4571-219. Ár: 27 mFt
Debrecen, Tócó-völgyben, 52 m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
12MFt 0620 516 6127
Nagyerdő Kardos utcánál 45 m2 2. emeleti felújított lakás 15,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Komlóssy utcánál villamosközeli magasföldszinti, 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, körbenapozott világos lakás 25M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519

10

2017. január 13.

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, 2szoba étkezős,
télikerttel, 2 erkéllyel, inverteres hűtő fűtő klímával, tégla, gáz cirkófűtéses, nyugati fekvésű lakás kamerás biztonsági rendszerrel, 16
m2-es garázsvételi lehetőséggel (+2,2 MFt)
22,99 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Poroszlay utcánál 90 m2-es, nappali étkező
plusz 3szobás, felújított tégla gázfűtéses lakás
új konyhaszekrénnyel és új burkolatokkal 2 db
6 m2-es erkéllyel 24,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Párizsi udvarnál 1. emeleti, 90 m2-es, nappali étkező amerikai konyha plusz 2 szobás,
tégla, gáz cirkós padlófűtéses, teljes körűen
felújított, modern konyhával, bútorok megegyezés szerint, igényes lakás 28,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Baksay utcánál 1. emeleti, 36 m2-es, nappali
+ étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű lakás jó
buszközelekedéssel 11,9 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
Dózsa György utcánál liftes, 56 m2-es, 2 szoba étkezős, felújított, burkolatok, nyílászárók,
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 szobás, 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 közeli, 71 m2-es, nappali plusz 2 szobás, tégla,
gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított szép
lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszekrénnyel, új fürdőszobával, műanyag nyílászárókkal, 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 burkolatokkal, klimatizált lakás 14,9M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Simonyi útnál 2. emeleti, villamos közeli, 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

LAKÁSKERESÉS
Debrecen keresek eladó és kiadó lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.

ALBÉRLETET KERES
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333
Debrecenben keresek kiadó lakást albérletbe. 06-70/519-0590

ALBÉRLETET KÍNÁL
Debrecen, Nagyerdőn 2 szobás, étkezős, erkélyes, kis rezsijű lakás, berendezéssel kiadó. Ár:100 ft/hó+rezsi+kaukció.
Tel:06706234024
Debrecen, Ruyter u., főbérlő nélküli összkomfortos szoba dolgozó vagy tanuló férﬁnak kiadó.
28.000 Ft/hó rezsivel. 06-30/416-3636
Debrecenben Cívis u. 2 szobás, távfűtéses
teljesen berendezve albérletbe hosszútávra
kiadó. 60 EFt/hó. 06 20/247 9807
Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 főnek, egy
napra is. 06-70/519-0590, 06-30/261-9960
Belvárosban a Berek u-n 64 nm-s nappali + 1
szobás erkélyes igényesen bútorozott, gépesített 2003-as lakás kiadó garázzsal. 30/4571219. Ár: 120.000,- Ft / hó + rezsi + kaució

ÉPÍTÉSI TELEK
Debrecen belvárosában 13 lakás/garázs +
üzletek építésére alkalmas összközműves építési telek,lebontandó házzal eladó! Ár:47M ft
Tel: 06706234024
Debrecen óvárosában 550 nm-es dupla építési telek 3-as angol tipusú, vagy ikerház építésére is alkalmas,eladó. A telek összközműves!
Ár: 30.9M Tel: 06706234024
Debrecen Postakertben 1650 nm-es összközműves építési telek eladó! A telekre társasházi
lakások építhetők! Ár:49M Tel: 06706234024
Debrecen Homok utcán 275 nm-es építési telek, összközműves, eladó! Ár:16.9M
Tel: 06706234024
Csigekert utcán 450nm-es utcafronti építési
telek eladó. 06-20/9956-930, 52/431-720
Debrecen-Józsán, Rózsavölgyi utcán 2000
nm-es építési telek eladó. 06-30/427-6702
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, Gáspár kertben 2195 nm-es építési 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

