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ABLAK SPECIALISTA

Középiskolai felvételi

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Január 21-én, szombaton iskolai felvételi eljárás.
kezdődik az általános középLapozzon a 2. oldalra

Ingyenes felmérés!
312160

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Új ablakot
szeretne?

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

www.faablakmester.hu

348414

E LÉ G

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

ROZA SZŐNYEGHÁZ

www.titdebrecen.hu

30/315-5148
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PVC
DISZKONT

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

E-000789/2014.

Debrecen, Pesti u. 2. – Tesco mögött ··Tel.:
Tel.: 52/320-652
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NYITVA!
YITVA!

SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ
Keresse fel Debrecen egyik legszebb történelmi múltú patikáját!

Nyitva: H–P: 900–1800, Szo: 900–1500
346625

Hamarosan
megjelenik
megyei
kiadványunk!

www.rozaszonyeghaz.hu

Debrecen,
Hatvan u. 66.

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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Ingyenes CSONTSŰRŰSÉG,
vérnyomás, vércukor és koleszterin mérés.

2017. február 28-ig minden pénteken 10% kedvezmény:
Diabetikus és Gluténmentes termékekre
Baba-Mama cikkekre.

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

379062

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

383584

313198

gyári képv iselete

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

Tel.: (52) 314-807;
(52) 536-067

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ

a

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

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

.

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

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

társasház kivitelezése indul

n a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások

w
w
w

Konténeres szemét
és törmelék szállítás!!
Tel: 0630/9583580
100%

MAGYAR SZOLGÁLTATÓ

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.
366602

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

379063

190050

Szolgáltatásaim:

a

b

a

.

Érdeklődni:
w w w. b a r n a b a u. h u
Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770
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Nehezedik az iskolatáska
Kezdődik a középiskolai felvételi eljárás
kolai felvételi eljárás,
ezért összegyűjtöttük
a legfontosabb információkat a diákok és
szüleik számára.
A legfontosabb
időpontok
Január 21-én a középfokú
intézményekbe felvételizni
kívánó 6. és 8. osztályos általános iskolások központi felvételi írásbeli vizsgát
tesznek. A magyar nyelv
és a matematika vizsgák
45 percesek lesznek, 10–10

feladatot kell megoldani. Az eredményekről február
9-ig értesítik
a tanulókat.
Ezt követően
– amennyiben a középfokú oktatási intézmény
felvételi tájékoztatójában
szerepel – február 20. és március 9. között lesznek
a szóbeli vizsgák. A felvételi értesítő levelet minden
jelentkező megkapja április

26-áig – tudtuk meg
az Oktatási Hivatal
kiadványából.
Pontszámítás
A pontszámításba minden esetben
beleszámítanak a tanulmányi eredmények (az előző
év második félévének és a jelenlegi
tanév első félévének jegyei). Az érdemjegyek öszszeadódnak, a tanuló ezáltal maximum 100 pontot
érhet el. Ha a diák szakközépiskolába szeretne jelentkezni, egy felvételi elbeszélgetésen vagy alkalmassági
vizsgán kell részt vennie, ez
intézményenként eltérő lehet, ahogyan annak értéke
is. A szakgimnáziumi vagy
gimnáziumi felvételihez
mindenképpen szükséges
a központi írásbeli vizsgát
(tárgyanként 50 pont, max.

100) és esetenként a szóbeli vizsgát (max. 100 pont) is
letenni, valamint a tanulmányi eredmények is beleszámítanak a pontokba.
A legjobb debreceni
középiskolák – HVG országos rangsor (2017.)
A HVG 2016. októberében
kiadott Középiskola – 2017

Full Diszkont
Akció időtartama: 2017. 01. 23–02. 05.

Andante
ostya
130g,
többféle
ELFOGADJUK:

159 Ft/db
1223,07 Ft/kg

Topjoy
Fruits World
Licsi, 0,4l, pet.

99 Ft/db

374986

247,50 Ft/l
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

Középiskola neve

Országos
rangsorolás

1.

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma

18.

2.

Debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium

20.

3.

Debreceni Ady Endre Gimnázium

69.

4.

Tóth Árpád Gimnázium

71.

gt. 54.
m sgt.
4032 Debrecen, Egyete
t)
mellett)

06-70/456-3436

(Régi Egyetem Kávéház
Nyitva tartás:
K.–P.: 6.30–18.30
Szo.: 6.30–13.00
V., H.: zárva

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

Ismét könnyen elé

rhető!

4030 Deb
De recen, Diószegi út 7.

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

Sertés húsok:

Sertés oldalas
Sertés máj

30/543-6378

G. A.

Debreceni
rangsorolás

Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Papp és Tsa. Kft. Hús- és Hentesáru üz
üzle
lett
üzlet

Fehér-Belák Andrea

kiadványában négy debreceni gimnázium is bekerült
a legjobb 100 közé. A tanulók számos speciális osztály
és tematikus szak közül választhatnak. Az intézmények négy- és hatosztályos
és nyelvi előkészítős évfolyamokat is indítanak.

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

1199 Ft/kg
329 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

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

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Hajdú sütnivaló kolbász
Hajdú májas hurka
Hajdú véres hurka
Hajdú füstölt kolbász

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

999 Ft/kg
829 Ft/kg
829 Ft/kg
1249 Ft/kg

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
istvan.kallai@russmedia.hu

Keresse
K
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Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

Kiváló Minőségű
Min
nőségű Sertéshús
nős
Sertésh
Sertéssh
hús (KMS)
megjelöléssel
ssel
el e
ellátott
lllát
átot
tot
tt hú
hústermékeinket!
úste
st
term

ELKÖLTÖZTÜNK
Új címünk: Debrecen, Kassai út 93. (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)
2016. július 4-től

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

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

5 jú

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

Hirdessen tematikus oldalainkon
kedvezményes áron!

194315

383583

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038

30/570-2798
196632

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
  

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

Az akció 2017. 01. 18-tól 2017. 01. 24-ig tart.

■ Kezdődik a középis-
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CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

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

Olcsó
árak!

Friss csirke faroscomb
389 Ft/kg 339 Ft/kg
Friss csirke szárny
349 Ft/kg 299 Ft/kg
Friss sertés lapocka
1149 Ft/kg 999 Ft/kg
Friss sertés tarja
1099 Ft/kg 999 Ft/kg
Fagy. egész kacsa „B” minőség
699 Ft/kg 579 Ft/kg
Kinga főzökolbász
929 Ft/kg 799 Ft/kg
Házi sertés zsír (lédig)
499 Ft/kg 429 Ft/kg
Étolaj 2l (REÁL) Egységár: 400 Ft/l
899 Ft/db 799 Ft/db
Baba tusfürdő 400ml (több illat) Egységár: 1148 Ft/l 529Ft/db 459 Ft/db
Hajdú száraztészta 1kg
299 Ft/db 259 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!
Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
273227

195280

e
Autóüvegb
épített
..
biztonság.

