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SZOLGÁLTATÁSOK:
Aranyér kezelés, vastag- és végbél vizsgálatok, sztóma ellátás, járóbeteg műté-

tek, széklettartási és ürítési panaszok kezelése, szűrés

MÁRCIUS A VASTAGBÉLRÁK ELLENI KÜZDELEM HÓNAPJA!

A vastagbélrák jól szűrhető, időben kezelhető és gyógyítható!

Vastagbélrák szűrés márciusban péntekenként! Előzetes bejelentkezés alapján.

Szűrés díja: 5000 Ft.

Dr. Németh Attila
Rendelésvezető főorvos

Debrecen, Honvéd utca 58. fszt. 1.
www.coloproctologia.hu • Tel.: +36 20 480 3898

Az ellátás telefonos bejelentkezés alapján történik.
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• Természethű kialakítás  

• Fémkapocsnélküli rugalmas fogsorok  

• Rugalmas alábélelés 

• Fémmentes kerámia 

• Különleges minőségű lenyomatvételi eljárás 

• Fogsorok felújítása, pótlások készítése. 

Kiss Tamás fogtechnikus mester 
Debrecen, Munkácsy M. u. 3. 

Tel: 52/416-688, 06-20/965-2168

Svájci eljárással készülő 
nagy precizitású 

kivehető fogsorok.
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F E L H Í V Á S
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

80 órás alaptanfolyamot szervez

Debrecen – 2017. március 03 – március 10.

Újléta - 2017. március 06 - március 13.

Püspökladány - 2017. március 13 – március 21.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Nánási Viktória, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete, irodavezető.

4032 Debrecen, Böszörményi út. 146.

Feltételek: jelentkezési lap, orvosi igazolás, befi zetési igazolás

leadása a megadott határidőig.

Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 08.30–12.00. 

Telefon: 52/525-920; 52/525-925, e-mail: novkamara.hbm@gmail.com

A képzésen minimum induló létszám: 25 fő

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete

4032 DEBRECEN Böszörményi út. 146.

Fax: (52) 525-920, e-mail: novkamara.hbm@gmail.com
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NYÍLÁSZÁRÓK
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!

 gyári képviselete
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SÍREMLÉKEK
készletről kedvezményesen*!

(akár 50.000 Ft engedmény)
*2017. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig!

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

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

VVTk Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70. 
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281 

Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com
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Professzionális, ipar termékek 3–5 év garanciával!

LED 
REFLEKTOROK
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SZOMBATON IS NYITVA! 7-13

MÉH
Klaudia-Fer Kft.

Vas-, színesfém-, akkumulátorfelvásárlás, 

Nagyobb mennyiségért 
érte megyünk!

Cégeknek kiegyezett kiemelt ár!
Tel.: 06-30/667-4457

DEBRECEN, 
Házgyár utca!!!!

Nyitva tartás: H-P: 7-16

Elegáns női felsők,
tavaszi átmeneti kabátok,
szoknyák,
ruhák,ruhák,
nadrágok

NYITVA:

H-P: 9.00-17.30,

SZO.: 9.00-13.00SZO.: 9.00-13.00

HAJDÚSZOBOSZLÓ,

SZILFÁKALJA u. 10-12

TEL: 06-52/360-582

KÉSZLETKISÖPRÉS
2017. 02. 21-től a készlet erejéig érvényes!

Elegáns női felsőkElegáns női felsők
ti kabátok,ti kabátok,

,
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VárjukVárjukrégi és új
régi és újvásárlóinkat!

vásárlóinkat!
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2 éves Ford Transitok garantált km-rel, és szervizzel a Postaautótól!
Fix forint alapú lízingre is! A készlet erejéig! Kérje ajánlatunkat!

Az áfa visszaigényelhető!

Postaautó Duna Zrt. Db., Monostorpályi u. 35/a • Tel.: 52/527-120, 0630/983-2388 • mercedes@postaauto.com • www.postaauto.com

2014. 10., 228.340 km

bruttó 3.429.000 Ft
(2.700.000 Ft+Áfa)

2014. 10., 200.230 km

bruttó 3.600.450 Ft
(2.835.000 Ft+Áfa)

2014. 11., 179.090 km

bruttó 3.810.000 Ft
(3.000.000 Ft+Áfa)

FORD TRANSIT 2.2 TDCI 350 MWB TREND
2014. 10–11.

2018. 10-ig műszaki, 125 LE, klíma,
CD, központizár, fedélzeti computer,

szervó, ABS, ASR, immobilizer,
tempomat, elektromos ablak,

elektromos fűthető tükör,
szervízkönyv, törzskönyv.