TANYA
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

GARÁZS
Debrecen, Varga utcán garázs eladó.
06-30/9359-149

ÜZLET, MŰHELY, IRODA
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 Diószegi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítású telek eladó. A telek 40%-a beépíthető,
9.5 m magasságig, minden fajta tevékenységre alkalmas! Méretei 45x80 m Ár:15.9M
Tel: 06706234024
Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrászkozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat,
elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, kialakított műkörömépítő rész, külön helyiségben
kozmetika! Nagyon szép állapotú, hőszigetelt falazat, hőszigetelt ablakok, mért fűtés.Az
üzlet rendelkezik ezekhez a tevékenységekhez szükséges összes engedéllyel! Az üzlet
akár teljes berendezéssel is eladó! Ár: 9.9M
Tel:06706234024

Debrecen,belváros szívében 21 nm-es iroda, közvetlen utcafront kapcsolattal, tégla építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan
szolgáltató, kereskedelmi tevékenységre is
alkalmas! Ár:40.000 FT/hó+rezsi+kaukció
Tel: 06706234024

Suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 1. tulaj

Balmazújváros, Debreceni úton 3190 nm-es
telken 550 nm-es ipari ingatlan eladó vagy
kiadó. 06-30/9359-149

Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervó-

Cukrászműhely eladótérrel felszerelve, élelmiszeripari tevékenységre kiadó.
06-30/320-3255

tás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelez-

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban irodák parkolással, klímával, portaszolgálattal
kiadók. 06-30/557-9616

szervizkönyv, ABS, szervokormány, 2 légzsák,
autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft,
tel 20-2049079
kormány, központizár, légzsákok, elektromos

hető ár: 657.000 ft tel 20-2049079

NÖVÉNY

74.000 km sérülésmentes Bézs metál, KLÍ-

Tritikálé eladó. 06-20/3375-601, 52/405-038

MA, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak,

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

85.000 km ABS, ESP, Klíma, szervokormány,

Eladó MTZ-re homlokrakodó, 6 soros kultivátor
műtrágya adagolóval. Érd.: 06-30/447-4461
MTZ 50-es traktor ZMÁJ-2 csőtörő eladó.
06-30/406-3661

6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak,

AUTÓ

Opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 2001.07.

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú,
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) eladó
- totálkárosan. Tel.: 06/30/414-8486.

havi fehér ABS, Klíma, szervokormány, 4 lég-

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

tel 20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005.
ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, cd-s
autórádió, 2elektromos ablak, szép állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 1.357.000ft,
tel 20-2049079

mos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető,

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079
Elektromos Moped Elektra 6000 3 kerekű,
újszerű állapotban, újszerű akkumulátor, index,
világítás, hátramenet, eladó, ár: 157.000ft,
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, cserélhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079
Renault Megane Limousine 1.4 benzin 2006.
09. havi bordó metál ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektromos
ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, 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 128.000km ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető,
hitelezhető, ár: 1.197.000ft, tel 20-2049079
Renault Megane Berline 1.4/16v benzines
2003.12. havi 102.000km ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Szarvasmarha eladó, nagy takarmány csere
érdekel. 06-70/381-7965

Citroen C3 1.4HDI diesel 2006. 05. havi

szervokormány, cd-s autórádió, megkímélt

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BENZIN/
GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cdautórádió, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 997.000ft, tel 20-2049079

ÁLLAT

ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állí-

Debrecen belvárosának közelében, nagy múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Opel Combo-C 1.3CDTI 2010. 02. havi ezüst 5
személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák,
autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető,
hitelezhető, ár: 1.397.000ft, tel 20-2049079

Könyveket veszünk hagyatékból-örökségből, költözésből ill. jelvényeket,
kitüntetéseket, régi pénzeket, bibliákat, képeslapokat, órákat, régi játékokat. 30/526-9711

állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 657.000 ft, tel 20-2049079
Renault Fluence 1.6 benzin 2013. 05. havi

tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép új
szerű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 2.697.000ft, tel 20-2049079

zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006. 04. havi
1 gazdás szervizkönyves, ABS, Klíma, szervo-

EGYÉB ELADÁS
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok.
Érd.: 06-30/979-9529
Centrifuga, keverőtárcsás mosógép szép állapotban eladó, hibásat beszámítom, megveszem. Ha kell elszállítom. 06-20/485-4256
Eladó tűzifa tölgy, bükk, akác, kalodában sorba rakva 1mx1mx1m konyhakészen 12500Ft/
m3-től. Ingyenes szállítás. 30/424-3415
Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kaloda esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk
kb. 10 hónapos kitermelés! Konyhakészen!
Tel.: 30/395-6103
Szecessziós bútorok, olajretek mag, méhészmérleg, tanya 1 hektárral eladó. 06-30/938-4376
Tartályok 1000 literes fémkeretes műanyag tartályok szállítva is eladók. 06-20/424-5505

kormány, 8 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektroár: 1.697.000ft, tel 20-2049079
Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079

