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Könyvtári szolgáltatások

Csép Tibor órás
Kar-, ébresztő-, faliórák
ák
értékesítése, javítása.
a.
a.

348414

Minden
női karórára

A könyvtár kultúrát szolgál- dú-Bihar megye kulturális
tat, amely Debrecen és Haj- közéletét is meghatározza.
Lapozzon a 2. oldalra

Érvényes: március
márc
á cius
c iius 8.

Nőnapi akció!!

Márciusban
ismét
megjelenik!

kedvezmény!

NYÍLÁSZÁRÓK

Db., Batthyány u. 1. (Kossuth u. felől) 52/368-215, 20/418-1692

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

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!

SZEMÉLYAUTÓ
MŰSZAKI VIZSGA

gyári képv iselete

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

AKCIÓS ÁR

16.900 Ft

313198

391000

10%

Aranyvirág

Truck-Repair Kft

Ár: 36,99 M Ft

www.truckrepair.hu

Érdeklődni:
+36-30-315-3842

Debrecen, Ozmán u. 3.
+36 52 524 090

Magyarországon
M
agyarországon már 26

384502

385734

379062

Ékszerszalon
Db., Csapó u. 43.
Nyitva: H.–P.: 9–18, Sz.: 9–13

Tel.: 06-30/214-1006

Brill, drágaköves, arany és ezüst ékszerek

Stabil hátterű fuvarozó vállalkozás
nemzetközi gépjárművezetőket
keres (C+E kat, előny D)
tapasztalattal hűtős szerelvényekre.
2-3 hét kint tartózkodás.

éve prakti
praktizáló
izáló

éss 39 éves szakmai tapasztalattall
é
rendelkező
rendelkező
ő ha
hagyományos
gyyomá
á yyos kínai orvos
orvo
orvoslás.
slás
slá
slás.

széles választéka.

Különleges egyedi szalonékszerek.
Nyitási akció: 03. 01.–03. 31.

Német, angol viszonylatok.
Korrekt bérezés és munkafeltételek.
Cafeteria juttatások.
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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
2017. április 2-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

387058

190050

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

Kezelési díjak már

Fényképes önéletrajzokat
a következő e-mail címre várjuk:
munkaugy@konigtrade.hu
Telefonon a következő
számokon lehet érdeklődni:
0630/8300080
0630/8286496
0630/3397304

20%

kedvezmény

Ezüst ékszerekre

30%

kedvezmény

Személyre szabott szolgáltatás, egyedi igények
megvalósítása különleges szép környezetben.
Debrecenben az első olyan üzlet, ami

külön szalon résszel rendelkezik.

391001
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Arany és brill ékszerekre:

A szalon rész lehetővé teszi a romantikus lánykérést,
eljegyzést ami egy szép környezetben készült fotóval
megörökíthető vagy egy kapcsolat megerősítésére
szolgáló szép ékszer ünnepélyesen átadható.

2

2017. március 3.

AKCIÓ

AKTUÁLIS

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

Friss csirke mell
879 Ft/kg 779 Ft/kg
Friss csirke faroscomb
399 Ft/kg 349 Ft/kg
Friss sertés tarja
1149 Ft/kg 1049 Ft/kg
Friss sertés csülök
899
89
9 Ft/kg 799 Ft/kg
Lángolt kolbász (Ladó)
1379 Ft/kg 1099 Ft/kg
Juhász virsli
1189 Ft/kg 999 Ft/kg
Zott tejföl 20% 330g Egys. ár: 664 Ft/kg
269 Ft/db 219 Ft/db
Friss tej 2,8% 1l Tolle Egys. ár: 219 Ft/l
279 Ft/db 219 Ft/db
Tchibo örölt kávé 250g Egys. ár: 1876 Ft/kg
539Ft/db 469 Ft/db
Vödrös házi savanyúság 400g/500g Egys. ár: 723/578 Ft/kg 369 Ft/db 289 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Márciustól csaknem
feleannyiba kerül
az olvasójegy

Olcsóbb és szélesebb körben használhatóak lesznek
az olvasójegyek március
1-jétől, melyek a Méliuszkönyvtár összes ﬁókkönyvtárába (összesen 13 könyvtárba) érvényesek lesznek.
– Érvénybe lép az 1 város,
1 közkönyvtár, 1 olvasójegy
elv. Az árak is nagyon kedvezőek, felnőtteknek 1500
forint helyett 800 forint/
év, diákoknak és nyugdíjasoknak 400 forint/év, míg a
16 év alatti gyermekek és a
70 év felettiek díjmentesen
vehetik igénybe a könyvtár
szolgáltatásait – mondta Kovács Béla Lóránt, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár igazgatója. Szintén ingyen
kaphatnak olvasójegyet a
fogyatékos igazolvánnyal
rendelkezők, valamint a
közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok)
dolgozói is. A tervek szerint
idén az összes könyvtárban

Irodalmi rendezvények
A könyvtár kultúrát szolgáltat, amely Debrecen és
Hajdú-Bihar megye kulturális közéletét is meghatározza, hangsúlyozta
Komolay Szabolcs alpolgármester a Méliusz Juhász Péter Könyvtár főépületében
tartott sajtótájékoztatón,
hozzátéve, három nagy irodalmi rendezvény központi szervezése is a könyvtár
feladata lesz, átvállalva ezt
a Főnix Rendezvényszervezőtől. – A Költészeti Fesztivál, az Ünnepi Könyvhét,
valamint a Debreceni Irodalmi Napokat ezúttal a
Méliusz-könyvár szervezi
a jövőben.
Jubileumok
Az idei évhez több neves évforduló is kötődik.
Arany János születésének
bicentenáriumát, Szabó
Magda születésének centenáriumát, míg a reformáció 500. évét ünnepeljük. Ezek az események

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

273227

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2017. 03. 03.–03. 09-ig.

MEGJÖTT MEGJÖTT MEGJÖTT
meghatározóak az irodalmi rendezvényeket
tekintve, hangzott el a
sajtótájékoztatón
Arany-út
Március 2-től nagyszalontai kezdeményezésre
elindul az Arany-út, melynek során Arany János életéhez kötött négy jelentős
várost lehet bejárni. Nagyszalontát, a költő szülővárosát, ahová mindig haza
vágyott; Debrecent, ahol a
diákéveit töltötte; Nagykőröst, ahol tanárként dolgozott és ismert balladáit írta;
valamint Budapestet, ahol a
Tudományos Akadémia főtitkáraként tisztelték. Minden helyszínen „igazolást”
lehet kérni egy erre kiállított füzetbe, és aki mind a
négy városba ellátogat, az
év végén sorsolásban vesz
részt.

Divatos, elegáns
g TAVASZI szettek!
k!
BOMBA ÁRON

EEgyes
gyes női al
alkalmi
lk
és
női vászonci
vászoncipők
ipők1990 FFt-ért
Ftt éért
rt
Egyes női táskák, divatos színekben 3990 Ft-ért
Tavaszi virágok, konyhai áruk, lakás kiegészítők,
ajándéktárgyak nagy választékban az emeleten.

ÁZSIA CENTRUM
379064

könyvári szolgáltatásokat olcsón és széles körben vegyék
igénybe a debreceni
és megyei lakosok.

bevezetik az elektronikus
kölcsönzési rendszert is,
illetve a jövőben a raktározási rendszer átalakítását is
megkezdik.

V. K.

195280

■ A cél, hogy a

Olcsó
árak!

Debrecen, Dózsa György u. 20. Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.
Ingyenes, jó parkolási lehetőség!
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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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Megy a hideg,
jönnek a motorosok
A tavasz közeledtével egyre több motoros tér vissza az utakra
■ A Közlekedés Bizton-

berendezéseket. A bukósisak, a kesztyű, a csizma és
a magas-szárú cipő mellett, olyan ruha szükséges,
amely véd az esetleges bukásból származó baleset
esetén horzsolástól, ütéstől –
mondta Agárdi Ferenc, hozzátéve, hosszabb útra csak
motoros ruházatban célszerű elindulni. Fontos, hogy
az utassal meg kell tanítani azt, hogy felszálláskor a

ságáért Alapítvány
szervezi az ORFK,az
MBB és a társszervei,
valamint a Magyar Autóklub bevonásával a
motorosok tájékoztatását a tavaszi felkészítő
rendezvények szervezését a balesetek elkerülése érdekében.

lábát a lábtartóra helyezze
és függőlegesen emelje át
a másik lábát. A fel és a leszállást is a baloldalon kell
begyakoroltatni. A motorkerékpár kanyarodására
is fel kell hívni a ﬁgyelmét
az utasnak, hogy mindig a
vezetővel együtt, kövesse
az oldalirányú mozgásokat. A vezetőnek folyamatosan ﬁgyelnie kell a gumiabroncsok tapadását, ami a

vonóerőben és lassításkor
a fékezőerőben; kanyarodáskor és egyenes futáskor
pedig az oldalvezető erőben jelentkezik. Rendkívül
fontos a gumiabroncs megfelelő kiválasztása, hangsúlyozta az elnök.
Ésszel a fékkel
Agárdi Ferenc elmondta, fékezéskor a tömeg az
első kerékre nehezedik rá,
ez egy erőteljes fékezéskor
átlagosan 70- 30% arányú
lehet, de elérheti a 90-10%
arányt is. – Ezzel minden
motorosnak tisztában kell
lennie, és azzal is, hogy
kormányzáskor nem csak
a kormány elfordításával,
hanem a vezető testének,
súlypontjának kellő mértékű áthelyezésével, illetve a gép bedöntésével, kell

Minden tavasszal újra fel
kell készülni a biztonságos
motorozásra, először érdemes az indulás előtti feladatokat elvégezni, kezdte
Agárdi Ferenc, a Magyar Autóklub Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének elnöke.
Indulás előtt műszakilag ellenőrizni kell a motorkerékpárt, kormány, fékek, gumik, világító és jelző

VIZES, NEDVES

30/517-6542

epitsukmeg@gmail.com

SALÉTROMOS

A S Z FA LT O Z Á S
T É R BU R K O L Á S
ÚTÉPÍTÉS:

Érdeklődni: Németh Károly
06-70/333-4804, 06-70/333-4814
nemethkaroly1970@citromail.hu

- udvarok
- telephelyek
- parkolók
- utak
- kapubejárók
- járdák
- állattartó telepek
MVH, Széchenyi pályázatos
beruházások megvalósítása.
315010

391003

lakások, pincék utólagos vegyi
falszigetelése, injektálása, kő,
vályog, vegyes falazat esetén is.
Pinceszigetelésnél nem kell megvárni
a víz elszívódását. Profi anyagokkal,
nagy szakmai gyakorlattal.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal
vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
önkormányzatoknak.