Jó állapotban, első tulajdonostól

25%-tól elvihető!

LIMUZIN AUTÓHÁZ
Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8–17 Szombat: 9–13.
Tel: 52/503-233, 20/9471-279
E-mail: limuzin@limuzinautohaz.hu

TESZTELJE NÁLUNK!
TESZTELJE NÁLUNK!

Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Tel.: 52/503-233, 20/599-5145

SUZUKI Márkakereskedés és Márkaszerviz

Használt autók

Debrecen, 47-es Mikepércsi út
SUZUKI Márkakereskedés

Használt autókHasznált autók

Készpénzes felvásárlása

s és Márkaszerviz

13 éves korig13 éves korig
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H A L L Ó K É S Z Ü L É K  S Z A L O N
Debrecen, Piac u. 70–72. Tel.: 06-30/633-1916

H-Ear Kft.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

KÍNÁLATUNK: � Ingyenes orvosi vizsgálat

     és szaktanácsadás

� Elemek és tartozékok

� Fülillesztékek és

     uszodai füldugók

� Minőségi fülmögötti

     és „rejtett” hallójárati

     digitális hallókészülékek

� Próbahordási lehetőség

N
916

őség!őség!

30 db vásárlás után 1.530 Ft megtakarítás!

2017. febr. 21-től a készlet erejéig!

         

30 db vásárlás után 1.530 Ft megtakarítás!

2017 febr 21 től a készlet erejéig!

E L E M V Á S Á R L Á S I

A K C I Ó !
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

Diétás szakács, 
szociális gondozó

pedagógiai asszisztens,

óvodai dajka,

bolti eladó + boltvezető, 
szakács, 
cukrász, 
pincér,

élelmezésvezető
konyhai kisegítő

OKJ-s és Europass (nemzetközi) 

bizonyítványt adó tanfolyamok
KEZDÉS: febr. 25.

„MOST VAGY SOHA”
KEDVEZŐ PÁLYÁZATOK ÉS 

HITELEK BONYOLÍTÁSA

MINDEN ÁGAZATBAN, TÁJÉKOZTATÁS.

Dr. Szőke Kálmán Berettyóújfalu. 

Tel.:06 20 938 2081
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Debrecen, Mikepércsi út 70. E-mail: info@lagunalux.hu
Telefon: 52/471-007, 52/520-860 www.lagunalux.hu

Német minőség,
MAGYAR ÁRON!

K I Á RU S Í T Á S!
K I Á RU S Í T Á S!

Készletes burkolóanyagok és 

Készletes burkolóanyagok és 

bemutató és raktári csaptelepek

bemutató és raktári csaptelepek

kiárusítása
kiárusítása

15–50%
15–50%

kedvezménnyel!
kedvezménnyel!

Kínálatunkat keresse az üzletünkben!

Kínálatunkat keresse az üzletünkben!

Az árak 2017. 02. 01-től érvényesek visszavonásig!

Logo-Neo
mosdó csaptelep 

leeresztőszelep nélkül 

23.320 Ft helyett 12.150 Ft12.150 Ft

leeresztőszeleppel 

24.190 Ft helyett 15.080 Ft15.080 Ft

Maris
mosdó csaptelep 

leeresztőszelep nélkül 
16.930 Ft helyett 13.260 Ft13.260 Ft

leeresztőszeleppel 
20.310 Ft helyett 16.350 Ft16.350 Ft

Logo-Neo
álló mosogató

csaptelep

27.410 Ft helyett

18.240 Ft18.240 Ft

Maris
álló mosogató
csaptelep
20.760 Ft
helyett
19.850 Ft

MMMMMMM
áááááááll
cccccccsa
22222220
hhhhhhhel
119111111919.

Logo-Neo
kád-zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
32.250 Ft helyett 20.640 Ft20.640 Ft
zuhany csaptelep 
zuhanyszett nélkül
23.650 Ft helyett 15.320 Ft15.320 Ft

Maris
kád-zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
25.390 Ft helyett 21.910 Ft21.910 Ft
zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
18.630 Ft helyett 16.660 Ft16.660 Ft
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Magyarországon  ■
évente hozzávetőleg 
4,5 millió hulladék ke-
letkezik, ezzel napon-
ta 12 ezer kukásautót 
lehetne megtölteni. A 
kidobott szemét har-
madát azonban sze-
lektíven is lehetne 
gyűjteni, ám ezzel a 
lehetőséggel nem so-
kan élnek. Habár a 
magyar lakosság 
majdnem egésze szá-
mára elérhető a sze-
lektív gyűjtési mód, 
felük sem foglalkozik 
ezzel a környezetbarát 
módszerrel. 