JÁRMŰKERESÉS
SZEMÉLYAUTÓKAT, TEHERAUTÓKAT vásárolok! 3.5t-ig! Bármilyen érdekel! Azonnali készpénzﬁzetéssel! 0630/231-7750
AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES
VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST!
0630/8812377
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (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

EGYÉB KERESÉS
Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság!
06-52/274-468,06-30/356-4569
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,
egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás!
Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

neres
Konté zállítás
léks
törme
1
2-41-6
2
2
0
2
06317031

Csempézést, járólapozást, fürdőszobák, teraszok, lépcsők burkolását garanciával vállaljuk. 06-30/681-2932

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit,
kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , banki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig
tel:20-2049079

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis
munkák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660

RÉGISÉG

Fakivágás anyagáért is. Gallyazás, kuglizás, hóeltakarítás. kert.debrecen@
gmail.com 06-20/585-3001

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edényeket, könyveket, képkereteket, könyveket, képkereteket, hagyatékot vásárolok.
06-20/3222-011

Dugulás elhárítása garanciával, vidéken is
minden nap. 06-30/2181-200

Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet,
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069
Készpénzért vásárolunk festményeket, régi
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay
porcelánokat, hagyatékot és borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

DEBRECEN
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 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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SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST VÁLLALOK.
TEL: 0670/7037-671
323792

Felfrissül test és lélek! Masszázs! Képzett,
gyakorlott masszőrhölgy várja régi és új vendégeit. Hát- és derékfájás enyhítésére, stressz
oldására, az egész szervezet frissítésére. Tel:
06-30/555-0635
Bozótos terület takarítása, tuskómarás, gépi
földmunka, kertépítés, kerttervezés, veszélyes
fa kivágás. Tel.: 06-30/449-7849

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626
312314

ÁLLÁS
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos ﬁatalokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16
Beltéri és kültéri nyílászárók értékesítésével foglalkozó Debreceni cég országosan optimalizált weboldallal , 12 éves
szakmai múlttal és ügyfélkörrel eladó.
Ár: 12 Millió Ft. Tel.: +36/70- 368-9285.
Berettyóújfalui cég juhok mellé állatgondozói munkára, állandó ottlakással alkalmazottat keres. Érd:30/677-6499.
BETANÍTOTT dolgozókat keresünk dunántúli
munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szállás, utazás
ingyenesen biztosított. É: 06/30-511-4219.
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkező mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

PÉNZ

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji

Szabadfelhasználású hitel, adósságrendezőhitel 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. Amenynyiben eladná autóját készpénzért megvásároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank),
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012,
52/457-777
Személyi hitelek (adósságrendezésre is),
lakástakarék-pénztár (szerződéskötési díj
nélkül), credit bankkártyák, számlanyitás
igénylése. Függőképviselő, MNB törzsszám:
22275770 Tel.: 0630/4677-053

vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-

MIKOR
és HOL
13.

január
10:00 óra
Baba-mama jóga
Dobrosi Nórával
Debreceni Pagony
16:00 óra
Lehetsz Király! Ovis
Csoport!
Debreceni Pagony
18:00 óra
MOL: DHK Vs HK
Beograd hokimérkőzés
Debreceni Jégcsarnok

22 éves szállítmányozó cég felvételt hirdet
fuvarszervező és adminisztrátor munkakörökre. Fuvarszervezőtől elvárás: saját gépjármű, számítógép kezelés. Adminisztrátortól
elvárás: gyors gépírási képesség, felhasználó
szintű számítógépes ismeretek. Amit kínálunk:
térítésmentes lakhatás vagy bejárásiköltségtérítés, versenyképes ﬁzetés, szakmai előrelépési lehetőség. Fuvarszervezőknek a munkavégzés Budafokon és vidéken, adminisztrátoroknak Budafokon. Fuvarszervezőknek céges
telefont és laptopot biztosítunk. Önéletrajzát
a budafokiszallitmanyozas@gmail.com e-mail címre várjuk.
Németországi komissziós munka! 20 és
40 év közötti férﬁakat keresünk legális,
hosszú távú áru-összekészítői munkára. Jó ﬁzikai állapot, min.német nyelvtudás előny. Nem közvetítő! Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal: rc@tp-mail.de
címen lehet. : +49-170-7872377
Segédmunkást keresünk állandó munkára
acélcsarnok gyártáshoz Db-józsai munkavégzésre. 06-20/424-5500

tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,

Ausztriába

adrienn.paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com
Gyakorlott villanyszerelőket keresünk budapesti munkavégzésre. Fizetés nettó 200.000 Ft-tól.