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

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378
ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

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

Kállai István
istvan.kallai@russmedia.hu

195323

30/570-2798

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

385315

195850

5 jú

jobbra vagy balra irányítani. – Éjszakai közlekedésnél a kivilágított útról a sötét országúton kb. 10-20 mp
szükséges, amíg a látásunk
helyreáll. Fontos, hogy a
szembejövő járművek fényszóróiba sose nézzünk bele,
mert ez rendkívüli terhelést
ad a szemünknek. Ilyenkor
az a legjobb, ha az úttest
jobb szélét ﬁgyeljük. Külön
ﬁgyelmet igényelnek az erdei állatok is, valamint, ha
esik az eső, a követési távolságot meg kell növelni –
mondta Agárdi Ferenc, aki
felhívta a ﬁ gyelmet arra
is, hogy azon utakon, ahol
sok teherautó közlekedik, a
motorosok igyekezzenek a
azokra a részekre húzódni,
ahol nincs nyomvályú.
V. K.
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Akció!

30/315-5148
Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető,
szakács,
OKJ-s és Europass (nemzetközi)
cukrász,
bizonyítványt adó tanfolyamok
pincér,
KEZDÉS: 03. 11.
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

391006

E-000789/2014.

2 0 17. 03. 03–19-i g.

Csirkemell ﬁlé
Csirke faroscomb
Csirke farhát

Megújult

Sertés lapocka 849 Ft/kg környezetben

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Pulykafartő 199 Ft/kg

Debrecenben
Tel.: 06 30 948 2646
391005

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

várjuk
vásárlóinkat
a Debrecen,
Mester u. 19.
alatti
üzletünkben!

Étkezési tyúktojás (dobozos, M-es) 29 Ft/db
Paradicsomos kenőmájas
400 g (757 Ft/kg)
299 Ft/db

március 11-én.

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

/k
/kg
kg
999 Ft/kg
/kg
399 Ft/kg
/kg
99 Ft/kg

Erzsébe utalványt elfogadunk.
Erzsébet
Üzletünkben bankkártyával is fizethet.
Nyitva tartási idő: Hétfő és Vasárnap: zárva
Keddtől Péntekig: 06.00-18.00. Szombat: 06.00-13.00-ig.

382328

Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

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

Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393
Rendelési idő hétfő–péntek:

333095

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
383583

323111

391004

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

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu
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Szakemberek A-Z-ig
SZŐNYEG
Professzionális

SÍREMLÉKEK

Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

*2017. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig!

onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.

Db., Kassai út 96.

Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

ÁLLATORVOS

322630


06-20/950-5515

egyszerűen, rugalmasan!

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

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

FOUR ENTRY KFT.

☎0670/620-1575

Ami NINCS: kiszállási díj
Ami LESZ: igen jó ár, kényelem

Ingyenes felmérés!
312160

Gácsi Zoltán

Új ablakot
szeretne?

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

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
E LÉ G

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

A
AKCIÓ!
HÁZNÁL

304543

KÖNYVELÉS

ABLAK SPECIALISTA

VESZETTSÉG OLTÁSI
és MIKR
MIKROCHIPPELÉSI

Csak MOST,
Csak MÁRCIUSBAN!
Hívjon bátran a
+36 70 771 45 02 -es telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

www.derecskeikalyhas.hu

312279

313639

380008

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

KÖNYVELÉS

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás

készletről kedvezményesen*!
(akár 50.000 Ft engedmény)

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

313742

CSERÉPKÁLYHA

SÍREMLÉK

20/451-1346 www.faablakmester.hu

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

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688

2016. július 4-től

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

194315

313840

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

164692

temetésfelvételi irodájában

MADE IN GERMANY
Y

Műanyag ajtók, ablakok,
alu redőnyök, garázskapuk,
beltéri ajtók, árnyékolók.

Ablak javítás vagy csere?

312160

■ A közelgő jó idő

nehezen záródik, folyton huzatos, poros és zajos a lakámiatt sokan tervezsa? Egy rosszul szigetelt vagy
getjük a lakásunk fel- elavult fa nyílászáron a fűtéújítását. Ha a nyílás- si energia akár 30-40 % a is
távozhat.
zárók felújításán,
esetleg cseréjén gon- A megkeményedett vagy elért szigetelőanyag cseréjére
dolkozik, ehhez nyúj- 8-10 évente szükség van és a
tanánk egy kis segít- könnyed nyitás miatt időnként
séget.
az ablakokpászítását, beállítását is el kell végezni. AmenyÖnnek régi fa ablakai nyiben régi 15 – 20 éves termo
vannak és megunta, hogy 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 felújíthatóak és hőszigetelté tehetőek szigetelőanyag és termo
üveg beépítéssel!

Természetesen, ha ön egy
teljesen új fa nyílászáróban
gondolkodik érdemes olyan
céget keresni, aki a felméréstől a gyártáson át a beépítésig teljes körűen elvégzi a
munkát.
Mielőtt laikusként kicserélteti vagy otthoni házi barkácsolással próbálja rendbe
rakni, érdemes tájékozódni,
szakembert hívni!
Tájékozódjon és kérjen
előzetes szakmai tanácsot

cégünktől.14 év ablak felújítás és gyártás tapasztalataival
objektív szaktanácsot tudunk
adni a nyílászárók valós állapotáról, hibáiról!
ingyenes helyszíni felméréssel és azonnali árajánlattal
állunk rendelkezésükre!

ELÉRHETŐSÉG
Ablakspecialista Kft.
Gácsi Zoltán
20/451-1346
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Full Diszkont
Akció időtartama: 2017. 03. 06–03. 19.

159 Ft/db
Boci táblás
1766,66 Ft/kg
tejcsokoládé
90g, almás-keksz,
Max
meggy-keksz,
macskaeledel
fehércsokoládé-espresso
nedves, 415 g
ELFOGADJUK:
baromﬁ,
marha
374986

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

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

99 Ft/db
238,55 Ft/kg

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.
Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!
Debrecen, Apafi utca 64.
Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196
369010

385731

369068

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

Szeretettel köszöntjük
hölgy olvasóinkat
Nőnap
alkalmából!

4033 Debrecen,
Diószegi út 3-5.
www.tuzepdeb.hu
Tel.: 06 52 536-777
Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Papp és Tsa. Kft. Hús- és Hentesáru üz
üzle
lett
üzlet

d
B ol o g

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

!

n

évn ot
ap

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

• március 3.

Kornélia

• március 4.

Kázmér

• március 5.

Adorján, Adrián

• március 6.

Inez, Leonóra

• március 7.

Tamás

• március 8.

Zoltán

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

Ismét könnyen elé

4030 Deb
De recen, Dió

rhető!

(Benzinkút után jobbra, megszegi út 7.
közelíthető
30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Sertés húsok:

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

Sertés karaj csont nélkül 1249 Ft/kg
Sertés lapocka
899 Ft/kg
Bőrös malachús
699 Ft/kg
(Az árak az áfát tartalmazzák)

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

Füstölt, főtt tarja
Füstölt, főtt császár
Hajdú füstölt ko
kolb
kolbász
lbás
lb
ászz
ás

1299 Ft/kg
1349 Ft/kg
1249
1
2 Ft/kg

196632

206551

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

• március 9. Franciska, Fanni

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

Az akció 2017. 02. 28-tól 2017. 03. 07-ig tart.

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

391007

380014

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!
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Veszélyben a gyerek az interneten?
Cél a tudatosabb és biztonságosabb mobiltelefon és online technológia használata

Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó,
garázsipari berendezések és azok részegységeinek
gyártásával foglalkozó
SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.
soproni gyárába, a termelés növelése érdekében
az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

GÉPBEÁLLÍTÓ

Feladat:
Előny:
• CNC-esztergagépek
• CNC-esztergagépek beállíbeállítása és üzemeltetése. tásában szerzett gyakorlat.

BETANÍTOTT
GÉPKEZELŐ

391008

Feladat:
Elvárások:
• esztergagépek kezelése. • általános iskolai végzettség.
Előny: gépkezelői gyakorlat.

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, illetve levélben
a 9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük elküldeni.

A legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak vannak
„blokkolás” vagy „elutasítás” gombjai, biztonsági
beállítási menüpontja lehetőséget nyújt az online
üzenetek rögzítésére is.
Emlékeztesse gyermekét arra, hogy ne válaszoljon a rossz szándékú
üzenetekre!
Mentse el bizonyítékként a
zaklató e-maileket, üzeneteket, online beszélgetéseket!
Nagyon fontos, hogy a
zaklatott gyermek környezete határozottan kiálljon
mellette. Szülőként ebben
mutasson példát!
Jelentse be a zaklatást! Jelezheti a szolgáltatónak, a
www.biztonságosinternet.
hu oldalon a hotline vonalon vagy forduljon a
Rendőrséghez!
(Folytatása következik).

Mire figyeljen a szülő?
Legyen tudatában annak, hogy akár az ő gyermeke is zaklathat másokat az
interneten, illetve lehet zaklatás áldozata! Intő jel lehet,
ha gyermeke feszültnek, idegesnek tűnik internetezés
vagy mobilozás után.
Beszélgessen gyermekével
arról, hogy mire használja az
internetet, mobiltelefont!
Ismerje meg a gyermeke
által használt szolgáltatások biztonsága eszközeit!

V. K.

Csirkecombcsontozásban
jártas férfi

henteseket
keresünk
Ausztriába.