A legnagyobb tévhit a 
szelektív hulladékgyűjtők-
kel kapcsolatban az, hogy 
hiába szortírozzák a szeme-
tet a lakók, úgyis az a vége, 
hogy összeöntik a különböző 

fajtájú hulladékot. Ezt a gon-

dolatot az idézi elő, hogy több 

helyen olyan osztott belső te-

rű konténerek vannak, me-

lyekbe valóban többféle hul-

ladéktípust ki lehet dobni. 

Továbbá, kifogásokat 

is könnyebb ta-

lálni, így aki 

lusta szét-

választani 

az ottho-

nában 

kelet-

kezett 

s z e -

m e -

t e t , 

könnyen 

m e g -

n y u g -

tathatja a 

lelkiismeretét 

azzal, hogy hiábavaló- an 

fáradozna. Azonban ez nincs 

így! Ma már vannak olyan 

hulladékfeldolgozó üze-

mek, melyek működésébe 

csoportos látogatások során a 

laikusok is betekinthetnek.

Milyen előnyei van-
nak a szelektív 
hulladékgyűjtésnek?

A csomagolási hulladék 

értékes, hiszen a 

szakszerű vá-

logatás után 

m á s o d -

nyer s -

anyag-

k é n t 

külön-

b ö z ő 

termé-

keket 

g y á r t -

h a t -

nak belőle. 

Mindez azért 

jó, mert az elsődle-

ges nyersanyagforrásokhoz 

így nem kell nyúlni, tehát pa-

pír esetében nem kell újabb 

fákat kivágni. Mivel ezek a 

források veszélyeztetettek, 

fontos, hogy minél keveseb-

bet használjanak el belőlük. 

A szemét újhasznosítása 

energiahatékony megoldás, 

ezek a folyamatok nem igé-

nyelnek túlzott technológiai 

eljárásokat. Ha több hulladé-

kot szelektálunk, kevesebb 

kerül a gyűjtőhelyekre, így 

nem kell újabb és újabb sze-

métdombokat létrehozni, 

ami környezetbarát és gaz-

daságos is egyben. Nem utol-

só szempont, hogy kevesebb 

hulladék kerül a közvetlen 

környezetbe is.

Egyedül is elég vagyok?
Sokan azért nem vágnak 

bele, mert úgy látják, hiába 

gyűjtenek ők szelektálva, 

ha mások nem teszik. Itt is 

igaz a mondás, miszerint 

„sok kicsi sokra megy”, így 

emiatt senki se érezze úgy, 

hogy felesleges, amit csinál. 

Ráadásul, mivel a szelektív 

hulladékgyűjtés még nem túl 

hosszú előéletű, fontos a jó 

példa állítása, és mások meg-

győzése. Hazánkban szinte 

az összes településen elérhe-

tők szelektív hulladék konté-

nerek, arról nem is beszélve, 

hogy már a háztartásokban 

is elérhető a szelektív kuka, 

ami nem igényel semmilyen 

vesződést.

V. K.

Szelektív hulladékgyűjtés –
szemléletváltásra van szükség

Db., Balmazújvárosi út 10. (Nyugati Ipari Park – régi Házgyár)
AJÁNDÉK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!*

*A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

tbutoroutlet2015@gmail.com • www.tbutoroutlet.hu 06 70 6060 442
Nyitvatartás: H-P: 9-18, Szo: 9-13.

Carrera sarok

valódi bőr Köln gardrób

tolóajtós, 200x260 cm

Daisy kanapé

szivacsos , ágyazható, ágyneműtartós

Bono sarok

ágyazható, ágyneműtartós

Palermo U form

ágyazható, ágyneműtartós

Brema sarok

ágyazható, ágyneműtartós

319.900 Ft 

199.900 Ft

119.900 Ft

89.900 Ft
109.900 Ft 

49.900 Ft
179.900 Ft

134.800 Ft

Berta
6 személyes étkező

Jamaica U-form

ágyazható, ágyneműtartós

389.900 Ft 

264.900 Ft
94.900 Ft 

64.900 Ft

279.900 Ft 

184.900 Ft

589.900 Ft 

299.900 Ft

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

NE VÁRJON HETEKET ÜLOGARNITÚRÁJÁRA A

NE VÁRJON HETEKET ÜLOGARNITÚRÁJÁRA A

T BÚTOR OUTLETNÉL AZONNAL MEGTALÁLJA!

T BÚTOR OUTLETNÉL AZONNAL MEGTALÁLJA!