nított munkásokat felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. Tel.:06-20/494-1044
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229
Lakatosokat keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229

19:30 óra
Péntek esti kvíz 4.0
Derby Pub
20:00 óra
Pit of Saron koncert
Roncsbár - Debrecen

14.

Január
09:00 óra
Stresszoldó jóga
minitanfolyam
Mandala jóga - Debrecen
10:00 óra
Kids Corner
American Corner - Debrecen
10:00 óra
Farsangnyitó Dalidó
Kölcsey Központ - Debrecen

Tompeti és Barátai farsangi koncert

200.000 Ft bruttó ﬁzetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több műszakos munkarendbe.
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950

MUNKAHELYET KERES

Ingatlanközvetítő tanfolyam indul kedvezményesen. 06-30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014.
Kézápoló és műkörömépítő, lábápoló tanfolyam 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

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

TÁRSKERESÉS

Idősek gondozásában, ápolásában, házimunkában besegítek, gyakorlattal rendelkezem.
06-30/267-0565

Debreceni elvált és özvegyasszonyok, férﬁak
társat, élettársat keresnek. 06-70/519-0590

OKTATÁST VÁLLAL

Igazán formás, de törékeny lány ismerkedne. 06-30/889-7670

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.

keresünk!

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai

Jelentkezés: önéletrajzzal
(lehetőleg német nyelvű).

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

Érd: 06 70 883 7339
irodadeb@opuswork.eu

Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pontosabban kezelje számítógépét. Számítástechnika
tanfolyam, felhasználói szinten. 52/311-003.
Nysz: 09-0271-04

Megváltozott munkaképességem miatt elsősorban irodai adminisztratív, számítógépes,
adatrögzítői munkát keres 49 éves nő, több
mint 10 éves gyakorlattal. Eddig támogatottan dolgoztam 2016.12.31.-ig. Tel. számom:
20/432-6761

FÉMIPARI
MUNKÁSOKAT

Tel:06 20/409 0094
Győri munkahelyre targoncásokat és férﬁ beta-

Veszprém megyei középvállalkozás hosszú
távú munkára hőszigetelő, ipari bádogos szakembereket keres. +36/70/266-0001

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011)

Nyvsz: E-000645/2014
DEKRA Akademie Kft. (E-000683/2014.)
februárban Építő és anyagmozgatógép
kezelője (Targoncavezető, Emelőgépkezelő,

380002

Földmunka-,rakodó-és szállítógép kezelő) OKJ

Svájci club hostes munkára keres csinos lányokat, 18 éves kortól. Érd.:06-20/282-1891

32 582 02 tanfolyamot szervez. Telefonszám:
+36 52 541-408.

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

Igazán csinos és kedves szőke nő partnert
keres. 06-70/642-8559

Kifejezetten magas és csinos ﬁatal lány partnert keres. 06-70/300-8081
Pici lány ismerkedne
06-70/592-9677

Debrecenben.

Szép arcú, belevaló ﬁatal lány ismerkedne.
06-30/889-7891
Tündéri 42 éves hölgy Debrecenben ismerkedne. 06-30/275-6093
Vidám és dekoratív ﬁatal nő ismerkedni szeretne. 06-70/304-0943
23 éves, szép arcú csinos ﬁatal lány Debrecenben ismerkedne. 06-30/474-6343
30-as szép arcú hölgy Debrecenben ismerkedne. 06-30/2321-381

10:00 óra
XVIII. Debreceni Esküvői Kiállítás és Vásár
Lovarda - Debrecen
11:00 óra
Tompeti és Barátai
farsangi koncert
Kölcsey Központ - Debrecen
16:30 óra
Debrecen - MetalcomSzentes OB vízilabda
mérkőzés
Debreceni Sportuszoda

Debrecen - Metalcom-Szentes OB vízilabda mérkőzés

15.