Tel.: +36-70/555-6699
vagy +36-20/450-0002

382331

A „Biztonságos Internet Napjává” nyilvánították az adott év második
hónap, második hetének,

álproﬁ l létrehozása, ahol
a gyermek nevében küldenek kellemetlen üzeneteket.
A zaklató képek, üzenetek
nagyon gyorsan elterjednek, így a megaláztatás még
nagyobb közönség előtt történik. A megyei bűnmegelőzési osztály felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy fontos, hogy
a zaklató magatartásra, erőszakra az áldozat semmiképpen sem erőszakkal válaszoljon, hiszen így belőle
is zaklató válna.

már a napi rutin részévé
vált. Sajnos sok esetben arról sincs a szülőknek elképzelése, milyen veszélyeket
von maga után egy-egy internetes tartalom. A megoldás kulcsa az őszinte
beszélgetés, melyhez a bűnmegelőzési hírlevél hasznos
tanácsokat ad.
A felhasználó neve, személyi azonosító száma,
lakcíme és telefonszáma
nagyon értékes az online
zaklatók és bűnözők számára. Javasolja gyermekének, hogy a telefonszámot
és alakcímet csak a barátaiknak adja meg. Ez bizonyos mértékig megvédi
őt attól, hogy online vagy
cyber-zaklatás áldozatává
váljon.
A cybebullying, azaz az
internetes kortárs-zakaltás
egyre gyakrabban fordul
elő. Tipikus esete, ha egy
nem szimpatikus osztálytársat kiközösítenek, megleckéztetnek. Gyakori az

383578

gyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Bűnmegelőzési hírlevélben hívja fel a figyelmet az
internet káros tartalmaira.

második napját az Európai
Unió kezdeményezésére.
Ezen a napon igyekeznek
felhívni minél szélesebb
körben az emberek – különösen a gyermekek és ﬁatalok – ﬁgyelmét arra, milyen veszélyeket tartogat,
ha ﬁgyelmetlenül internetezünk. Mindez azért is
kiemelt jelentőségű, mert
manapság már nem csak informálódásra használják a
netes tartalmakat, hiszen
a chatelés és az e-mailezés

387061

■ A Hajdú-Bihar Me-

N HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-ig)

Kos - Jó pár dolgot kínál ez
a hét. A bolygók szembenállásai a Kos jegyében Önt is
türelmetlenné teszik. Már a
hét elején érezni fogja, hogy a
sors nem kíméli, újabb és újabb terheket
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen
belevágni új projektekbe, mert a sikerre
még most is van lehetősége!
Bika - Az utóbbi idők aktivitása minden téren meghozta
az eredményét! Munkájának
gyümölcse érik, azonban a
fáradtság kezdeti jelei is megmutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosztani teendőit, hogy lelkiismeret-furdalás
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok
most felettébb empatikussá teszik.
Ikrek - Ezen a héten Mars
teljes ereje a rendelkezésére
áll, lendületet ad Önnek ez a
rengeteg energia! A hét elején alig lehet megfékezni Önt!
Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi,
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan
falak állják az útját, de ne adja meg magát
a kudarcnak!
Rák - Egy kis türelemre van
szüksége és rendeződik minden.
A csillagok jóslata szerint a héten
minden napra jut majd valami
pozitívum, kellemes meglepetés
az életben. Ezek tulajdonképpen előjelek,
amik egy még nagyobb dologhoz vezetik. Mindenesetre legyen engedékenyebb
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb
nyertesei közé tartozik! Mars,
Jupiter és Uránusz az Oroszlán
oldalán állnak, rengeteg pozitív
energiát biztosítva Önnek. Ha
Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az
Öné is, annak mindig különös jelentősége
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzelmei szabadon!
Szűz - Most még arra is
hajlandó, hogy sokkal nyilvánvalóbban fejezze ki az érzelmeit
és ne csak a problémáit merje
őszintén elmondani, hanem a
pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezetten attraktív dolog. Néhány emberrel a
környezetéből érdemes lenne mélyebb,
bizalmi kapcsolatot építenie!
Mérleg - Ezen a héten Mars
eléggé dominánsan áll az Ön
jegyéhez. Ha valami rosszul áll,
akkor a feszültségek tovább
fokozódhatnak. Most fontos,
hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne
egy kis pihenésre.
Skorpió - Találja meg azt
az arany középutat, amikor
elvégzi a feladatait, de közben
a szeretteivel is tölt annyi időt,
hogy ismét meghitté váljon a
viszony. Amikor velük foglalkozik, felejtse el a problémáit és legyen nyitott az
irányukba. Tegyék félre a gondokat és
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre
oszlik. Az első három napon
Mars és a Hold is támogatják
Önt, majd a Nap, Merkúr és
Neptunusz lesz aktív, gyengítve
energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy
egy nyugodt és békés hét elé néz, de
hamar szembesülnie kell majd ennek az
ellenkezőjével.
Bak - Most bármit képes lesz
véghezvinni, illetve bárkit
meggyőzni egy ötletéről, avagy
lehetőségről. Még Önt is meglepetésként éri majd, mennyien
egyet értenek Önnel vagy fogadják el
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne
megvalósítani, annak most érdemes nekifutnia.
Vízöntő - A héten tele lesz
tettvággyal, amit érdemes
kihasználnia és folyamatosan
építgetnie a magánéletét és
a karrierjét. A csillagok azt
súgják, most különösen érdemes többet
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen
jó tanácsot, tippet kaphat. Az energiái
növekvőben vannak.
Halak - Az égi konstellációk
csalhatatlan ösztönnel ruházzák
fel Önt. A problémákat is ösztönösen oldja meg és esélyeit is első pillanatban felismeri.
Kreativitása is előtérbe kerül. Használja
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket
az utóbbi időben elhanyagolt, újra felelevenítse.
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Építés–Otthon– Lakberendezés
INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL

fa
Most az Á *
rad!
a
m
d
a
l
á
n

– 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

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ötletes
felújítás!

SPÓROLJ tízezreket
és tedd az új matracod alá!
*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével, azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
Az akció március 1.-31. között lesz érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!
A kép illusztráció!

www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1.
380004

195313

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

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

06-20/9462-169
 bontás és
törmelék nélkül
 soha többé ajtófestés
 a legtöbb ajtóra és tokra
alkalmas
 több mint 1000
lehetséges modell

Ú
J
A
T

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

KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

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

362270

195848

R
É
G
I
B
Ő
L

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

195277

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

LED fénycsövek

195321

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.
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

Mindenekelőtt, ha tárolásról
van szó, tervezzük meg alaposan, mekkora méretű szekrényre van szükségünk, ebből
mennyi polcos, mennyi fiókos
és mennyi akasztós részre.
Még véletlenül se akarjuk
minden holminkat a nappali
szekrénysorába zsúfolni.
Jobb, ha több helyiségben is
van tárolási lehetőségünk,
az előszobától a fürdőig. Így
sokkal áttekinthetőbb és
tematikusabb rendszer szerint
tudunk tárolni. Tervezésnél
nézzük át mink is van, menynyi ruhát gyűjtöttünk össze
észrevétlenül az évek során.
Rakjunk ki mindent a meglévő szekrényből és mérjünk,
centizzünk.
Általában véve jó kiindulási
alap, ha a család tagjainak
számát figyelembe véve személyenként egy 120x60-as
akasztós részt, egy 60x60-as
vagy 60x45-ös polcos részt
számolunk. Természetesen
mindent a ruhák számához kell
igazítani, vagyis igény szerint
növelni vagy csökkenteni
ezeket a méreteket. Férfiaknál
akár lehet kevesebb is, nőknél
jóval több (A magasságot a
lakás belmagassága, illetve a
beépíteni kívánt rész magassága adja.) Fehérneműkre
is számíthatunk egy
40-50x40-es egységet.
A cipőket külön szerencsés
tárolni, lehetőleg az előszobában, egy lábbelire 30x30
cm-t számítva. Vannak persze
szerencsések, akik egész szobát tudnak kialakítani gardrób
számára. Ezek a helyiségek
kiválóan berendezhetők IKEA-s
bútorokkal (egyáltalán, ha
tárolásról van szó, érdemes
náluk körülnézni). De csak fantáziánk és pénztárcánk szabhat határt vágyainknak.

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

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

(A Sweet line udvarában)
Telefon: 70/384-0702

Ruhatárolás
otthon

A jó helykihasználás érdekében a vállfás ruhákat különböző magasságokban, több
sorban lehet felakasztani.
Emellett különböző tárolási
módokra van lehetőség:
dobozok, polcok, fiókok, amelyekbe rengeteg apróságot
pakolhatunk.
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Ötvözi módszerében a kínai és az európai orvoslást
■ Meggyógyítani nem
lehet mindenkit, segíteni, közérzetet javítani viszont bármelyik betegnél tudok.
Dr. Wang Yu Cai szavai
ezek, aki hét éve praktizál
Debrecenben. A szülővárosában, az észak-kelet-kínai
Csangcsun városban orvosi
diplomát szerzett Wang doktor gyógyítási módszerének
sajátosságát az adja, hogy sikeresen ötvözi az öt-nyolcezer éves hagyományos kínai orvoslást a körülbelül

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

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

A pozíció betöltéséhez a szállás, az
ellátás és az utazás magas szinten
biztosítva vannak.
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

385726

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

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

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

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu
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CSATLAKOZZ A 100%
PIZZA CSAPATÁHOZ!
Április 1-én nyíló pizzériánkba
keresünk konyhai dolgozókat,
pultosokat, saját járművel
rendelkező futárokat!
Pályakezdők jelntkezését is
várjuk! Érdekel? Küldd el
fényképes önéletrajzodat a
100szazalekpizza@gmail.com
e-mail címre! Debrecen, Kassai
51897
út 24.

Keringési probléma? Van megoldás!
Nashwan-Parasound eljárás!

A Mester utca közelében, 52 nm-es,
nappali +2 szobás, amerikai konyhás
társasházi lakás eladó! Irányár: 18,9 MFt.
Tel.: 30/607 6665.

– Görcsöl, fáj a lába
– zsibbadnak, hidegek a lábai vagy a kezei
– cukorbeteg
– magas a vérnyomása vagy koleszterinszintje
– dohányzik
– családjában előfordult már érszűkület
– túlsúlyos
– csökkent a járási távolsága
g
– memóriaproblémája van – zúg a füle vagy szédül
ül
trum
d Kezelőcen
n
u
so
ra
a
-P
Nashwan
– stresszes, mozgásszegény életet él?
Ha igen, ne várjon, vizsgáltassa
.
17. 03. 31-ig
Érvényes: 20
meg magát szakorvossal ingyen!