BÚTORAINK NEM LAPRASZERELTEN ÉRKEZNEK! Az akció érvényessége: 2017. febr. 28-ig., vagy a készlet erejéig!

www.facebook.com/tbutoroutlet

Keresse nyereményjátékainkat a facebookon!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!

OUTLET ÁR
!
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A szinte súlytalan, és 
szinte láthatatlan szem-
üvegkereteket készítő, ha-
talmas presztizsű ausztriai 
Silhouette manufaktúra 
szemüvegeit méltán választ-
ja számos híresség, többek 
között II. Erzsébet Nagy-
Britannia uralkodója, Brad 
Pitt, Elton John, Patrick 
Dempsey, Tom Cruise. A 
Silhouette szemüvegkeretek 
a világűrben is jártak már, 
több mint 30 alkalommal 
segítették a NASA kutatóit. 

Ezek a szemüvegek fölvé-
ve és ránézésre is olyanok, 
mintha nem is viselnénk 
szemüveget. Ugyanakkor 
első látásra prémium minő-
séget, és presztízst sugall-
nak.

A debreceni Lézer Ma-
gánrendelő látszerész üzle-

tében most kiemelt kedvez-
ménnyel juthat Silhouette 
szemüveghez minden ér-
deklődő. A Silhouette teljes 
kínálata rendelhető. A ked-
vezmény mértéke igencsak 
meggyőző.

Silhouette 

szemüvegkeretek 

20% kedvezménnyel 

kaphatók.

Silhouette 

szemüvegkeretbe rendelt 

mutifokális lencse 

40% kedvezménnyel 

készíttethető.

Ezen felsőkategóriás 
szemüvegek elkészítése 
több speciális vizsgálatot 
igényel, a dioptria meg-
határozásán túl. A többlet 

vizsgálatok azért kellenek, 
hogy ne készülhessen olyan 
szemüveg, amelyet viselője 
nem szívesen hord, vagy 
kényelmetlennek tart.

A Lézer Optikában ren-

delkezésre áll többek kö-
zött egy olyan technológia, 
amely segít megbecsülni, 
mennyire okozhat nehéz-
séget, vagy egyáltalán le-
hetséges-e egy multifokális 
szemüveg megszokása. 
Speciális vizsgálóeljárás 
segíti az adott személynek, 
az adott helyzethez, az adott 
szemüvegkerethez legin-
kább megfelelő multifokális 
lencse kiválasztását; és bár-

milyen hihetetlen, sokszor 
nem a legdrágább szem-
üveglencse a legjobb vá-
lasztás. 

További speciális vizsgá-
lat szükséges ahhoz, hogy 
a szemüveg összeállítása 
során pontosan a megfele-
lő helyzetben legyen elhe-
lyezve a szemüveglencse 
a szemüvegkeretben. Akár 
1mm-es vagy annál kisebb 
eltérés a lencse magassá-
gában, dőlésében, ívében 
megnehezítheti a szemüveg 
megszokását. 

Amennyiben ezen vizs-
gálóeljárások egyikéről sem 
szeretne lemondani, úgy 
a debreceni Lézer Optikát 
érdemes választani a szem-
üveg elkészítéséhez.

Szemüveg készítésekor a 
vizsgálat ingyenes.

Silhouette akció a Lézer Optikában
Szemüveg minimál stílusban. Presztizs és letisztultság, hivalkodás nélkül.

Lézer Optika, Debrecen, Mester u. 3-5. Fsz. 13. Tel.: 52/321-798 Nyitva: H–P: 9–18. www.lezermaganrendelo.hu

A Lézer Magánrendelő a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben folytatja tevékenységét, és 2013-ban elnyerte „Az év támogatója” díjat.
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Rotációs műanyagöntéssel és  
fémszerkezetek gyártásával foglalkozó 

társaságunk 

MÉRNÖK
munkatársat keres.

FELADATOK:
Gyártmánytervek, műhelyrajzok, anyaglisták elkészítése.• 
Sorozatgyártás beindításának támogatása.• 
Együttműködés a folyamatos fejlesztői tevékenységben.• 
Projektek előkészítése, bonyolítása; adatszolgáltatás a termék • 
elő- és utókalkulációkhoz.
Gyártási folyamat ellenőrzése, optimalizálása.• 

ELVÁRÁSOK:
Felsőfokú műszaki végzettség• 
Jó műszaki érzék• 
Gyakorlat 3D tervezőszoftver használatában • 
Képesség az önálló munkavégzésre, kreativitás, innovativitás• 
Mobilitás• 

ELŐNYT JELENT:
Angol nyelvtudás• 
Gyártási technológiák ismerete• 

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Stabil vállalati háttér• 
Kihívást jelentő feladatok• 
Mobiltelefon• 

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük magyar 
és angol nyelven írt, fényképpel ellátott önéletrajzát és pályázatát az 
alábbi címre küldje: karrier@polyduct.hu

FÉMSZERKEZET,
KONTÉNER GYÁRTÁS,
és LAKATOS MUNKÁK! 