Az akció érvényessége: 2017. 01. 20.–01. 26-ig.
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

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: 52/324-585,
mobil: 30/9488-144

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

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

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

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

195277

383581

383582

www.autouvegdebrecen.hu

A SZEMÜVEG NEM LUXUS
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 7 éve működő, szokatlanul olcsó
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot 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 szemüvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogóvillogó világítást, a nemes bútorzatot
ﬁzeti meg, hanem a leggazdaságosabb
módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve,
a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk
Magyarországon megmunkált sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott
szemüvegeket. A szemüvegek induló

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De
egy fényre sötétedő lencsével készülő,
csúcskategóriás multifokális szemüveg
is megﬁzethető. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg
megszokására. A szemüveg dioptriáját
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

312285

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 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
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A Himnusz születésnapján
ünnepeljük a magyar kultúrát
■ Országszerte – így

Debrecenben is – számos kulturális és művészeti rendezvényt
tartanak január 22-e,
magyar kultúra napja
köré szerveződve.
Magyar hagyományok
és gyökerek, nemzeti tudatunk és szellemi
értékeink állnak
középpontjában
a magyar kultúra napjának,
melyet 1989 óta
január 22-én ünneplünk annak
emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen
a napon fejezte
be a Himnusz
kéziratát. A költemény azért is
kiemelt jelentőségű, mert a
magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti
himnusza.

Gábor-díjat is átadják, azt
követően pedig a Muzsikás
együttes lép fel.

Folytatódik a
hagyomány
Idén is közösen emlékszik meg a magyar kultúra
napjáról Nagyvárad, Beretytyóújfalu, melyekhez múlt
évben csatlakozott Debrecen és Margitta is. Beretytyóújfaluban január 20-án
táncházat rendeznek a Bihar Néptáncegyüttessel.
Egy nappal később a nagyváradi Tibor Ernő
Galéria mutatkozik be Erdély
partiumi szemmel című tárlatával, míg a
Nadányi Központ Bihar Vármegye Képgalériájában Petrás
Mária kiállítása
tekinthető meg.
Ja nuá r 21- én
rendezik a magyar kultúra napjának berettyóújfalui
gálaestjét is. Az eseményen
többek között az Erdélyi

Debrecenben is
emlékeznek
A cívisváros programjai január 18-án kezdődtek
Nagyvárad és Debrecen irodalmi kapcsolatainak bemutatásával. Január 20-án
megkoszorúzzák Kölcsey
Ferenc szobrát. Szintén
ezen a napon Oláh Tibor
fotóművész pályaképének
kiállítása is kezdetét veszi a Debreceni Művelődési Központban. A fotóművész Debrecen művészeti
életének egyik markáns,
önálló szellemiséget képviselő alkotó egyénisége.
1967-ben induló fotós pályája alatt számos egyéni
és csoportos kiállításon
vett részt. 1971-ben rendezte első debreceni tárlatát a Kossuth u. 1. sz. alatti
kiállítóteremben. „Debrecenben születtem, minden

Január 22-én a Csokonai
Színházban rendeznek gálaestet, amelyen átadják a
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány díját is. Január 23-án
Portrék Erdélyből címmel
Konyhás István fotóit láthatják az érdeklődők. Másnap
újabb kiállítást, Csáth Attila karikaturista tárlatán lehet részt venni. A magyar
kultúra napjához a Homokkerti Közösségi Ház is csatlakozik. Ott január 26-án a
Debreceni Népi Együttessel közösen ünneplik majd
a neves évfordulót.
V. K.

időmet Debrecenben töltöttem, innen indulok, ide érkezek. Erős hangulatú emberi és tárgyi környezetben
töltöm és élem itt az időmet. Családtagjaim, barátaim sokat jelentenek, rajongok a tehetségekért, az
emberi teljesítményekért.
Torkon ragad a fény, a zene,
a művészetek, a csillagászat, a képességeim szerint
megérthető univerzum és
a tehetséges emberek produkciója. Úgy alakult, hogy
egy kamerával gondolok reagálni mindezekre.” – vallja
a művész.

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL
Hidraulika, pneumatika kereskedelem
és szerviz tevékenységet folytató piacvezető vállalat

felzsákolva eladók

munkatársakat keres debreceni telephelyére

• búza 55 Ft/kg

· szerviz technikus,
· bolti értékesítő,
· ügyfélmenedzser

• árpa 50 Ft/kg
• tritikálé 50 Ft/kg
• kukorica 55 Ft/kg
• borsó 110 Ft/kg

munkakörökben

• napraforgó 130 Ft/kg

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

• köles 80 Ft/kg

Jelentkezését a hidraulikadebrecen@gmail.com címre várjuk.
380009

• lucerna
körbála (120 cm 0) 7000 Ft/db

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

l( ¡  ì¡¡³¡
l!³¡¡é   ³
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• széna-lucerna
körbála (120 cm 0) 6000 Ft/db
• lucerna
kisbála (100x45x55 cm) 800 Ft/db
• széna-lucerna

Téged keresünk, ha:

kisbála (100x45x55 cm) 600 Ft/db

l8¡¡³¡ 
l5  
l6¡  
l*Ï¡ Ï¡¡ 
l5 ¡ ¡
Munkavégzés helye: .  ¡R+ìÓ¡ ³ Ï
l$  Ó¡¡anita.borsi@russmedia.hu T ³J

• tüzifa 2000 Ft-tól/100kg

380007

369005

380010

• borsó szalma
körbála (120 cm 0) 4000 Ft/db

Mi lenne a feladatod?

Bővülő csapatunkba
TELESALES pozícióba
értékesítő munkatársat
keresünk!

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.

• széna
körbála (120 cm 0) 4000 Ft/db

! 3  +̹J .       
 ÕÕ ¡     ¡ médiatanácsadó munkatársát.

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

333095

383580

2017. január 20.
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Szakemberek A-Z-ig
Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

yeg.hu
www.varazsszonzső u. 8.

(akár 50.000 Ft engedmény)

383579

164692

hirdetésének

*2017. 02. 28-ig vagy a készlet erejéig!