Az Óváros kedvelt részén, 65 nm-es,
1+1 szobás, tégla építésû, felújított,
tetõtéri lakás eladó! Irányár: 24,99 MFt.
Tel.: 30/607 6665.
A Borbíró téren, 60 nm-es, 2 szobás,
étkezõs, IX. emeleti, felújítandó lakás
sürgõsen eladó! Irányár: 12,5 MFt. Tel.:
30/607 6665.

387064

AIRÁNYZOTT
JÓL

A Mûszaki kar közelében, 53nm-es
IX. emeleti, 2 szobás, nagy konyhás lakás
sürgõsen eladó! Irányár: 10,5 MFt. Tel.:
30/244 7095.

ény
m
z
e
v
d
e
k
t
F
0
10.00

A Vezér úti lakótelepen, 59/68nm-es,
1+2 félszobás, fiatalos, IV. emeleti, gázcirkós, társasházi lakás eladó! Irányár:
15,5 MFt Érd.: 30/244 7095.

HIRDETÉS

A Nashwan-Parasound
Parasound eljárást már több mint 10 éve sisikeresen használják Magyarországon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát
INGYEN február március 7-én és 22-én és 29-én
a Debrecen, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben!
A kúra alapárából 30.000 forint kedvezmény jár!
A kupon felmutatásával további 10.000 forinttal
csökken az ár. www.medhungary.com, 06-72/551-714,
06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963.

A Tócóskertben, a Derék utcán, 63
nm-es, 1+2 szobás, nagy étkezõkonyhás,
mért fûtéses, földszinti, erkélyes lakás
eladó! Irányár: 13,9 Mft. Tel: 70/331 7382.
A Belvárosban, 105 nm-es, 3 szobás,
belsõ kétszintes, gáz-cirkófûtéses,
teljesen felújított házrész eladó! Irányár:
23,0 MFt. Tel: 70/331 7382.
A Biczó István kertben, zártkerti, 65
nm-es, nappali+2 szobás családi ház, 1058
nm-es telekkel eladó! Irányár: 12,5 MFt
Tel: 70/331 7382.

Várjuk irodánkban!
Debrecen, Péterfia u. 30.

391010

391009

A Fényes udvarban, 1+2 szobás, 53
nm-es, szép állapotú, mért fûtéses lakás,
panelprogramos társasházban eladó!
Irányár: 11,99 M Ft.Tel: 308870-4226.

Fontos a rendszeres és korai vizsgálat, hisz a
kezelés a betegség kezdetekor a leghatékonyabb!

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát
fenntartja. 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon:
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525.
A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát
fenntartja.

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!
! 3  +̹J .       
 ÕÕ ¡     ¡ médiatanácsadó munkatársát.
Mi lenne a feladatod?
l( ¡  ì¡¡³¡
l!³¡¡é   ³
l+̺ ¡Õì  
lŖ ì   ¡
l.¡  ¡³¡
lŖ    Õ¡  
l5¡Ï³

Téged keresünk, ha:

369005

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

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
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
Árpád térhez közel 2005-s 147 nm-s nappali + 4 szobás cirkós újszerű állapotú sorház garázzsal együtt eladó. 30/4571-219.
Ár: 27,9 mFt
Db-Pacon 2008-ban épült 820 nm-s telken
50 nm-s 1,5 szobás téglaépítésű ház eladó.
30/4571-219. Ár: 5,3 mFt
Létavértesen csendes, jó környéken eladó 91
nm-s 3 szobás családi ház nagy telekkel, melléképületekkel. 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt
Debrecen Biczó kerti 879nm zártkerti ingatlan
buszközelben eladó. 06-20/623-8373
Debrecen, Vértesi út 6. alatt, 23x55m-es ingatlan lakóház+ melléképülettel, bővítési lehetőséggel eladó. 6,5MFt. 06-70/6774-714
Estike utcai, berendezett, 2 különálló ház rendezett kerttel. Iá: 9,5MFt. 06-30/566-9198

2017. március 3.
Hajdúsámson központban, 2 szobás, fürdőszobás régi ház eladó. 06-70/704-1482
Mátrában, Sirokon eladó kétszintes kertes
ház kiváló állapotban tehermentesen 16,8MFt
helyett 14,8MFt. Tel.:06-20/392-3676
Debrecen, Tegez utcán, 80 nm-es, 2,5 szobás,
gázkonvektoros, rendezett családi ház, 200
nm-es telekkel eladó. 10,7 M 70/326-1000
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 MFt. 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. 8,499MFt
0620 422 6503
Csapókerti, szoba-konyhás, felújítandó kis
ház, 410m2-es telken, egyéb melléképületekkel eladó. 6,99MFt 0620 422 6503
Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
11,9MFt 0620 516 6127
Debrecen Campus közeli 32nm 1szobás
étkezős felújított házrész eladó Ár.:8,5MFt
Tel.:30/7210644
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. 34,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123
Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igényes amerikai típusú 120 m2 ház
25 m2 garázzsal 40 m2-es mellék épülettel
1000 m2 telken 56,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 138m2-es,
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvésű, 16éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince
55m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es teraszszal családiház 540m2-es telekkel 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali
és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák:
úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz,
ﬁlagória, sörpad, 20 m2 garázs és fedett
kocsibeálló, klima, öntöző, riasztó, modern
gépesített konyha, gardróbszoba. 42,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
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
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
Csapókertben 16 éves amerikai típusú 144 m2-es,
nappali ás 3 szobás luxusház eladó 38 m2 duplagarázzsal 55 m2 vállalkozásra alkalmas melléképülettel 1000 m2 parkos telken. Extrák:Francia mészkő
kandalló, gránitlapos fa konyhaszekrény, kovácsolt
vas karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntöző, risztó,
több autó parkolására alkalmas telek kialakítás
60 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
Debrecen, Nagyerdőn Csanak utcánál 100
m2-es ikerház 400 m2 telekkel 16 m2 garázzsal
belülről felújítva nagy terasszal sürgősen eladó.
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 frekventált részén 100 m2-es, nappali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó helyiséges, elektromos fűtésű, dupla ajtós, hőszigetelt thermo üveges nyílászárókkal, 545
m2-es telekkel ikerház fele 2 generációnak alkalmasan 27,99 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Csapókertben új építésű 100 m2-es Nappali
és 3 szobás igényes amerikai típusú ház 15
m2 garázzsal 15 m2 terasszal 550 m2 telken eladó. Extrák:csendes biztonságos környezet, 12 és 30 cm szigetelés, 1,5 M Ft értékű konyhaszekrény, gardróbszoba, Hajdú kondenzációs kazán 38.9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123

Tessedik utcán, 27 éves, folyamatosan újított, nyugati fekvésű, 140 m2-es, nappali,
étkező és 4 szobás, szigetelt sorház, 15 m2
garázzsal, 240 m2 telekkel eladó. 39,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Monostorpályi központjában 90 nm-es 10
éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gardróbos, 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 belváros szívében 250 nm-es 6 szobás, 2 fürdőszobás, nappalis, étkezős tégla
építésű, gázfűtéses családi ház, garázzsal, kis
telken eladó. Irodaháznak, képviseletnek, szociális intézménynek, alapítványnak is kiválló!
Ár: 49.9M Tel:06706234024

LAKÁSELADÁS
Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó.
30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.
Belvároshoz közel a Csillag u-n 2000-ben
épült 3. emeleti tetőtéri 62/78 nm-s 3 szobás gázcirkós ﬁatalos klímás téglalakás eladó.
30/4571-219. Ár: 18,9 mFt
Széchenyi kertben a Tőzsér u-n 101 nm-s
nappali + 3 szobás 2 erkélyes gázcirkós lakás
eladó. 30/4571-219. Ár: 21 mFt
Belvárosi 70 nm-s 4 szobás felújított műanyag
ablakos 3. emeleti liftes lakás eladó a Hunyadi u-n. 30/4571-219. Ár: 16,9 mFt
Alkotmány utcai, 43 nm-es, 1. emeleti, 1,5
szobás, gázkonvektoros, erkélyes, jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. 10,9MFt.
06-20/913-4460
BEFEKTETOK! Debrecen, Nyár utcán 4.emeleti,
43 m2-es lakás TULAJDONOSTÓL eladó. T:
06(30)365-3188.

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

Debrecen, Szent Anna u. 55.
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Debrecen Belvárosában, eladó egy 32 nm-es, 2. emeleti, 1
szobás, napfényes lakás. 10,9 M Ft, +36 70 461 9281
Debrecen, Dózsa György utcán, eladó egy 1,5 szoba+
étkezős, 51 nm-es, 4 emeleti lakás. Az ingatlan felújított konyhával, fürdőszobával és klímával rendelkezik.
12,69 M Ft, +36 70 388 5461
Debrecenben a Tócóskerti lakótelepen eladó 10 emeletes
panel építésű társasház 4. emeletén, 46 nm-es, erkélyes,
Ny-i fekvésű, 1,5 szobás, távfűtéses, felújítandó állapotban
lévő panellakás. 11,5 M Ft, +36 70 469 3231
Debrecenben, a Füredi úton, 68 m2-es, 2 + 2-es panellakás eladó. A lakás 2 nagyszobája D-i fekvésű, mely
a belső udvarra néz, így a lakás csendes. 13,6 M Ft,
+36 70 461 9496
Debrecen belvárosában, a Piac utcától 2 percre, eladó
lett egy ﬁatalos, 1. emeleti, 45 m2-es, 1 + 1 szobás,
téglafalazatú, gáz cirkós, amerikai konyhás, nagy erkélye lakás. 16,89 M Ft, +36 70 716 9986
Debrecenben Hadházi úton, a Nagyerdőhöz közel,
eladó egy 3. emeleti, nagy erkélyes, jó állapotú, 2 szobás, napfényes lakás, körúti panorámával. 15,49 M Ft,
+36 70 461 9551
Debrecenben a Tócóskertben, az Angyalföld téren, 7
emeletes panel építésű társasház 7. emeletén, 1 szobás, távfűtéses, erkélyes, felújítandó állapotban lévő
panellakás eladó. 8,5 M Ft, +36 70 469 3231
Debrecen, Széchényi utcán, 43 nm-es, 1 szoba galériás lakás eladó. A lakás fel lett újítva. 14,3 M Ft,
+36 70 469 3911
Debrecen, Akadémia utcán, tégla építésű 4 lakásos
sorházban, 2 szobás, fényes, beépíthető teraszos, +
~60 m2 kertkapcsolatos szép lakás eladó. 25 M Ft,
+36 70 412 3141
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
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Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com