Lakó, iroda, mosdó, WC, 
zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 
elárusító pavilon.

Tel./Fax: 
06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 
info@pavilonbt.hu
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FOUR ENTRY KFT.FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉSKÖNYVELÉS

0670/620-15750670/620-1575☎

Ne fáradjon az építkezéssel!

VÁSÁROL JON 
Hajdúszoboszló  

központjában saját 

kertrésszel rendelkező 

sorházat már

Érd: 06-30/289-2750
ÁTADÁS  
2017 NYÁR!

295.000   
Ft/nm

ártól!  

VESZEK!
Felvásárolok

használt, hibás,

törött, régi

számítógép

alkatrészeket

KG-os áron!
Árlistta:

www.eh-pc.eu

Debrecen Rigó utca 27.

Tel.: 06-70/653-24-42

Síremlékek készítése gránitból, 

márványból, műkőből.

Régi Síremlékek cseréje és felújítása

www.janosgranit.hu
janosgranit@freemail.hu

4123 Hencida Csokonai utca 45
4281 Létavértes új utca 40 

(temető kapuján belül)
Tel.: 06/54-417-200,  

06/30-328-7372

8
8

70
0

5

ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS 

ÚTÉPÍTÉS:

RÁK JÁNOS 
Tel.:20/913-6182
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok 
- parkolók 
- kapubejárók 

- telephelyek 
- utak 
- járdák 

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek
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Ha spórolunk a víz- ■
zel, nemcsak a pénz-
tárcánkat kíméljük, 
hanem a Földet is. 

A bolygónk kétharmadát 
víz borítja, azonban a ren-
delkezésre álló, felhasznál-
ható vízkészlet mennyisége 
csökken, míg a fogyasztási 
igények folyamatosan növe-
kednek. Akinek van vize, 
nem feltétlenül tudja meg-
becsülni, sokaknak azon-
ban a hiányától szenved-
nek. Természetes mozdulat 

megnyitni a csapot, 
és használni a vizet. 
A lakosság, az ipar 
és a mezőgazdaság 
is igényli a vizet, a 
megfelelő minősé-
gű készlet biztosí-
tása egyre nagyobb 
probléma, hiszen a 
minőségük folyama-
tosan romlik. Nem 
lehet tehát elégszer 
hangsúlyozni azt, 
hogy vigyázzunk a 
vízkészletre, és tu-
datosan bánjunk 
vele!  

A vízszennyezés követ-
keztében nemcsak a folyók, 
tavak, hanem a környeze-
tében élő állatok is veszé-
lyeztetve vannak. Nagyon 
sok olyan nem lebomló 
hulladék kerül a vizekbe, 
amelyek az élővilág pusz-
tulását okozzák. Manap-
ság mintegy hatszáz állat-
fajt veszélyeztet valamilyen 
oldalról a víz hiánya vagy 
szennyezetsége. A klíma-
változás hatására csökken 
az ivóvízkészlet, ami hábo-
rúkat is előidéz. Mintegy 

500 millió ember él szűkös 
ívóvízkészletű országban.

Egyszerű szokások beépí-
tésével bárki tud a vízzel 
spórolni:

1. Fogmosás közben 
használjunk poharat, ne 
folyassuk feleslegesen a 
csapvizet!

2. A WC öblítő tartályának 
mennyiségét nem minden 
esetben kell elhasználni.

3. A toalett nem szeme-
tes: ne dobjunk bele semmi 
olyat, ami nem való bele.

4. A fürdővíz alkalmas ar-
ra, hogy abban ázzon a ru-
ha. Így kétszer lehet „hasz-
nálni” más célokra.

5. Fürdés helyett zuhany-
zással rengeteg vizet meg 
lehet spórolni.

6. Használjunk víztaka-
rékos zuhanyfejet!

7. Ha csöpög a csap, zár-
juk el, ha nem tudjuk, hív-
junk szerelőt!

8. A vizet tegyük a hűtő-
be, ha hidegen szeretnénk 
felhasználni. Ne folyassuk 
a csapot, míg kellő hőmér-
sékletű lesz!

9. A bojlerben 60 °C-on a 

legkisebb a vízkőképződés 

mértéke, lehetőleg ennyire 

állítsuk!