Db., Kassai út 96.
(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

☎0670/620-1575

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

A „Kaba-Ház” Idősekk
Otthona 17 év tapaszztalatával, csendes, nyuugodt, zöldövezetben,
ekelhívatott szakemberekkel, rendszeres orvosi
ellátás mellett várja
kik
azokat az időseket, akik
előállapotuknak megfelelőet
en állandó felügyeletet
igényelnek.

a helye!

283290

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu
369068

30/517-6542

epitsukmeg@gmail.com

A S Z FA LT O Z Á S
T É R BU R K O L Á S
ÚTÉPÍTÉS:
- udvarok
- telephelyek
- parkolók
- utak
- kapubejárók
- járdák
- állattartó telepek

Érdeklődni elhelyezési lehetőségek
kapcsán tel.sz: 06-52/522-066 · kaba@idosotthon.hu
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• január 21.

Ágnes

• január 22.

Artúr, Vince

• január 23.

Rajmund, Zelma

• január 24.

Timót

• január 25.

Pál

• január 26.

Paula, Vanda

195850

• január 20. Fábián, Sebestyén

206551

Ez itt az Ön

készletről kedvezményesen*!

FOUR ENTRY KFT.

313742

322630

312279

KÖNYVELÉS

SÍREMLÉKEK

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

Re
Debrecen, Bognár

 52/430-826,
15
5
-5
0
5
/9
0
-2
06
06-30/9430-826

SÍREMLÉK

380008

Professzionális

KÖNYVELÉS

MVH, Széchenyi pályázatos
beruházások megvalósítása.
315010

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SZŐNYEG

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal
vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
önkormányzatoknak.
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A pozíció betöltéséhez a szállás, az
ellátás és az utazás magas szinten
biztosítva vannak.
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

313840

MADE IN GERMANY
Y

Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus
Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393
Rendelési idő hétfő–péntek:

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.
Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!

Jót enni sok helyen lehet!
De ha ettől többre vágysz és az ízek mellett a részletek is fontosak, akkor nálunk ezt megkapod!
Egyedülálló környezetben várjuk vendégeinket, legyen az családi, baráti vagy céges rendezvény.

Debrecen, Apafi utca 64.
Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196
369010

KÉMÉNYEK

MINDENSZOMBATON

à la carte ételeink árából

FuránFlex
technológiával
készült bélelés
gáz és szilárd
tüzelésre minimális
bontással.

15%kedvezménytadunk!
Ízelítő az új vasárnapi menüből:

Kandalló-kémények,
szigetelt csőkémények,
kémények bélelése
Inox anyagból is.
Műszaki átadással.

Nyitva h.–v.: 11.00–23.00 • Asztalfoglalás: 52/688-668, 70/518-7922
Debrecen, Böszörményi út 1. • malometteremdb@gmail.com

MÚZSÁK
ÉS SZERELMEK

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.

Kölcsey Központ, Nagyterem

312310

GOMBOS PÁL

2017. január 24., 19:30

Tel.: 52/471-545, 70/238-7800
E-mail: gombospalev@gmail.com


Csajkovszkij: Rómeó és Júlia
nyitányfantázia, TH42
R. Strauss: Don Juan, op.20
Brahms: I. szimfónia, op.68
    
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

BÉRLET
RUBÁNYI BÉRLET

% 87

383575

1Szemrevételezéssel,

67

164692

383576

◆ Mandarinos szilvakrém leves konyakos meggy bonbonnal
◆ Savanyú mangalica leves
◆ Vegyes vad pörkölt erdei gombával
◆ Debreceni pecsenye ahogy a Séf szereti
◆ Tanyasi jércemell chilis, sajtos kukoricáva
◆ Kapros juhtúróval töltött tántott gombafejek
◆ Birsalma brülé
◆ Képviselő fánk

+36 52 412 250 • info@kodalyfilharmonia.hu
www.kodalyfilharmonia.hu

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.

195323

323111

Napközben: 8–16 óráig
Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben
(nem kell bejelentkezni)

Malom Étterem
terrem
Debrecen

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés:
Tourinform Iroda (Piac u. 20.), Kölcsey
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Műanyag ajtók, ablakok,
alu redőnyök, garázskapuk,
beltéri ajtók, árnyékolók.

383578

383577

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési
projektjéhez keresi munkatársait az
alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
- Hegesztőmérnök
(angol/német nyelvtudás)
- Kivitelezési koordinátor
(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688
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Építés–Otthon– Lakberendezés

Kopott ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ötletes
felújítás!

195321

4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3.
4225 Hajdúböszörmény, Polgári út 16.

383574

LALWCH10W LED asztali lámpa 10W
Érintő paneles
Háromféle színhőmérséklet (hideg/meleg/nap
fehér – 6000/4000/2700K)
Éjszakai fény funkció
1 órás időzítő kikapcsoláshoz
Vezetékes (USB) és vezeték nélküli telefon
töltés (kompatibilitás a leírásban)
105°-os fej, illetve 135°-os törzs állíthatóság

Otthoni cipőápolás

INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL

KELA-BAU Kft.

– akár 30-40%-OS MEGTAKARÍTÁS is elérhető
egy szezonra vetítve a hagyományos
konvektorokhoz képest
– MAGA
MAGAS KOMFORTtal párosuló energiamegtakarítás
– beépített
beépít kétfokozatú ventilátor
elektromos gyújtás, NINCS ŐRLÁNG
– elektro
– SZOB
SZOBATERMOSZTÁTTAL IS ÜZEMELTETHETŐ
– beépített
beépít párologtató
– 59 cm-es
cm PARAPET SZETT TARTOZÉK
–1+1É
ÉV GARANCIA

PORTAS-szaküzem,
Debrecen, Kard u. 57.

R
É
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L

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

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

195313

06-20/9462-169
Szoba-konyha-irodabútor

neres
Konté zállítás
léks
törme
-61
222-41
0
2
6
0

NYÍLÁSZÁRÓT
A GYÁRTÓTÓL!

és egyéb

ASZTALOS MUNKÁK
készítése, javítása!

Vásároljon 6 légkamrás
minőségi nyílászárót
a gyártótól!

Gardrób, beépített szekrény, asztal, szék,
ülőgarnitúra, szekrénysor, íróasztal, étkező,
lépcső, kiegészítő bútorok stb.
195848

AC
Centrál Üzletházban megtalálható:
Üzl
Üzletünk:
Debrecen, Nyíl utca 34.
Tel.: 52/530-700 Fax: 52/530-701
Tel
E-mail: central@centraluzlethaz.hu
E-m
Honlap: www.centraluzlethaz.hu
Ho

317031

Kedvező ár, magas minőség
és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat,

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

rövid gyártási határidő!
Párkányok, redőnyök reluxák
és egyéb árnyékolástechnikai
termékek nagy választékban,
kedvező áron!