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

PIAC UTCAI, 1. emeleti, 46 m2-es, nappali +
1 szobás, amerikai konyhás, igényesen felújított lakás eladó. 20,9 mFt 70/7766-413
LENCZ-TELEP családiházas övezetében 710
m2-es építési telek eladó. Gáz, csatorna a telken belül, víz és villany a telek előtt. 8,5 mFt
30/677-6676
OLAJÜTŐBEN, 135 m2-es, amerikai konyhás nappali + 4 szobás, sorház, garázzsal,
eladó. 36,9 mFt 30/677-6676
NAGYERDEI, 2. emeleti, 82 m2-es, 3 szobás, étkezős, igényesen felújított lakás eladó. 27,9 mFt 30/208-2282
FÜREDI-KAPUBAN, 61 m2-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás, francia erkélyes,
modern lakás eladó. 18,99 mFt 30/208-2282
TÓCÓSKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkezős,
erkélyes, keleti fekvésű lakás eladó. 12,4 mFt
70/6445-274
EGYETEMEKHEZ KÖZEL, 76 m2-es, 3 szobás,étkezős,mértfűtéseslakáseladó.13,9mFt
70/6445-274
KISHEGYESI ÚT KÖZELÉBEN, 83 m2-es, 3
szobás,étkezős,szépcsaládiházeladó.23,9mFt
30/723-9172
OLAJÜTŐBEN, 90 m2-es, 3 szobás, ikerház, 540 nm-es telekkel eladó. 14,2 mFt
30/723-9172
LIBAKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, gázkonvektor fűtéses
lakás eladó. 13,6 mFt 30/4415-243
CSIGEKERTI, 2. emeleti, 58 m2-es, nappali
+ 1 szobás, étkezős, erkélyes, szép, ﬁatal lakás eladó. 19,2 mFt 30/4415-243
TÓCÓSKERTI,65m2-es,2+1szobás,nagyétkező-konyhás, erkélyes lakás eladó. 14,3 mFt
70/7766-413
THOMAS MANN UTCAI, 1. emeleti, 51 m2es, 1 + 2 szobás, gázfűtéses, téglaépítésű lakás eladó. 15,5 mFt 70/7766-413

• Hatvan utcai kertben vásároljon ÚJ lakást! 2 szoba, nappali, saját kert, zárt garázs!
23,8 MFt 30/2393-598
• Belvárosban új építésű,60 nm-es, nappali
+ 1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos
lakás eladó! 25,1 MFt 30/406-2625
• Laktanya utcánál nappali, 2 szobás, nagy
erkélyes, felújított, szép lakás eladó! 20,77 MFt
30/863-7367
• Izsó utcánál nappali, 2 szobás, tágas, világos, jó állapotú, barátságos lakás eladó!
26,4 MFt 30/863-7367
• Campus mellett, nappali, hálós, parkra
néző, jó állapotú és elosztású lakás eladó!
12,9 MFt 30/863-7367
• Nagyerdőalján 62 nm-es, 1. emeleti 3 szobás, erkélyes, gázcirkó fűtéses lakás eladó!
14,9 MFt 30/943-1095
• Kassai úthoz közel 51 nm-es 1 + 1 fél szobás gázfűtéses, műanyag nyílászárós lakás
eladó. 9,5 MFt 30/943-1095
• Veres Péter ltp-en 150 nm-es 4 szoba + nappalis, étkezőkonyhás, szép ház, garázzsal, 650
nm telekkel eladó! Ár: 44,9 MFt 30/406-2625
• Tócóskertben 31 nm-es erkélyes lakás,
központi helyen, kis rezsivel eladó. 9,5 MFt
30/943-1095
• Egyetem közvetlen közelében 100 nmes belülről teljesen felújított garázsos ház
eladó! 35,9 MFt 30/2393-598
• Sestakertben 90 nm-es nappali + 3 szobás
kiváló adottságú, jó állapotú lakás eladó! Garázs is vásárolható! 27,4 MFt 30/406-2625
• Csapókerti 80 nm-es, 3 szobás, 1100 nm
telken lévő ház garázzsal csendes egyirányú
utcában eladó. 20 MFt 30/660-2666
• Belvárosi 60 m2-es 2 szoba, étkezős, felújított, gázfűtéses, klímás lakás eladó. 16,85 MFt
30/660-2666
289158
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KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ
DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT.
70/776-6163; 52/311-453

Bankfüggetlen
hitelügyintézőnk
Ragályi Sándorné Ágnes
30/680-0029
Debrecen, Hadházi út 1-3.
Tel.: 30/518-4849 www.oh.hu,
debreceniingatlan@oh.hu

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com
06 20 9552 411
Közvetítői díj: 2 % bruttó

Baksay úton nagyon szép sorház 120 nm-es
lakótérrel 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba,
kandalló, gáz cirkó fűtés garázs + tároló 60 nm.
Hőszigetelt, teljes körűen felújított Energetikei
besorolás „D” korszerű. I.ár:29,9MFt
SŰRGŐS! ÚJ ÉPÍTÉSŰ, azonnal költözhető,
gyönyörű, 118 nm-es, nappali + étkező + konyha
és 3 szoba. A földszintes családi házat még senki
nem lakta. Ajándék konyhabútorral, ajándék
konyhagépekkel (gázfőzőlap, beépített sütő,
páraelszívó). Dupla komfortos fürdőszoba sarokkáddal, épített zuhanykabinnal. 38,9 M.
Belvárosban eladó tégla építésű, 2. emeleti loggiás (erkélyes) 75 nm-es 3 szobás lakás. 19,9 MFt
Egyetemek szomszédjában a Borbíró téren
eladó 3 külön nyíló szobás konyha + étkezős, 3
erkélyes 76 nm-es lakás 13,9MFt
Db, Kassai Campushoz, Lovardához közel 75
nm-es, erkélyes tégla építésű, klímás 1 + 2 szobás
lakás liftes társasházban eladó. Irányár: 25,9 M
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%. Szilárd 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. Irányár3,5MFt
Martinkán, belterületen Búzavirág utcán
1300 nm-es telek 2,1 MFt
Martinkán, Bojtorján után 2150 nm-es belterületi építési telek 3,1MFt

360417

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

Debrecen Biczó István kertben, tégla építésű, 65 m2-es, 2 szobás zárt kerti ingatlan
eladó. Ár: 12,5 M Ft Tel.: 06-70-422-3981
Debrecen Nagyerdő alja, egyetemek közelében,
51 m2-es, 1 + 2 fél szobás, felújítandó társasházi lakás eladó. Ár: 13,9 M Ft Tel.: 06-30-990-9634
Debrecen Libakert városrészén, 45 m2-es
panel lakás eladó. Átalakított amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba, 2016-ban műszaki
és esztétikai felújítások is történtek. Fiatalos
konyhabútor, mért távfűtés, légkondicionált
lakás, nagyméretű erkély. Belváros gyalogosan
5 perc. Ár: 13,35 M Ft Tel.: 06-20-520-7023
Debrecen Újkert, 57 m2-es, IX. emelet, társasházi
lakás eladó. 2 nagy szobás, erkélyes, távhő egyedi
mérővel, 2016-ban beszerelt műanyag nyílászárókkal. Ár: 12,99 M Ft Tel.: 06-70-422-3981
Debrecen Campus közelében épült, 1.
emeleti, 37 nm-es téglalakás eladó. Nappalis,
hálószobás, étkezőkonyhás. 2013-ban a lakás
felújításra került. Biztonsági ajtóval felszerelt,
nyílászárói műanyagok, fűtése konvektoros.
Ár: 11,6 M Ft Tel.: 06-30-559-6685
Debrecen klasszikus Belvárosában, Tégla
építésű, konvektoros fűtésű, 55 m2-es, 2 szobás, tágas étkező-konyhás + kamra. Ár: 14,9 M
Ft Tel.: 06-70-422-3981
Debrecen óvárosi, háromszobás ikerházat
eladó. Az ikerház földszintjén tágas nappali,
kényelmes méretű konyha és a hozzá tartozó
kamra, valamint egy WC található. Az emeleten
további két szoba és fürdőszoba található. A
házhoz tartozik még garázs, pince, a kertben saját játszótér. Ár: 28,9 M Ft Tel.: 06-70-422-3981
Debrecen Pac, zárt kerti ingatlan, 1068 m2-es
telken, 29 m2-es lakható épülettel, pincével
eladó. Ár: 4,5 m Ft Tel.: 06-70-776-9933
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DEBRECEN, NAGYERDŐ,
BALASSI B. 2. SZ. ALATT
épülő 153 m2-es, kétszintes,

5 szobás
ikerházi lakás
eladó,
jövő évi átadással,
garázzsal
és önálló használatú
telekrésszel.
385733