Január
18:30 óra
MOL: DHK Vs. Fehérvári
Titánok hokimérkőzés
Debreceni Jégcsarnok

18.

Január
17:00 óra
Évtervező
HUB - Debrecen

Január

19.

10:00 óra
Újévköszöntő
Kemencés Délelőtt
Homokkerti Közösségi
Ház - Debrecen

18:00 óra
Jelmezes agymenés az
Irigy Hónaljmiriggyel
Kölcsey Központ - Debrecen
20:00 óra
Kalapács- Totális
Metal 30@Debrecen
Roncsbár - Debrecen

Jelmezes agymenés az Irigy Hónaljmiriggyel

12

2017. január 13.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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www.fenyo-panzio.hu

18 lakásos

· szerviz technikus,
· bolti értékesítő,
· ügyfélmenedzser

társasház kivitelezése indul

n a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások
283290

munkakörökben
PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munk
munkalehetőség!
nkaleh
nk
alehetős
et ég!
et
g

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.

INGYENES SZÁLLÁSSAL

366602

Br. 160000 Ft
B
F alapbér,
l bé

Érdeklődni:
w w w. b a r n a b a u. h u
Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

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

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

(hidraulika, pneumatika szerelő, mezőgazdasági gépszerelő,
gépészmérnök végzettség előnyt jelent).

Jelentkezését a hidraulikadebrecen@gmail.com címre várjuk.
380009

w

munkatársakat keres debreceni telephelyére

369068

w
w

Hidraulika, pneumatika kereskedelem
és szerviz tevékenységet folytató piacvezető vállalat

06-49/312-251

380003

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12.
Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu
OM azonosító: 203033 • adószám: 15831914-2-09
Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015

A második szakma is ingyenes, felső korhatár nélkül a
Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben!
Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján, vagy a mellékelt telefonszámokon.
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!
Intézményeink

Elérhetőség

Debreceni Szakképzési Centrum

Tel.: (52) 437 311, www.dszc.hu*

Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,
www.barossg-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC Beregszászi Pál
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.
beregszaszidebrecen.com

Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,
www.brassai.hu

Debreceni SZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,
www.keri-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC Könnyűipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,
www.konnyuipari.hu

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 413 499, www.mechwart.hu
Tel.: (52) 531 892,
www.pechy-debr.sulinet.hu

Debreceni SZC Povolny Ferenc
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,
www.povolny.hu

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu

380001

Neve

*A képzéseket a tagiskolákban valósítjuk meg.

Szakképesítés
OKJ száma Képzési idő (év)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.
Épület- és szerkezetlakatos
Számítógép-szerelő, karbantartó
Hegesztő
Karosszérialakatos
Elektronikai technikus
Műszaki informatikus
Számítógép-szerelő, karbantartó
Államháztartási ügyintéző
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
Autóbuszvezető
Tehergépkocsi-vezető
Elektronikai technikus
Mechatronikai technikus
Műszaki informatikus
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Turisztikai szervező, értékesítő
Kisgyermekgondozó-, nevelő
Cukrász
Diétás szakács
Eladó
Pincér
Szakács
Nyomdaipari technikus
Cipőkészítő
Kézi és gépi hímző
Férfiszabó
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó

35 345 01
55 345 01
34 582 03
34 523 02
34 521 06
34 525 06
54 523 02
54 481 05
34 523 02
54 344 04
55 344 07
54 344 03
35 841 01
35 841 02
54 523 02
54 523 04
54 481 05
54 841 11
54 812 03
54 761 02
34 811 01
35 811 03
34 341 01
34 811 03
34 811 04
54 213 07
34 542 02
34 215 01
34 542 04
34 543 06

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0,5
0,5
2
2
2
2
2
2
1
0,5
1
1
1
2
2
2
2
2

Informatikai rendszerüzemeltető

54 481 06

2

Műemlékfenntartó technikus (levelező)
Épületgépész technikus
Dekoratőr
Asztalos
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Faipari technikus
Vegyész technikus
Drog és toxikológiai technikus
Gyógyszeripari szaktechnikus

55 582 02
54 582 01
54 211 01
34 543 02
34 582 09
54 54301
54 524 03
55 524 01
55 524 05

1
2
2
2
2
2
2
1
1