Akció!
Bejárati ajtó 75.000Ft

LED fénycsövek

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

383573

108198

Hideg-meleg színben, 3 év garanciával,
Mennyiségi rendelés esetén
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft Mennyis
kérje
ké árajánlatunkat.
360°-os 1 W/100 lumen.

Gyémánt Nyílászáró Kft.
Debrecen, Kelence u. 106.
70/312-7770
gyemantnyilaszaro@gmail.com

362270

Az akció érvényessége: február 15.

Cipőink, csizmáink ápolására fordítsunk nagy gondot az őszi és téli latyakos időben is, hogy meghosszabbítsuk
élettartamukat.
Lábbelink gondozása tisztításból, ápolásból és a nedvesség elleni védelemből áll (impregnálás). Ezek nélkül még
a legdrágább cipőnknek sem sokáig
örülhetünk. Elkerülhetetlen, hogy esőben, hóban vizes legyen a lábbelink s
ez a bőrnek bizony nem tesz jót. Rakjuk
száraz helyre ázott, sáros cipőnket és
szárítsuk ki. Ez nem azt jelenti, hogy
támasszuk a radiátornak. Ugyanis
erős hő hatására a bőr megkeményedik, kirepedezik és használhatatlan
lesz. Tegyünk lábbelinkbe sámfát,
vagy tömjük ki újságpapírral és rakjuk
tisztes távolba a meleget árasztó kályhától. A sófoltokat nedves ronggyal
töröljük le. Várjunk 1-2 napot, amíg jól
kiszárad cipőnk, csizmánk, majd a festett bőröket sárkefével tisztítsuk meg.
Táplálásához, fényesítéséhez kenjük át
cipőkrémmel. A zsíros krém megújítja
a bőrt. Száraz időben csak poros lesz
a lábbelink, finom szőrű kefével, vagy
tiszta ronggyal töröljük le.
Ricinusolaj, cipőpaszta
Lábbelink élettartamát meghosszabbíthatjuk, ha még az első használat
előtt lefújjuk impregnáló spray-vel,
vagy bekenjük méhviasszal, illetve
szilikonzsírral, ricinusolajjal. A kezelés hatására tartósabb lesz és jobban
ellenáll a nedvességnek. Ha új korában
nem impregnáltuk, akkor a nedves idő
előtt lássuk el védelemmel. A cipődezodor elfedi a lábizzadás miatt keletkező kellemetlen lábszagot. Ha ilyen
gondunk van, elsőként cseréljük le
műszálas zokninkat nedvszívó pamut
zoknira, mert felázott bőrünk fertőzések táptalaja lehet. Számos szert vásárolhatunk recept nélkül lábizzadásunk
mérséklésére, de mielőtt választanánk,
forduljunk bőrgyógyászhoz.
A műbőr cipők kevésbé tartósak és
kismértékben veszik fel a láb alakját,
kemények és közel sem olyan tartósak,
mint a bőrcipők. De gondozni ezeket
a lábbeliket is kell. A bőrcipőkhöz
hasonlóan keféléssel portalanítsuk,
majd nedves ronggyal töröljük át. Varrásukat szilikonos kezeléssel tehetjük
tartósabbá és így oldhatjuk meg a
vízlepergetést is.
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Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Debrecen, Szabadság telepen, ikerház fele 883nm
területtel családi okok miatt eladó. 06-30/8213185 Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127
Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-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,
60m2-es, 2 szobás, jó állapotú ház, garázszsal, melléképületekkel, 520m2-es telekkel
eladó. 12,99 M Ft. Tel.: 06 20 422 6503
Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503
Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház, saját
udvarral, nyári konyhával, pincével, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,99MFt 0620 422 6503
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. 30/4571-219
Ár: 27,5 mFt
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

Gvadányi utcánál 138m2, nappali és 4 szobás, 16 éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince
55 m2, 32 m2-es garázzsal, 40m2-es teraszszal családi ház 540m2-es telken 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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
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
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, 30m2 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
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
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
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,
545 m2-es telekkel ikerház fele 27,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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:8.5M Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szobás felújított házrész, saját tárolóval, gépkocsibeállóval telekrésszel eladó. Ár:6.9M
Tel:06706234024
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
Hosszúpályin eladó egy 64 nm, 3 szobás családi
ház. A ház 1999-ben épült, téglából. Ára: 3.7 M
Tel: 0670-4333150

Debrecen, Szent Anna u. 55.
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www.palmer.ingatlan.com
06 20 9552 411
Közvetítői díj: 2 % bruttó

Bellegelő kertben zárt kert 2004 ben épült
téglából tetőteres ház,mellék épülettel ,60 nm
es a ház,gáz bevezetve turbó kazánnal, városi
víz. fúrt kút is van, villany. 1 nagyszoba fent az
emeleten. Ára: 5.7 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben Nyíl utcán eladó egy 60 nm 2
szobás, az udvarban ketten vannak. Ára: 12.9 M
Tel: 0670-4333150

HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.
ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek,
Debrecen egész területén, meglévő készpénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal.
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

LAKÁSELADÁS
BEFEKTETŐK! Debrecen, Nyár utcán 4. emeleti, 43 m2-es lakás TULAJDONOSTÓL eladó.
T: 06(30)365-3188.
Poroszlay úton 2 szobás, erkélyes, II. emeleti
lakás eladó. 14,99MFt. 06-20/555-6127
Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
11,9MFt 0620 516 6127
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
Segner téren 2005-s nappali + 4 szobás belső
kétszintes MINIMÁL stílusú 100 nm-s 2 erkélyes 2 fürdőszobás lakás eladó. 30/4571-219.
Ár: 27 mFt