10. A fogmosáshoz hason-

lóan, kézmosás közben is el 

lehet zárni a csapot a szap-

panozás idejére.

11. Mosogatógép haszná-

latával jelentős mennyiségű 

víz megspórolható.

12. Öntözéshez használ-

hatunk előzőleg felfogott 

esővizet.

13. A konyhában fel nem 

használt vizet – például, 

amiben tésztát főztünk – 

szintén felhasználhatjuk 

növények öntözésére, ha 

kihűlt.

+ 1. Hajnalban vagy este 

öntözzünk, amikor kisebb 

a párolgási veszteség.

Mindezeket betartani 

nem is olyan nehéz, igaz?

V. K.

Víz, víz, tiszta víz
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A közelgő jó idő  ■
miatt sokan tervez-
getjük a lakásunk fel-
újítását. Ha a nyílás-
zárók felújításán, 
esetleg cseréjén gon-
dolkozik, ehhez nyúj-
tanánk egy kis segít-
séget.

Önnek régi fa ablakai 

vannak és megunta, hogy 

nehezen záródik, folyton hu-
zatos, poros és zajos a laká-
sa? Egy rosszul szigetelt vagy 
elavult fa nyílászáron a fűté-
si energia akár 30-40 % a is 
távozhat.

A megkeményedett vagy el-
ért szigetelőanyag cseréjére 
8-10 évente szükség van és a 
könnyed nyitás miatt időnként 
az ablakokpászítását, beállítá-
sát is el kell végezni. Ameny-
nyiben régi 15 – 20 éves termo 
üveg van a nyílászárókban, 

érdemes tudni, hogy ma már 
jobb, fokozott hőszigetelésű 
termo üvegre lehet cserélni, 
ami sokkal több hőt képes 
benntartani.

Ha önnek olyan ablakai 
vannak, amikben sem termo 
üveg, sem szigetelő anyag 
nincs, mint pl.: Geréb tokos, 
pallótokos ablakok jó ha tudja 
hogy ezek az ablakok is felújít-
hatóak és hőszigetelté tehe-
tőek szigetelőanyag és termo 
üveg beépítéssel!

Természetesen, ha ön egy 
teljesen új fa nyílászáróban 
gondolkodik érdemes olyan 
céget keresni, aki a felmé-
réstől a gyártáson át a beépí-
tésig teljes körűen elvégzi a 
munkát. 

Mielőtt laikusként kicse-
rélteti vagy otthoni házi bar-
kácsolással próbálja rendbe 
rakni, érdemes tájékozódni, 
szakembert hívni!

Tájékozódjon és kérjen 
előzetes szakmai tanácsot 

cégünktől.14 év ablak felújí-
tás és gyártás tapasztalataival 
objektív szaktanácsot tudunk 
adni a nyílászárók valós álla-
potáról, hibáiról!

ingyenes helyszíni felmé-
réssel és azonnali árajánlattal 
állunk rendelkezésükre!

Ablak javítás vagy csere?

ELÉRHETŐSÉG

Ablakspecialista Kft.
Gácsi Zoltán
20/451-1346

garanciával, rövid  határidővel,

a legjobb árakon!

táridővel,garanciával, rövid  hatg ,gg ,, áridővearanciával, rövid hat őö őc áridővelgaranciával, rövid ha váaranciával, rövid ha őö dd tágaranciával, rövid hat eranciával r rögg l,l,, táridővearanciával, rövid  hat dd ridővenciával  rövid  ha
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b jobj bobo bbbo bbjj bobb árakon!árakon!
DDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeeeeccccccccccceeeeeeeennnnnnnnnnnn,,,,,

NNNNNyyyyyyyyyíííííllll uuuuuuu...... 6666666...NNNNNNyyyííííííííllllll uuuuu 66666666
5552222222////5555555544444441111111-----0000000888888888888888555
///4444444444444---7777777700000000------77777777000000000000000002222200000//

37
75

15

OLCSÓ FÜGGÖNYÖK
BOLTJABOLTJA

• Dekor anyagok• Dekor anyagok

• Vásznak• Vásznak

• Fényáteresztő,• Fényáteresztő,

sötétítősötétítő

függönyök

NAGY VÁLASZTÉKBAN!NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Db., István út 55. • 0620/5979-773
Nyitva szombaton is 9–12-ig.

Db I t á út 55 06

Kérésre

készre varrás!

38
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S Z A K Á C S 
a Silver Majorba 

Munkájára igényes, elsősor-
ban magyaros konyhában 

jártas, önálló munkavégzésre 
alkalmas szakácsot keresünk 
a Silver Majorba hosszú távra. 
A betanítás megoldott. Érdek-
lődni a  chef@hotelsilver.hu

email címen vagy a
+36 20 5940 5700

telefonszámon lehet.