Ár: 68 M Ft.
Érd.: 30/9950-177
Belvárosi panelházban 71nm-es, 3. emeleti
lakás műanyag nyílászárókkal, klímával, mérhető fűtéssel eladó. 06-20/533-3913
Belvárosi, 88 nm-es, nappali plusz 3 szobás,
cirkós lakás eladó. 21,8 MFt. 06-20/555-6127
eladó Debrecenben a Kishegyesi úton, négyemeletes társasházban 2. emeleti, 2 szobás,
54 nm-es, nagy konyhás, erkélyes, mértfűtéses, jó állapotú lakás, tehermentesen tulajdonostól eladó. 12,5MFt. 06-20/375-6069
Eladó Debrecen, Tócóskerti, 72 nm-es, részben
felújított lakás. Ár: 12,2MFt. 06-70/247-5041
Ispotály-Salétrom sarkon földszinti lakás,
műanyag nyílászáróval, hűtő-fűtő klímával,
redőnnyel eladó. Érd.: 06-20/9722-169
Piac utcán 29nm-es I. emeleti, téglaépítésű központi fűtésű garzon eladó. 06-20/285-2584
Debrecen, Domokos Lajos utcán, 35 nm-es,
1,5 szobás,7 emeleti, ERKÉLYES, felújított, ﬁatalos lakás,klímával, új burkolatokkal, tehermentesen, alacsony rezsivel eladó. 10,99 M
70/326-1000
Debrecen Belvárosában a Vásáry István utcán, 61
nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, 1 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros polgári lakás, tehermentesen, zárt udvaros társasházban, azonnal költözhetően eladó. 13,2 M 70/326-1333
Debrecen, Sinai Miklós utcán, a Villamos közelében, 64 nm-es, 1 + 2 félszobás (külön nyílóak)
9 emeleti, erkélyes, felújított, mért fűtéses lakás,
új konyhabútorral, új burkolatokkal, akár teljes
berendezéssel is, azonnal költözhetően, tehermentesen eladó. 12,99 M 70/326-1000
Debrecen, Kishegyesi úton, 54 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes,4 emeleti, felújított lakás, műanyag nyílászárokkal, új burkolatokkal, klímával, négyszintes épületben
eladó. 12,5 M 70/326-1333
Debrecen Belváros közeli 74nm 2szobás tégla
lakás eladó Ár.:11,5MFt Tel.:30/7210644
Debrecen Vénkert 35nm 1,5szobás lakás alkalmi áron eladó Ár.:10,5MFt Tel.:30/7210644
Debrecen Tócóskert 44 nm 1,5 szobás felújított erkélyes lakás eladó Ár.: 12,99MFt
Tel.:30/7210644
Debrecen Liget lakópark közelében amerikai
konyha nappali + 2 szobás nagy teraszos 132
nm-es luxuslakás sok extrával eladó. 35,9MFt
70/429-6879
Debrecen Libakertben 54 nm-es, 2 szobás,
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879
Debrecen Dóczy J. utcában Egyetem főépületétől 2 percre hőszigetelt zárt udvaros házban 2. em-i 2 különnyíló szoba étk.konyhás,
gázfűtéses erkélyes lakás eladó. 18,9 MFt
70/429-6879
Debrecen Honvédtemető utcában 2002-ben
épült zárt udvaros házban 58nm-es 2 különnyíló szoba étk.konyhás, erkélyes, cirkófűtéses
lakás eladó. 19MFt 70/429-6879
Debrecen Derék u. 3. em-i 55 nm-es mértfűtéses, felújított, erkélyes, 2 különnyíló szoba nagy étkezőkonyhás lakás eladó. 12,8MFt
70/429-6879
Debrecen Ispotály lakóparkban liftes házban 1,5 szobás, erkélyes, gáz cirkó fűtéses
lakás eladó. Garázs megoldható. 17,4MFt
70/429-6879

Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2es, 2 szobás, kondenzáció kazános, led sor
különféle fényekkel, impressive fürdővel felújított lakás eladó 18,99 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos közeli magasföldszinti, 45 m2-es, 2 szobás, szigetelt, új bejárati
ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás
2. emeletig Nagyerdőn cserélhető 13,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 2-es villamos
közeli 90 m2-es, étkező plusz 3 szobás, felújított tégla gáz cirkó fűtéses lakás új konyhaszekrénnyel és új burkolatokkal 2db 6
m2-es erkéllyel 24,5M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Campus közeli 1.emeleti, 54 m2-es, 2 szobás,
tégla gázfűtéses, teljes körűen felújított, villany-vízvezetékek, led fények, műanyag nyílászárók, új burkolatokkal, klimatizált lakás
eladó bútorok megegyezés szerint 14,9M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Belváros frekventált részén 26 éves, 92
m2-es, nappali étkező plusz 3 szobás, 2.
emeleti, tégla gáz cirkó fűtéses, teljes körűen felújított, új burkolatok, új kazán, (konyhaszekrény igény szerint vásárolható) új fürdővel lakás parkolóval 22,4 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Egyetemváros 82 m2-es, 1.emeleti, K-Ny-i
fekvésű, tégla, gáz cirkó fűtéses, friss felújítás, bútorozott lakás 16 m2-es erkéllyel
eladó. Extrák: Kerámialapos indukciós főzőlap,
beépített sütő, mikró, hűtő, gorenje, imprial
elszívó, roletta, szúnyogháló, aluredőny, led
fények, ariston kondenzációs kazán 26,8 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 103 m2-es, nappali étkező plusz 4
szobás, nagy konyhás, tégla építésű, gáz
cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbenapozott világos lakás. (garázs 2MFt) 24,89 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
Campus közeli 1.emeleti, 36 m2-es, nappali + étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját
pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű
lakás közeli buszközelekedéssel 11,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Óváros 80 m2-es, magasföldszinti, étkező
plusz 3 szobás, kertkapcsolatos, 2002-es építésű, LG hűtő fűtő klímával, wolf kazánnal,
B energiatanúsítvánnyal, beépített méretre
készített bútorokkal, lakás 19 m2-es garázszsal (+2MFt) eladó 24,99 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos közeli 43 m2-es, 1,5
szobás, teljeskörűen felújított, tégla, gázfűtéses, Nyugati fekvésű, spájzzal és francia
erkéllyel, víz és villany újra vezetékeléssel,
műanyag nyílászárókkal, új beépített szekrényekkel, új konyhával, új fürdővel, laminált és
padlólapokkal, gépesítés megegyezés alapján,
bútorozva lakás 14,59 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Belváros Attila tér-nél 73 m2-es, nappali plusz
2 szobás + gardrób szobás, újabb építésű
(2002-es), 2. emeleti, tégla gáz-cirkófűtéses,
új konyhával és fürdővel, kerámia főzőlappal, beépített bútorokkal, 2 erkéllyel 20,4 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Poroszlay utca 3 szobás, 60 m2-es, gáz cirkó
fűtéses, lapradiátoros, tégla építésű, műanyag
nyílászárókkal, új burkolatokkal, új konyhaszekrénnyel, frissen festve, keleti fekvéssel, 6m2es erkéllyel, télikerttel, kiváló lakás 19,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő 1-es villamos közeli magasföldszinti, 71m2-es, nappali plusz 2 szobás, tégla, gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított szép
lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszekrénynyel, új fürdőszobával, műanyag nyílászárókkal, új bejárati ajtóval, riasztóval, új burkolatokkal, akár bútorozva is eladó garázs vételi lehetőséggel (+2,5MFt) 24,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos közeli 1. emeleti, 55
m2-es, 2 szobás, tégla, gázfűtéses, 4 m2-es
erkéllyel, új konyhával mosogatógéppel, új
fürdővel benne sarokkáddal és padlófűtéssel,
műanyag nyílászárókkal csendes lakás 19,7 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő Nagy Egyetem közeli 2. emeleti,
53 m2-es, 2szobás, 6m2-es erkéllyel, tégla, gázfűtéses, felújított, laminált parkettával, új konyhaszekrénnyel lakás 18,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos és Nagy Egyetem
közeli 57m2-es, 2szoba étkezős, mért házközponti fűtéses, Délnyugati fekvésű, felújított,
fehér színű új konyhaszekrénnyel, új burkolatokkal, csempékkel 6m2-es erkéllyel igényes
klimatizált lakás 16,8 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Belváros 1-es villamos közeli 54m2-es, 2
szoba + étkezős, magasföldszinti, Déli fekvésű, tégl,a gáz cirkó fűtéses, kertkapcsolatos nagy közös telekkel, saját pince 15 m2-es,
új konyhaszekrénnyel és konyhaburkolattal,
műanyag nyílászárókkal, redőnnyel, szúnyoghálóval lakás 16,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Debrecen Ybl főiskolánál 9 éves építésű 135
nm-es 4 szoba, 2 nappalis, étkezős, 3 fürdőszobás, átriumos, teraszos + erkélyes, hőszigetelt szép lakás, garázzsal eladó.Kiválló befektetésnek (kiadásra a diákoknak)is! Ár:25.9M
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: 16.5M+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 dobozi lakótelepen 66 nm-es 2.5
szobás, tégla építésű, gázfűtéses, nagyerkélyes földszinti lakás eladó. Ár:14.9M
Tel: 06706234024
Debrecen Libakerti 43 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, teljesen felújított, átalakított, klímás, riasztós, igényes földszinti lakás eladó.
Ár:14.2M Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 68 nm-es 2 + 2 szobás felújított, műanyag ablakos, mért fűtéses, jó elosztású, panel lakás, négy emeletes ház negyedik emeletén eladó. Befektetőnek albérlőkkel együtt átadó! Ár:14.9M
Tel:06706234024

LAKÁSKERESÉS
Debrecenben keresek eladó és kiadó lakást,
lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s
ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.
Debreceni 2-2,5 szobás, liftes panelházi
lakást vásárolnék tulajdonostól, III. emeletig,
készpénzzel. 06-20/535-3499.
ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek,
Debrecen egész területén, meglévő készpénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal.
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000
Debrecenben eladó és kiadó ingatlanokat keresek ártól és nm-től függetlenül.
Tel.:30/7210644

ALBÉRLETET KERES
Keresek Debrecenben főbérlő nélküli lakást
albérletbe. 06-70/519-0590
Keresek és kínálok is Debrecenben kiadó és
eladó ingatlanokat. 06-30/543-2057

ALBÉRLETET KÍNÁL
Nagyerdőn a Balassa Bálint u-n 80 nm-s
gázcirkós 3 szobás erkélyes étkezős kis rezsijű
lakás bérbe kiadó. 30/4571-219. Ár: 130. eFt/
hó + rezsi + kaució
Domokos L. u-n 2. emeleti részben bútorozott 1+2 szobás felújított erkélyes mért távhős lakás kiadó. 30/4571-219. Ár: 70 eFt / hó
+ rezsi + kaució.
Belvárosban, Domokos L. 54nm, II. emeleti,
1+2, mértfűtéses, erkélyes, felújított lakás kiadó.
70EFt +rezsi +kaució. 06-20/457-0745
Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 főnek,
azonnaltól, egy napra is. 06-30/261-9960

Debrecen, belváros szívében (Iparkamara u.)
60 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, teljesen felújított, átalakított erkélyes, első emeleti kis rezsijű lakás kiadó. Ár:90.000FT/hó +
rezsi+kaukció.Tel:06706234024