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

• Hatvan utcai kertben ÚJ lakása lehet! Kertkapcsolatos, saját használatú kertje van és
önálló zárt garázsa. 23,3 MFt-tól 30/2393-598
• Kertvárosban 135 nm-es 3 + fél szobás,
nappalis újszerű családi ház eladó. 48.9 MFt
30/406-2625
• Vargakertben liftes házban, világos, 2
szoba, étkezős, nagy teraszos, csendes lakás
eladó! 14.6 MFt 30/863-7367
• Főnix csarnok mellett, 2. emeleti, nappali,
hálós, jó állapotú, alacsony rezsijű lakás eladó! 11.9 MFt 30/863-7367
• Egyetem Főépületnél új nyílászárós, étkezőkonyhás, jó állapotú, erkélyes lakás eladó!
15.2 MFt 30/863-7367
• Belváros szélén 70 nm-es, jó elosztású,
tágas, 2 szoba, étkezőkonyhás szép lakás
eladó! 14.5 MFt 30/863-7367
• Újkertben, Agráregyetem mellett 76
nm-es 3 szoba, étkezős, déli fekvésű lakás
eladó! 14,4 MFt 30/9431095
• Kassai úthoz közel 50 nm-es 1 + 1 szobás
műanyag nyílászárós gázfűtéses lakás eladó!
9.5 MFt 30/943-1095
• Nagyerdőn, villamos közeli, 80 nm-es, 3
szobás, gázcirkó fűtéses, nagy erkélyes lakás
eladó! 23,9 MFt 30/406-2625
• Belvárosban parkra néző 1. emeleti, déli
fekvésű 27 nm-es műanyag nyílászárós lakás
eladó! 9.5 MFt 30/943-1095
• Wesselényi lakótelepen 2 szobás, 1. emeleti, teljesen felújított, szép konyhás, csendes
lakás eladó! 16,9 MFt
• Nagyerdőn 43 nm-es felújított, 1 + 1szobás
egyedi gázcirkó fűtésű, műanyag nyílászárós
lakás eladó!14.1 MFt 30/406-2625
• Tócóskertben 1. emeleti 31 nm-es jó állapotú klímás lakás eladó! 8.9 MFt 30/943-1095

www.iszp.hu

Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com
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NAGYERDEI, 80 m2-es, 3 szobás + étkezős,
szép, ﬁatal, tetőtéri lakás, a teljes bútorzattal és
garázzsal együtt eladó. 24,9 mFt 70/7766-413
BELVÁROSI, 83 m2-es, 20 éves, 3 szobás, 1.
emeleti, gázcirkós, felújított lakás eladó. 21,5 mFt
30/677-6676
OLAJÜTŐBEN, 135 m2-es, amerikai konyhás
nappali + 4 szobás, sorház, garázzsal, eladó.
36,9 mFt 30/677-6676
ERZSÉBET UTCAI, 52 m2-es, 6. emeleti, 1 +
1 szobás, nagy erkélyes lakás eladó. 10,5 mFt
30/208-2282
POSTAKERTBEN, 57 m2-es, 2. emeleti, nappali
+ 1 szobás, nagy étkezőkonyhás, erkélyes, felújított, szép lakás eladó. 19,99 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
KEREKESTELEPI, 170 m2-es, 3 + 2 szobás,
csendes, jó elosztású, kétgenerációs családi
ház eladó. 19 mFt 30/723-9172
KISHEGYESI ÚT KÖZELÉBEN, 83 m2-es, 3
szobás, étkezős, szép családi ház eladó. 23,9
mFt 30/723-9172
EBESI, 115 m2-es, nappali + 4 szobás, medencés, földszintes, felújított, ház parkosított
telekkel eladó. 26,9 mFt 30/4415-243
KEREKESTELEPI, 85 m2-es, nappali + 2
szobás, étkezőkonyhás, felújított családi ház
eladó. 24,5 mFt 30/4415-243
ÓVÁROSI, szép, nappali + 2 szoba + dolgozószobás, 108 nm-es, földszintes önálló ház,
garázzsal eladó. 35,9 mFt 70/7766-413
JÚLIAKERTI, nappali + 3 szobás, ﬁatal, földszintes, hőszigetelt ház garázzsal, 750 nm telken eladó. 26,5 mFt 70/7766-413

289158

312288

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

Baksay úton, nagyon szép sorház 120nm-es
lakótérrel 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, kandalló, gáz cirkó fűtés garázs + tároló 60 nm.
Tetőtér beépíthető. Irányár: 29,9MFt
Belvárosban eladó tégla építésű, 2. emeleti
loggiás (erkélyes) 75 nm-es 3 szobás lakás.
Irányár: 20,9 MFt
Borbíró téren, egyetemek szomszédjában
eladó 3 külön nyíló szobás konyha + étkezős, 3
erkélyes 76 nm-es lakás Irányár: 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. Irányár: 23 MFt
Debrecen Józsán a Felsőjózsai úton eladó
624 nm-es telken egy 80 nm-es 2 szoba,
konyha, fürdőszoba,beépített terasz (télikert)
helyiségekből álló családi ház. Fűtése gáz cirkó.
Irányár: 15,9 MFt
Alsójózsán a Bocskai István utcából nyíló
aszfaltozott csendes utcában eladó 1120 nmes építési telek utcafrontja 16 m széles. Kiépült
utca, buszmegálló 5 percre. Irányár: 13,5 MFt
Debrecen, Alsó Józsán építési telek eladó. 690
nm, utcafrontja 21 m. Szabadon álló családi ház
építhető rá, beépíthetősége 30%. Szilár útburkolat. 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 telek a Fagyöngy utcán eladó. Irányár: 3,9MFt
Martinkán, belterületen Búzavirág utcán
1300 nm-es telek Irányár: 2,1 MFt
Martinkán, Bojtorján után 2150 nm-es belterületi építési telek 3,1MFt

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

379069

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

Debrecenben, az Angyalföld téren, eladó egy 31
nm-es, szép állapotú mini garzon. A NY-i tájolású, 5.
emeleti, erkélyes lakás minimális rezsivel fenntartható
és azonnal költözhető. 8,7 M Ft, +36 70 469 3291
Debrecen belváros, csendes, zöld, utcájában eladó,
egy újszerű, 42 nm-es, I. emeleti, gáz cirkós, erkélyes, alacsony rezsijű, napfényes lakás. 14,49 M Ft,
+36 70 469 3276
Debrecen-Kerekestelepen, 50 nm-es, 2005-ös építésű, 2 különnyíló szobás, gáz cirkós, külön fürdőszoba wc-s, klimatizált, 2. emeleti 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. 13 M Ft, +36 70 716 8986
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 központjában, a Darabos utcán felújított, 1.
emeleti, csendes kis utcára néző, erkélyes, 3 egész
szobás, azonnal költözhető, 71 nm-es panellakás
eladó. 13,99 M Ft, +36 70 388 5216
Debrecenben, a Böszörményi úton, eladó egy
65 nm-es, 2 + félszobás, erkélyes, mért fűtéses,
műanyag nyílászárós, 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, a Csigekertben, Honvédtemető utcán, eladó egy 350 nm-es építési telek, 17
méteres utcafronttal. 15,99 M Ft, +36 70 461 9571
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