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superior 

TAKARÍTÓI 

SZOBAASSZONYI

MUNKAKÖRBE 

KERES,
 pontos, precíz, munkájá-

ra igényes munkaerőt.  
Fényképes önéletrajzot 
az info@hotelsilver.hu 

címre várunk.

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver***superior 

TEREMFŐNÖK 
FELSZOLGÁLÓ 

munkakörbe keres  
önálló munkavégzésre képes, 

szakirányú végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent! 

Fizetés: kiemelt fi zetés + szerviz díj.
Fényképes önéletrajzot várunk 

az info@hotelsilver.hu címre!

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superior 

CUKRÁSZ 
munkatársat keres azonnali 

kezdéssel! Elvárás: több éves 
szakmai tapasztalat, kreativitás, 

modern és hagyományos cukrásza-
ti ismeretek. Bérezés: KIEMELT 

FIZETÉS! HA MÉG CSAK TANULOD 
A CUKRÁSZ MESTERSÉGET, 

AKKOR IS JELENTKEZZ BÁTRAN!
Telefon: +36 20 940 5700; 
Email: chef@hotelsilver.hu

Szállodai tapasztalattal 
rendelkező kollégát keresünk

 ÉRTÉKESÍTÉSI 
REFERENS/
 RECEPCIÓS 

pozícióba. 
Egy idegen nyelv társalgási szintű 

ismerete követelmény. 
A német, román, orosz nyelvtudás, 

valamint a Hostware rendszer 
ismerete előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot várunk az 
info@hotelsilver.hu címre!

H A J D Ú - B I H A R  P L U S Z
(időszakos kiadvány)

Megjelenik: Debrecen, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu,
Hajdúböszörmény 

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős: Csépes Attila
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 

Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-405
Szerkesztőség székhelye: 4031 Db., 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 nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

„A” Redőnyös Kft.

Db., Monti ezredes u. 5., 
Tel.: 52/327-888

Tel.: 06-30/92-51-859, 06-70/320-37-67,
info@aredonyos.hu

w w w.aredonyos.hu

ZSALÚZIA,
SZALAGFÜGGÖNY, 

SZÚNYOGHÁLÓ!

w w w aredonyos huw w w aredonyos hu

Építőipar A–Z-ig!

„„„„„„„„„„A

Schüco (német)

műanyag nyílászárók

forgalmazása, szerelése
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15  www.irodagepjavito.hu 
e-mail: info@irodagepjavito.hu

Online pénztárgép
– értékesítés
– beüzemelés
– tanácsadás
– szervizelés

Fénymásolók, nyomtatók forgalmazása, javítása
Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 
4032 Debrecen, Lehel u 14. 
Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

ne pééén tztááár éégép
tékesítés

p

eüzemelés

www.irodagepjavito
e-mail: info@irodagepjavito

4032 Debrec
Tel.: 52/482-97Tel.: 52/482 97JAIROD GÉP

vító

––– be
– tan
– sze

FéFééFéFénynyny áááámámámásosolólólólókk, nyomtatók forg
avító és

L h

OOOOnllililin
–––– – ért

be

y , y
Irodagép j
4032 D bIROD GÉPA

130 000 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

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

HAJDÚHÚS 
2000 Kft.

Húsdiszkontáru üzüzlelett

4032 Debrecen, Egyetem sgt. 54.

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

30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00

Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

Nyitva tartás:

K.–P.: 6.30–18.30

Szo.: 6.30–13.00

V., H.: zárva

Kftt.t.t.. HHHHAJDÚ
200

Húsdisz

gt. 54.
t)

4030 De

H

Sertés húsok:Sertés húsok:
Sertés comb 999 Ft/kg999 Ft/kg
Sertés oldalas 1199 Ft/kg1199 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

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

Hajdú sütnivaló kolbász 999 Ft/kg999 Ft/kg
Hajdú májas hurka 829829 Ft/kg Ft/kg
Hajdú véres hurka 829829 Ft/kg Ft/kg
Hajdú füstölt kolbász  1249 Ft/kg

Keresse üzleteinkben a 

Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS)
 megjelöléssel ellátott hústermékeinket!

KKeKeKeKKeKeKee

Kiváló MinKiváló Min
nnnn aa a   

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

Papp és Tsa. Kft.

ssssssseeeeeee üzüzüzüzüzüüzüzleleleleleletetetteteteteininnnkkkbkbkkkk e

nőségű Sertésnőségű Sertés
sselel eelllllllllátáttátátototototototttt t t t ttt húhúhúúúststtsteeeeeerreeeeeeeeee m

reerrerererer sssssssssss

nősnős
ennnn

shsh

saját garázzsal és

önálló telekrésszel

rendelkező 

új lakások (108–117 m2)

leköthetők. 