ÉPÍTÉSI TELEK
Csigekert utcán, a Kenézy kórháztól 200
m-re utcafronti 450 nm-es építési engedélyes telek eladó. Irányár: 16MFt. 52/431-720,
06-20/9956-930
Debrecentől 5 km-re, Útőrház u. 31., 200
nöl építési telek eladó. 06-70/410-7566.
2,2MFt.
Hajdúsámson, Sámsonkertben, Mozaik utcában 1717 m2-es dupla építési telek 20 m-es
utcafronttal 2.700 Ft/m2 irányáron eladó.
+36-30/626-3698
Hajdúsámson-sámsonkerti telkem gépkocsira, építőanyagra cserélem vagy eladom.
Iár: 1.800.000Ft. 06-30/4435-667
Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3MFt.
Tel: 06 20 516 6127
Csapókerti 530 nm-es összközműves
építési telek eladó. Irányár: 10,99 MFt.
Tel: 06 20 422 6503
Fészek lakópark közelében, 1000 m2-es telek
eladó. 10,9MFt 0620 422 6503
Debrecen Diószegi út mentén 8.1 ha telek
eladó! Közvetlen Diószegi útról bejárható, 300
m-es utcafront, tanyának, telephelynek, ipari
tevékenységre alkalmas. Villany, gáz a telek
előtt! Ár:32.9M Tel:07606234024.
Debrecen Postakertben 2000 nm-es összközműves építési telek eladó! A telekre 4 db Angol tipusú
sorház is építhető! Ár:69,9M Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrászkozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat,
elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, 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:8.9M 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
Nagyméretű 22nm garázs kiadó raktározás
céljára is. 06-30/903-1225

JÁRMŰKERESÉS
AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK KELETI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron,
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989,
20/536-0069
AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES
VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST!
0630/8812377

TANYA

Személyautókat, teherautókat vásárolok! Bármilyen érdekel! Azonnali készpénzﬁzetéssel! Hívjon bizalommal!
0630/231-7750

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

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

FÖLD, KERT

AUTÓ

Domboson, 2,5ha szántó eladó. 06-30/811-3197,
52/420-817

1996-os évjáratú Daewoo Nexia eladó. Irányár: 150.000Ft. 06-30/931-6540
Törött 2001-es Opel Astra G 1,6 16V eladó.
30/978-7521
Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány.
12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ +
OLDALAJTÓ eladó, cserélhető, ár: 599.000 ft,
tel 20-2049079
Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.évjárat ezüst
kombi KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, eladó, cserélhető,
hitelezhető ár: 599.000 ft, 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: 997.000 ft, tel 20-2049079
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008.09. havi
fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szervokormány,
6 légzsák, cd-s autórádió, 4elektromos ablak,
tempomat, szép állapotban eladó, cserélhető,
hitelezhető, ár: 1.297.000ft,tel: 20-2049079
Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989.05.havi,
vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 157.000ft, tel 20-2049079
Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld
riasztó, szervokormány szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079
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
Chevrolet Spark 0.8 2006.11.havi ABS, szervokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 599.000ft,
tel 20-2049079
Opel Vivaro 1.9DTI diesel 2002.12. havi 6
személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak,
vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 1.197.000ft, tel 20-2049079

HÉTVÉGI HÁZ, ÜDÜLŐ
Debrecen-Kondoroson, hétvégi kis ház olcsón
eladó. T: 437-125 este.

ÜZLET, MŰHELY, IRODA
Ipari övezetben 1,1 hektáros területen 2.000
nm-s Hajdúvázas csarnok több beállóval
raktárakkal és benzinkúttal együtt eladó.
30/4571-219. Ár : 295 mFt .
Rendezvény háznak, lakodalmak szervezésére alkalmas épület 800 nm-n, melegkonyhával
és 8 szobás szálló résszel eladó. 30/4571-219.
Ár: 75 mFt

Debrecen, Cegléd utcán
helyiségek KIADÓK
üzletnek vagy irodának.

0630/9450-035
385728

Csapókertben működő szépség szalonban
11 nm-s helyiség bérbe kiadó körmösnek,
masszőrnek, természetgyógyásznak vagy
más hasonló tevékenységre. 30/4571-219.
Ár: 30 eFt / hó rezsivel.
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. 24,9 MFt 0620 516 6127
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
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Ford Fiesta 1.3 benzines 2006.05.havi szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Skoda Fabia 1.4 benzines 2007.05. havi
fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokormány, 2 légzsák, autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.havi Klíma, szervokormány, 2 légzsák, autórádió,
központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető,
ár: 797.000ft, tel 20-2049079
BMW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin első
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079
Citroen Xsara Picasso 2007.09.havi 1.6 benzin 1.tulaj szervizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó,
cserélhető, hitelezhető ár: 1.197.000 ft,
tel 20-2049079
Suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat KLÍMA,
ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak,
szervokormány, szép megkímélt állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 697.000 ft,
tel 20-2049079
Citroen Xsara Picasso 2005.07.havi 1.6 benzin/gáz szervizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák,
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány,
szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető,
hitelezhető ár: 997.000 ft, tel 20-2049079
Peugeot 106 1999.03. 1.0 benzin havi 90.000
km kékmetál Centrálzár, szép megkímélt
állapotban eladó, cserélhető, ár: 297.000 ft,
tel 20-2049079
Suzuki Swift 1.3 GLX 2005.11. havi 125.000
km ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak,
szervokormány, szép megkímélt állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 ft,
tel 20-2049079

RÉGISÉG
Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edényeket, festményeket, képkereteket, hagyatékot
vásárolok. 06-20/3222-011
Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát,
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs
vásárol. 06-30/342-1855
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat,
órákat saját részre! Tel:20/5360-069
Készpénzért vásárolunk festményeket, régi
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay
porcelánokat, hagyatékot és borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Fákja tálalószekrény, szép állapotban eladó.
52/460-121
Gáztűzhely, gázkazán, gázkonvektor, fali gázmelegítő, bontott anyagok, bútorok, egyebek.
06-70/420-9364
Konyhakész-kalodás tuzifa számlával 11000
Ft/m3,-ömlesztve is. Ingyenes kiszállítás.
06-70/590-4645,06-30/261-3813
Tartályok! 1000literes, kifolyócsapos, egyszer használt élelmiszeres tartályok szállítva
is eladók. 06-20/424-5505
Tüzifa, konyhakészen eladó bükk-tölgy vegyes,
kalodában 11-15E FT/m3.06-70/606-5247,
06-20/468-4804.
Tüzifa eladó kalodában (0,8mX1,2mX1m)
tölgy, bükk, akác konyhakészen 14EFTtól. tel.:06-20/975-0148
Tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tülgy,
bükk, akác 15E FT/m3-tol. (erdei m3:
22EFT) Gyors házhozszállítással. Tel.:0620/805-7697.
Zanussi 6 polcos fagyasztószekrény, helyhiány miatt olcsón eladó. 52/460-121

NÖVÉNY

Dugulás elhárítása falbontás nélkül vidéken
is, garanciával. 06-30/2181-200
Fakivágás anyagáért is, gallyazás, sövényvágás, rotációzás, kerti munkák. kert.
debrecen@gmail.com 06-20/585-3001

Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, forrasztópálca, amalgám, érintkezo pogácsa felvásárlás minden formában, ezek ötvözeteit.
Tel.:06-20/923-4251
Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság!
06-52/274-468,06-30/356-4569
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

Kertész szakember kerttervezést, kertépítést, gyepszőnyegezést, füvesítést, metszést,
lemosó-permetezést, elhanyagolt kertek rendbetételét vállalja. 06-30/663-9379

neres
Konté zállítás
léks
törme
-61
222-41
06-20317031

Kőművesmunkákat, családi házak kivitelezése,
felújítást, hőszigetelést, térkövezést, gipszkartonozást, falazást, vakolást, betonozást, kisebb
munkákat is vállalok. 06-30/363-5598
Lépcsőházak, társasházak takarítását vállalom számlaképesen, amit személyesen végzek el. 06-20/296-7933.

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

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211!
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

391014

EGYÉB ELADÁS

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

vállalkozások, bt-k, kft-k
könyvelése, adóügyintézése,
képviselete a hatóság előtt,
Debrecen belvárosában
Tel: 36 70 452 25 74

Sürgősen készpénzre van szüksége, akkor
vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon
belül, személyre szabott hitelek. Amenynyiben eladná autóját készpénzért megvásároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank),
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012,
52/457-777

OKTATÁST VÁLLAL
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)
Cukrász, szakács, diétás szakács tanfolyam
indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.
forba.hu. Nyvsz: E-000645/2014.

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

DEBRECENBEN
a 2017. április 2-án induló tanfolyamon!

12 féle képzés közül választhat:
Akupunktúra • Füladdiktológia
Akupresszúrás meridiánmasszás
Pulzus-és Nyelvdiagnosztika
Kínai gyógynövényismeret
Moxa-, köpöly-, gyertyaterápiák
Reflexológia
Érd.: +36-20/203-4780
www.kinaigyogymod.hu
e-mail: yinyangokt@gmail.com
391013

Tetőszerkezet készítést, átfedést, ácsmunkát vállalunk. 06-20/531-5197
32 éves debreceni hölgy masszázs vállal.
06-30/214-7170

Szolooltványok csemegék és borfajták
termeloi áron eladók. Tel.: 06-30/273-2351
50 db 125 x 120 cm-es körbálás széna eladó.
Irányár: 4000 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/324-2366

Antik dió hálószoba bútor megkímélt állapotban olcsón eladó. 52/460-121
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok.
Érd.: 06-30/979-9529
Centrifuga, keverőtárcsás mosógép szép állapotban eladó. Hibásat beszámítom, megveszem. Ha kell elszállítom. 06-20/485-4256

Megbízható
Könyvelő Iroda

391011

JÓSLÁS, ÁTOKLEVÉTEL, LAKÁSTISZTÍTÁS, ENERGIAGYÓGYÁSZAT, SZELLEMKOMMUNIKÁCIÓ, NEMZETKÖZILEG KÖZISMERT, PÉNTEKENKÉNT DEBRECENBEN
06202170242

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

Bozótos terület tisztítása, gépi földmunka,
kertépítés, tervezés, karbantartás, öntözőrendszer telepítése. Tel.:06 30 449 7849
Csempézést, járólapozást, minőségi hidegburkolást rövid határidővel, garanciával vállalunk. 06-30/681-2932

Szabadfelhasználású hitel ingatlanra, adósságrendezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 éves korig. Függő ügynök,
THM: 5%-10,2 %, Regszam: 0040600476843,
06306358080