Széchenyi u-n 76 nm-s nappali + 2 szobás felújított cirkós erkélyes 2. emeleti lakás garázzsal
együtt eladó. 30/4571-219. Ár: 21,5 mFt
Darabos u-n 71 nm-s 3 külön nyíló szobás
műanyag ablakos erkélyes mért távhős 1. emeleti Keleti fekvésű lakás eladó. 30/4571-219.
Ár: 13,9 mFt
Belvárosi 3 szobás mért távhős erkélyes 70
nm-s lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 12,5 mFt.
Kossuth utcánál 1.emeleti, 60 m2-es, 2 szobás, kondenzáció kazános, led sor különféle
fényekkel, impressive fürdővel felújított lakás
18,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Komlóssy utcánál villamosközeli magasföldszinti, 45m2-es, 2szobás, szigetelt, új bejárati
ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás
2.emeletig Nagyerdőn cserélhető 14 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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
Simonyi útnál 103m2-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
Belvárosi, Óvárosi, Nagyerdei újépítésű lakások
1-től 4 szobásig villamos közelben 17,2 M Ft-tól
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Kossuth utcánál 92m2-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 72m2-es, 2szoba étkezős,
télikerttel, 2erkéllyel, inverteres hűtő fűtő klímával, tégla, gáz cirkófűtéses, nyugati fekvésű
lakás kamerás biztonsági rendszerrel, 16m2-es
garázsvételi lehetőséggel(+2,2MFt)22,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Poroszlay utcánál 90m2-es, nappali étkező
plusz 3szobás, felújított tégla gázfűtéses lakás
új konyhaszekrénnyel és új burkolatokkal 2db
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, 2db 15m2-es terasszal,
2 fürdőszobával, wellis jacussi, wellis gőz és
zuhanyzókabinnal 55 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Dózsa György utcánál liftes, 56m2-es, 2szoba étkezős, felújított, burkolatok, nyílászárók,
fűtésrendszer, gázfűtéses, 6m2-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
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
Simonyi útnál magasföldszinti, villamos közeli, 71m2-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
Sopronban 76 nm-es, félszuterén lakás
(2 szoba-konyha, tárolóhelyiség, 2 WC,
tusoló)+24 nm-es zárt terasszal eladó akár
irodának, vendéglátó egységnek, üzlethelyiségnek vagy borozónak is. Ir.ár: 18,5 M Ft.
Tel.: +36-20/996-3415, hétfőtől péntekig 16h
után, hétvégén egész nap.
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Jövőbemutató, AA++-os,
luxus, családias lakópark
épül Debrecen
kertvárosi részén
Ingatlan Stúdió
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Csapó u.22.1/2
www.ingatlanstudio.net
Tel.: 30/57-999-58,
52/953-525

Debrecen belvárosában 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 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigete
lt szép lakás,garázzsal eladó.Kiválló befektetésnek/kiadásra a diákoknak/is!Ár:25.9M
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: 26.9M
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, erkélyes most épülő új
lakás (júniusi átadással) eladó. Csok, Szocpol
igénybe vehető. Ár:15.5M+2M a garázs.
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 100 nm-es 3 szoba nappalis,teljesen felújított,belső kétszintes,17 éves tégla építésű klímás,igényes szép
lakás,6 lakásos társasházban eladó.Ár:24.9M
Tel:06706234024
Debrecen egyetem sugár úton 62 nm-es,2
szobás,étkezőkonyhás,teljesen felújított,ma
gasföldszinti,nagyerkélyes,tégla,gázfűtéses
lakás,hőszigetelt ablakokkal,felszerelt konyhával eladó.Ár:16.9M Tel:06706234024
Debrecenben eladó 2 szobás,55 nm-es 7
emeleti panel lakás.A lakásban mért távfűtés van,wc és fürdő külön helységben található. Ára: 11.25 M Tel: 0670-4333150
Debrecen Erzsébet utcán 4 emeletes, tégla építésű társasházban sürgősen eladó egy
56 m2-s, 2 szobás,erkélyes,gázfűtéses lakás.
Ára: 10.7 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben a Böszörményi úton 4 emeletes
panelprogramos társasházban eladó egy 65
m2-s 2+1 szobás,nagy étkező-konyhás mért
fűtéses lakás.Ára: 15.5 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben,a Libakertben eladó 4 emeletes társasházban egy 56 m2-s, 2 külön nyíló szobás,gázfűtéses tégla lakás. Ára: 13.5 M
Tel: 0670-4333150
Debrecenben a Szoboszlói út közelében,
csendes utcában 4 emeletes liftes társasházban eladó 2 szoba étkezős, 61 m2-es téglaépítésű, gáz cirkó fűtésű lakás. Ára: 14.6 M
Tel: 0670-4333150
Szegfű utcán eladó 29 nm ,1 szoba konyhás, külön
wc,fürdőszoba. Ára: 10.4 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben eladó egy 2007-építésű 52 nm,
2+1 szobás erkélyes, tégla építésű tágas világos nagyon szép lakás. Az ingatlanhoz tartozik
egy kocsibeálló ami alkáshoz van. Ára: 15.8 M
Tel: 0670-4333150
Debrecenben István úton nagyon igényesen felújított 2 nagy szobás nagy konyhás, külön wc és
élhető terekkel parkra néző kilátással, nagyon
szép lakás eladó. Műanyag ablakok.Ingyenes
parkolás. Ára: 13.8 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben Csapó utcán eladó egy 55 nm
1+2 szobás, 3 emeleti panellakás. Ára: 12.9 M
Tel: 0670-4333150
Vezér utcán, 35 nm-es, 1 szobás, 2 emeleti, két erkélyes, gáz-cirkó fűtéses jó állapotban lévő lakás, azonnal költözhetően, alkalmi
áron eladó. 10,4 M 70/326-1333
Debrecen, Derék utcán, 40 nm-es, 1,5 szobás, 1 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, ﬁatalos
szép kis lakás eladó 10,9 M 70/326-1000
Debrecen Virág u. 10 éves házban 2.em-i
amerikai konyha nappali + 1 szobás 48nmes, igényes, klímatizált lakás teremgarázzsal
(+1,2MFt) eladó. 15,9MFt 70/429-6879
Debrecen Liget lakópark közelében amerikai konyha nappali + 2 szobás nagy teraszos
132nm-es luxuslakás sok extrával eladó.
37,5MFt 70/429-6879
Debrecen Mikszáth K. u. csendes részén
1.emeleti 1,5 szobás gázkonvektoros középső,
43nm-es lakás eladó. 13,5MFt 70/4296879
Hatvan utcai kertben 92nm-es nappali+4
különnyíló szobás 2 fürdőszobás igényes
lakás erkéllyel, garázsvásárlási lehetőséggel
eladó. 25,5MFt 70/4296879
Debrecen Belváros 4.emeletes házban 3 em-i,
mértfűtéses, műanyag nyílászárós, klímás
2+2 szobás 71nm-es erkélyes lakás eladó.
13,2MFt 70/4296879
Debrecen Libakertben 54nm-es, 2 szobás,
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879