Ár: 39,4 M Ft-tól. 
Érdeklődni:

+36-30-315-3842

Debrecen
egyik legkedveltebb 

lakóövezetében, 

a Hajdú utcán 
(Kartács utca)

4 lakásos sorházban 

Ár: 36,99 M Ft 
Érdeklődni:

+36-30-315-3842

Debrecen belvárosában, 

a Honvéd utcán 
2 lakásos társasház 

I. emeletén található 

85 m2-es,

2+2 fél szobás, erkélyes 

új lakás, 1 db garázzsal 

és tárolóval leköthető! 
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Szemészet - Optika
Szemészeti szakrendelés

Szemész szakorvosi ellátás
Szürkehályog műtét

Szemészeti kisműtétek
Szemüveg - kontaktlencse

Szemhéj plasztika

DEBRECEN
Kossuth u. 3. Tel: 52/322-839

Mobil: 20/944-8475

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Szilfákalja u. 32. Tel: 52/558-693

Auchan áruház
Debrecen, Kishatár u. 7. Tel: 52/534-336

SZEMÜVEG-
KÉSZÍTÉS AKÁR
1 ÓRA ALATT

Várólista nélküli szemvizsgálat, látásvizsgálat, szürkehályog műtét 1 héten belül,
szemüveg javítás. Folyamatosan megújuló AKCIÓKKAL várjuk Kedves Vásárlóinkat!

1
2
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VARILUX LENCSÉRE

AKCIÓ!
2017. 02. 21-től visszavonásig!
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KIS- és NAGYKERESKEDELMI ÜZLET:
Debrecen, Monostorpályi út 88.
Bemutatóterem: Debrecen, Árpád tér 6.
Telefon: 06-20/911-6353, 06-20/401-5599
www.civisablak.hu • civisablak@civisablak.hu

R A K T Á R K É S Z L E T R Ő L
• Műanyag ajtók, ablakok
• Nyílászáró kiegészítők
• Acél biztonsági ajtók
• Párkányok
• Polikarbonát

S YN E G O
termékcsaládunkhoz

AJÁNDÉK
MELEGPEREMEZÉST
biztosítunk!

Hirdessen a 
SZUPERINFÓBAN!

www.szuperinfo.hu
SS

Debrecen, Monostorpályi út 9–11.
Tel.: 06 52/530-738

Nyitva: hétköznap 7–16 óráig,
szombaton 8–12 óráig

Térjen be hozzánk és győződjön meg saját szemével nagy árukészletünkről és kedvező árainkról! 

Kültéri és beltéri festékek,Kültéri és beltéri festékek,  nemesvakolatok,nemesvakolatok,

glettanyagok,glettanyagok,  festéshez szükséges szerszámok, 

kiegészítők,kiegészítők, csemperagasztók,  csemperagasztók, díszlécek,díszlécek,  

rozetták,rozetták,  tapéták,tapéták,  bordűrök,bordűrök,  tisztítószerek,tisztítószerek,

vegyi anyagok.vegyi anyagok.

Helyben 
számítógépes 
színkeverés. 

szombaton 8 12 óráig

nagy árukészletünnkről éés kedvező árainkról!yőződjön meg saját szemével nnagy árukészletünnkről é

Állandó akcióinkról érdeklődjön honlapunkon!óóó é ő jjöó é ő jö

Dán minőség kedvező ár!

Dán minőség kedvező ár!

1 K gyorsan száradó alkyd
fedőzománc, fehér, 30 kg

26.99026.990 Ft. Ft.

1 K gyorsan száradó
alapozó szürke, 34 kg

25.53025.530 Ft. Ft.

FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

06/20-917-879006/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.huwww.sportedzoitanfolyam.hu
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MűanyagMűanyag
nyílászáróknyílászárók
forgalmazása, beépítése, javításaforgalmazása, beépítése, javítása
Debrecen és vonzáskörzetében.Debrecen és vonzáskörzetében.

Díjmentes felmérés vidékre is! Díjmentes felmérés vidékre is! 
ÁRNYÉKOLÁS TECHNIKA!ÁRNYÉKOLÁS TECHNIKA!
Plasztik-Ablak KFT.Plasztik-Ablak KFT.
06-20/5525-987, plasztikablakkft@gmail.com06-20/5525-987, plasztikablakkft@gmail.com
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