LAKÁSKERESÉS
Debrecen keresek eladó és kiadó lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333

Db-Nagycserén 6 hektáros területen csendes
erdős környezetben 80 nm-s 2 szobás házzal
tanya eladó. 30/4571-219. Ár: 15,5 mFt

ÜZLET, MŰHELY, IRODA
Balmazújváros, Debreceni úton 3190 nm-es
telken 550nm-es ipari ingatlan eladó vagy
kiadó. 06-30/9359-149
Belvárosban, 31nm-es helyiség irodának, üzletnek, szolgáltatási tevékenységre kiadó, eladó. 06-30/206-9995
Cukrászműhely eladótérrel felszerelve, élelmiszeripari tevékenységre kiadó. 06-30/320-3255
Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban irodák parkolással, klímával, portaszolgálattal
kiadók. 06-30/557-9616
Debrecen belvárosának közelében, nagy múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127
Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-kozmetika 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

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

ALBÉRLETET KERES

AUTÓ

Középkorú hölgy albérletet keres. 06-30/233-9558

Skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 84.000km
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, 2elektromos ablak, szép állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 1.357.000ft,
tel 20-2049079
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
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
Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2elektromos 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, 2elektromos
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
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
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
Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervókormány, központizár, légzsákok, elektromos
ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állítás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft tel 20-2049079

ALBÉRLETET KÍNÁL
Igényesen berendezett szoba kiadó február 1-jével.
Ár: 40.000Ft+1 havi kaució. T: 06-20/458-5007
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
Debrecen, Nagyerdőn 2 szobás, étkezős, erkélyes, kis rezsijű lakás, berendezéssel kiadó. Ár:100
ft/hó+rezsi+kaukció. Tel: 06706234024

ÉPÍTÉSI TELEK
Debrecen-Józsán, Rózsavölgyi utcán 2000
nm-es építési telek eladó. 06-30/427-6702
Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3 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
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 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 13 lakás/garázs +
üzletek építésére alkalmas összközműves építési telek,lebontandó házzal eladó! Ár:47M ft
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

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

Citroen C3 1.4HDI diesel 2006. 05. havi 74.000
km sérülésmentes Bézs metál, KLÍMA, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, cd-s autórádió, megkímélt állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 1.097.000 ft,
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 új
szerű 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 légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006. 04. havi
1.gazdás szervizkönyves, ABS, Klíma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 1.597.000ft, tel 20-2049079
Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi szervókormány, légzsák, Cd-autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Ford Focus 1.4 benzin 2005. 07. havi első
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 1.097.000 ft, tel 20-2049079

JÁRMŰKERESÉS
AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES
VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST!
0630/8812377
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron márkátólkortól függetlenül! Korrekt, gyors ügyintézés.
Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

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
Tűzifa, konyhakészen eladó bükktölgy vegyes, kalodában 12-15E FT/m3.
70/606-5247, 20/468-4804.

EGYÉB KERESÉS
Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság!
06-52/274-468,06-30/356-4569
LOMTALANÍTÁS, lakáskiürítés, hagyaték
felszámolás cégeknek is, raktártól-pincéig. 06-30/205-6311, 06-70/3912-261
LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tárgyait ingyen elszállítom! Bútor-ruha stb.
06-20/377-4388
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

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

Törött, totálkáros személy és kisteherautót vásárolnék bontásra, szállítással.
06-30/205-6311.
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 , banki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig
tel:20-2049079

RÉGISÉG
Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edényeket,
könyveket, képkereteket, könyveket, képkereteket, hagyatékot vásárolok. 06-20/3222-011
Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet,
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket,
festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget
veszek. 06-70/6089-353
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
Vásárolok 1940 előtti festményeket, ezüstöket, könyveket, képeslapokat, hagyatékot.
06-30/8722-179

ÁLLAT
Amerikai óriás posta galambok eladók
konyhakészen is. Érd.: 06-30/401-0429
vagy 06-54/402-470
Hússertések élve vagy hasítva eladók (fél
sertés is) 06202935116

BOZÓTOS TERÜLET TISZTÍTÁSA, TUSKÓMA
RÁS,KERTÉPÍTÉS,KERTTERVEZÉS,VESZÉLYE
SFA KIVÁGÁS TEL:30/449-7849
Cseréptető, palatetők bontás nélküli
átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás, kémények bontása, javítása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-30/7123457, 06-20/3380-366
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
Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis
munkák érdekelnek! Tel: +36-20/622-5660
FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása,
gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával. 06-30/529-0074
Hidegburkolást, komplett fürdőszoba felújítást
vállalok rövid határidővel. 06-30/223-3162
KLÁRA-SZÍVE Időskorúak gondozóháza
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12.
(volt mozdonyvezetők üdülője). Háziorvosi ellátás, szakápolás, ápolás-gondozás,
teljes ellátás, 24 órás felügyelet. Nincs
várólista, azonnal elfoglalható helyek.
Tel.:06-30/827-5432 06-30/827-5434
Masszírozást vállalok. 06-30/548-0862
Víz-gáz, fűtés-szerelés, fürdőszoba szerviz,
gépbekötések, wc-tartályok, csaptelepek cseréje. 06-70/619-6140

EGYÉB ELADÁS
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok.
Érd.: 06-30/979-9529
Elköltözés miatt, bútorok, gáztűhelyek, mikrohullámú sütő, fűnyírók, bundák, sok egyéb
eladó. 06-30/623-6136
Kézi csomózású perzsa szőnyegek, torontáli szőnyegek, ruhaneműk, egyebek eladók.
06-30/292-5063, 52/413-397

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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FOGSORKÉSZÍTÉS-JAVÍTÁS
(ha kopott, repedt, foghiányos a fogsora)

JÓL TAPADÓ ALAPANYAGBÓL!
Nyugdíjasoknak, dolgozóknak

ENGEDMÉNYES ÁRAKON!
Út a mosolyhoz labor
Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 52/327-380, 30/677-4242

291065

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése.
Régi palatetők, cseréptetők bontás nélküli átfedése (zsindely, cserepeslemez,
cserép), kémények bontása, rakása,
csatornák cseréje, külső homlokzatok
hőszigetelése, színezése, előtetők készítése. 30/52-90-074

PÉNZ
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. Amennyiben
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 (számlanyitási díj nélkül).
Ingyenes bankszámlanyitás, credit bankkártyák
igénylése. Függőképviselő, MNBtörzsszám:
22275770 Tel.: 0630/4677-053

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér + jutalék).
06-30/334-5262.
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos ﬁatalokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított.
06-70/354-9321
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkező
mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel.
Jelentkezés: 06(70)949-0400, adrienn.paloczy@
andreasagro.com www.andreasagro.com
Debrecen-Józsa területére hajnali munkavégzésre kerékpárral rendelkező megbízható kézbesítőt keresek. Jelentkezni: 0620/ 3653899, vagy maria.szobonya@russmedia.hu
elérhetőségeken.
Debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berettyóújfalu, Kaba,
környékén Internet-TV (IP, KOAX, SAT) - Telefonhálózat szereléshez szakembereket keresünk. Elektronikai (műszerész, hálózatszerelő) végzettség,
előnyt jelent! Érdeklődni: 06-30/526-43-89
Debrecenbe vagyonőröket keresünk kamerás
munkára. Érvényes vagyonőri igazolvány, tanúsítvány szükséges. Érd.: 06 30/ 406 23 02
Győri munkahelyre targoncásokat és CNCseket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.:06-20/494-1044
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229
Húsipari munkára BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT keresünk Németországba. Nyelvtudás nem feltétel. Önéletrajz küldése:
szalagmunkas@gmail.com További információ: 06-30/736-0961.

Kézbesítőt keresek hajnali munkavégzésre
Debrecenben. Érdeklődni a brigitta.bocsi@
russmedia.hu-n vagy a +36-20/958-9931,
+36-30/4632-541 telefonszámokon lehet.
Lakatosokat keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229
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 bejárásiköltség-térítés, 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.
Pálma Étterem konyhai kisegítőt keres. Jelentkezni személyesen: Debrecen, Simonyi u. 44.

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

Nagyhegyesi cég keres adminisztrátor
és takarító munkatársat Nagyhegyesi
telephelyre, azonnali kezdéssel, teljes
munkaidejű munkaszerződéssel. Jelentkezni: e-mail: info.termeles@sligo.hu
telefon: 06-30/473-5397

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)
Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

Nagyhegyesi cég keres gépkocsivezetőt
MAN nyerges szerelvényre, és gépkezelő
munkatársat JCB 4CX kotró-rakodó gépre. Teljes munkaidejű munkaszerződéssel. Jelentkezni: e-mail: info.termeles@
sligo.hu. telefon: 06 30 473 5397

Segédmunkást keresünk állandó munkára
acélcsarnok gyártáshoz Db-józsai munkavégzésre. 06-20/424-5500

17:00 óra
Utazás Debrecenben-Pákh
Albert könyvbemutató
Déri Múzeum - Debrecen

OKTATÁST VÁLLAL

TÁRSKERESÉS
Középkorú aktív férﬁ ápolt hölgyet keres tartós
kapcsolatra. „Bizalom” jeligére a kiadóba.
Vénusz Társközvetítő. Alapítva:1986. Érd.
06703143897
30-as csinos, kedves hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527
35 éves, csinos, ápolt, kedves debreceni hölgy
ismerkedne 20-65 éves korig úriemberrel. T:
06-30/544-3400
37 éves dolgozó állatokat, természetet szerető ﬁú vagyok. Komoly kapcsolat reményében szeretnék megismerkedni egy korban
hozzám illő kedves lánnyal. Várom hívásod.
06-70/585-7555

23.

Január
14:00 óra
Ünnepi műsor a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
Belvárosi Közösségi Ház Debrecen

20.

17:00 óra
„Jöjj hát boldogságom
szerzője, Ámor!”
Duo Venite együttes
régizenei és irodalmi előadása
Méliusz Központi Könyvtár Debrecen

MUNKAHELYET KERES
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
Középkorú kedves, gondozásban gyakorlott
hölgy vagyok. Idős ember ápolását keresem.
06-30/448-5214

Nagyhegyesi cég keres, villanyszerelő, víz-,
gáz-, fűtésszerelő, ács, szobafestő-, mázoló, hidegburkoló szakmunkást, karbantartási munkákhoz, változó munkaterületre.
Jelentkezni lehet: e-mail: info.termeles@
sligo.hu. Telefonon: 06304735397

MIKOR
és HOL
január
14:30
Lapozzunk! - könyves kör
10-14 éveseknek
Méliusz Központi Könyvtár Debrecen

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

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

379065

ÁLLÁS

Debrecen-PVSK Mecsek Füszért vízilabda mérkőzés
17:00 óra
Lélekjelenlét/érintett dolgok Oláh Tibor fotóművész
kiállítása
DMK Belvárosi Közösségi
Ház - Debrecen
18:00 óra
„Színes fények” - Rácz Imre
festőművész kiállítása
Kismacsi Közösségi Ház Kismacs
20:00 óra
Club Akusztik a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
Ifjúsági Ház - Debrecen

21:00 óra
Kelet Brass Band koncert
Incognito club - Debrecen

21.

Január
14:00 óra
Fores Bump! parti
Nagyerdei Víztorony - Debrecen
17:00 óra
Debrecen-PVSK Mecsek
Füszért vízilabda mérkőzés
Debreceni Sportuszoda
22:00 óra
Karaoke buli
Derby Pub - Debrecen
23:00 óra
Nigel Stately & DJ Németi
Butiq - Debrecen

15:00 óra
Magyar Kultúra Napi gálaműsor
Csapókerti Közösségi Ház Debrecen
17:00 óra
Portrék Erdélyből - fotókiállítás
Csapókerti Közösségi Ház Debrecen
18:00 óra
DHK Vs. SC Csíkszereda
hokimérkőzés
Debreceni Jégcsarnok

24.

Január
17:00 óra
Csáth Attila karikaturista
emlékkiállítás
Újkerti Közösségi Ház - Debrecen

Társastánc Est

27.

Január
17:00 óra
Korlátok Nélkül - Szájjal
festő kiállítás
Ifjúsági Ház Debrecen
18:00 óra
Pszicho Klub
Józsai Közösségi Ház
23:00 óra
Házibuli Kökény Attilával
Butiq - Debrecen

22.

Karaoke buli Derby Pub

Január
18:00 óra
Társastánc Est
Kosár - Debrecen

Korlátok Nélkül - Szájjal festő kiállítás
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Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600

5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu

toyotaroadservice

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

380001

Neve

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

*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