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

Palatető bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

312314

PÉNZ

Festést, mázolást vállalok korrekt áron.
+36-30/7024-004 dbfestes.webnode.hu

EGYÉB KERESÉS

ÁLLAT
Piros tollú, előnevelt, rántani és paprikásnak való csirke tojó jérce, bográcsozni való
kakasok kaphatók házhoz szállítással is.
06-30/647-4056
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, kiválóan
tojó, ingyen házhoz szállítva. 06/70-240-13-31

Cseréptető, palatetők bontás nélküli
átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás, kémények bontása, javítása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457,
06-20/3380-366

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014
Élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető tanfolyam indul Debrecenben nagy kedvezménynyel március elején. tel: 70 209 2007 www.
alacritas.hu
Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pontosan
kezelje számítógépét. Számítástechnikai tanfolyam felhasználói szinten. 52/311-003
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

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő
munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs
és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés indul
áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft.
Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-335
E.sz.:000850/2014
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

TÁRSKERESÉS
Dekoratív fekete hölgy Debrecenben ismerkedne. 06-30/232-1381
Dekoratív nőies lány ismerkedni szeretne.
06-30/743-1047
Diszkrét, magas, szőke 36 éves hölgy. Várja
hívásod. 06-30/389-9018
Hosszú fekete hajú ﬁatal nő partnert keres.
06-30/634-9650
Igazán nőies szőke hölgy ismerkedne.
06-70/642-8559
Keresünk társat, élettársat, asszonyok,
lányok, férﬁak. Komolyan gondoljuk.
06-70/519-0590
Magas és csinos diáklány partnert keres.
06-70/300-8081
Mosolygós szőke 40-es hölgy ismerkedne
Debrecenben. 06-30/831-5153
Szép arcú bájos pici lány Debrecenben ismerkedne. 06-70/592-9677
Szép arcú ﬁatal lány partnert keres.
06-30/889-7891
Társkeresés azoknak, akik komolyan gondolják. „Éden” 52/311-003
Törékeny cserfes lány ismerkedne.
06-30/889-7670
Vénusz Társközvetíto. Alapítva: 1986. Érd.
06703143897
Vonzó vörös ﬁatal lány partnert keres.
06-30/451-2544
38 éves, szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne.
Minden megoldás érdekel. 06-30/265-6432
40-es szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne.
Minden megoldás érdekel. 06-30/359-7216

KÖZLEMÉNY
Ingyenes előadás devizahiteleseknek, devizahitel károsultaknak! Önt is érinti? Lehetőség a megoldásra!!! A Két Patrónus Reload Kft.
előadást tart 2017. március 9-én 18:00-kor
Debrecenben, az Ofﬁce Centerben - Symhonia
Étterem 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Előzetes bejelentkezés nem szükséges, minden
résztvevőt szeretettel várunk! Érdeklődni lehet
a 06(70)210-7966 telefonszámon.

ÁLLÁS
Megváltozott munkaképességem miatt adminisztrációs, számítógépes adatrögzítői és/vagy
telefonos ügyintézői állást keresek, 49 éves
nő vagyok, több éves gyakorlattal rendelkezem. Eddig támogatottan dolgoztam. Tel.számom: 20/432-6761
Tranzit-Dió Kft főkönyvelőt keres. Munkavégzés helye: Jánkmajtis. Elvárás: minimum
regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,
legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat. Jelentkezni lehet: 30/827-3149

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!

SSárga háttér

Negatív

FFekete keret

Piros keret

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom
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Zenés szombati
vacsoraest
a Malom Étteremben
Március 4-én
szombaton
kellemes zenévell
várunk minden
kedves vendéget..
Zennél:
Z
Zenél:

Asztalfoglalás szükséges:
52/688-668, 30/784-07-11
Debrecen, Böszörményi út 1.
E-m
m
E-mail: malometteremdb@gmail.com

MINDEN
MIND
DEN SZOMB
SZOMBATON
à la carte ételeink árából

15% kedvezményt
387062

adunk!
385324

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres
csinos ﬁatalokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30313-35-16.
Betanított dolgozókat keresünk Győrbe azonnali kezdéssel, jó kereseti lehetőséggel. Szállás biztosított. Érd.: +36(30)969-8798.
CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé)
ottlakással. 06-30/937-4157.
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
Ebesi telephelyre férﬁ takarító munkatársat
keresünk. Telefon:(0630)202-7905.
Ebesi telephelyre vagyonoröket keresünk.
Telefon:(0630)202-7905.
Fényezőket keresünk ipari fényezéshez,
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással.
06-30/937-4157.
Győri munkahelyre targoncásokat és CNCseket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.:06-20/494-1044
Gyümölcsfák metszéséhez értő 65 év feletti férﬁt keresek márciustól besegíteni.
06-20/3437-443
Kerékpárral rendelkező lapterjesztőt keresünk debreceni területre. Jelentkezni a
06-30/463-2541-es telefonszámon, vagy az
eszter.olahne@naplo.hu e-mail címen lehet.
Pótkocsik összeszereléséhez keresünk
betanított munkásokat vidéki munkahelyre
ottlakással. 06-30/937-4157.
Toborzó munkatársat keresünk romániai
magyar ajkú és magyarországi munkavállalók toborzására Nyugat-Dunántúli gyárakba
ingyenes szállással, magas ﬁzetéssel! Tel.:
+36-20/3933-446., engedélyszám: 497651/2008-5100595
213.000 Ft bruttó ﬁzetés, ingyen szállás,
eloleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több muszakos munkarendbe.
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950

19.00 óra
Hubay Miklós: Tüzet viszek
Horváth Árpád
Stúdiószínház Debrecen

MIKOR
és HOL
3.

március
Dobány Mariann
töklámpás készítő
kiállítása
Tímárház-Kézművesek
Háza
Debrecen
16.15 óra
KMK Kibeszélő
Méliusz Központi
Könyvtára
Debrecen
19.00 óra
KERET 5zülinap
Debrecen
Csaknekedkislány+még
Nagyerdei Víztorony
Debrecen

Videó Diszkó Dj Bordee-val!

Emlékezés Kodály Zoltánra
19.00 óra
Szörényi Levente-Bródy
János-Sarkadi Imre-Ivánka
Csaba: Kőműves Kelemen
Víg Kamaraszínház Debrecen
20.00 óra
Bohemian Betyars Csavargó Lemezbemutató
Roncsbár Debrecen
23.00 óra
Videó Diszkó Dj Bordee-val!
Butiq - Debrecen

4.

március
13.00 óra
Csoportos Barázdaság - a
debreceni lemezbörze
Nagyerdei Víztorony
Debrecen
14.00 óra
Vede Családi Farsangi
Délután
Csapókerti Közösségi Ház
Debrecen

20.00 óra
Hiperkarma „délibáb”
lemezbemutató
Roncsbár - Debrecen
21.00 óra
03/04 Sav-Bázis W/
Bernathy Zsiga live
Nagyerdei Víztorony
Debrecen
22.00 óra
Ibiza Night Party #3
Hall - Debrecen

6.

március
10.00 óra
Zene nélkül lehet élni, de
nem érdemes Emlékezés
Kodály Zoltánra
Józsai Közösségi Ház
14.00 óra
Arany János-év
Belvárosi Közösségi Ház
Debrecen

Arany János-év

7.

március
08.30 óra
Hangszert a kézbe
Belvárosi Közösségi Ház
Debrecen
14.00 óra
Legyen a zene
mindenkié! Emlékezés
Kodály Zoltánra
Nagymacsi Közösségi Ház
19.00 óra
Indulási oldal...érkezési
oldal
Horváth Árpád Stúdiószínház
Debrecen
19.00 óra
Yasmina Reza: Művészet
Víg Kamaraszínház, Debrecen
19.00 óra
Barna Béla: Csámborgások
Délkelet-Ázsiában koncert
Incognito Club

8.

március
Gobelin kiállítás Nőnap
alkalmából
Homokkerti Közösségi Ház
Debrecen
18.00 óra
A női önbizalom titkos
tükre Marozsák Szabolcs
előadása
Bijó Energia Öngyógyító
Központ Debrecen

Gobelin kiállítás Nőnap
alkalmából
18.00 óra
Kvíztorony 1. Elődöntő
Nagyerdei Víztorony
Debrecen
22.00 óra
Mr. Vasovski
Nőnapi Campus Party
Debrecen

9.

március
19.00 óra
Ma estére szabad a kecó
Lovarda - Debrecen

10.

március
19.00 óra
Tribute Farsang
Debrecen Kmk Slipknot
by Slipchaos, Metallica
by Scary Guyz
Roncsbár - Debrecen
20.00 óra
Hegyalja Folk koncert
Club Akusztik
Ifjúsági Ház Debrecen
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Kertészeti és Gazdaáruház Tavaszváró akció!
Csirke etető 5 l
Csirke itató 5 l
7 lyukú itató
Jolovit 100 ml vitamin

690 Ft/db
690 Ft/db
240 Ft/db
590 Ft/db

LÉLEKMENTŐ terápia krízisben,
problémák döntési lehetőségeinek
elemzése.

Háziorvosi ellátás,
szakápolás,
ápolás-gondozás,
teljes ellátás,
24 órás felügyelet.

Nincs várólista, azonnal elfoglalható helyek.
Tel.: 06-30/827-5432; 06-30/827-5434

VILLAM COACHING

Dughagyma 0,5kg
Virághagymák
Rózsatő

420 Ft/cs
250 Ft-tól
390 Ft/db

RAKLAP FELVÁSÁRLÁS!

8 hónapos – 100 sportágban

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.

www.agrarbonusz.hu • Keresse akcióinkat a facebook-on is!

384501

4025 Debrecen,
recen,, Keleti
t és Déli sor sarka,, Telefon: 30/
30/248-2779
Nyitva: Hétfő–péntek:
étffő pééntekk: 88.00–17.00,
00 17 00 szomb
szombat:
bat: 88.00–12.00-ig.
00

www.sportedzoitanfolyam.hu

06-70/883-7339
391016

990 Ft/db
230 Ft/pár
190 Ft/pár
120 Ft/db
160 Ft/db
540 Ft/db

Telefon: 06-30-742-20-62
OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM
LYAM

Macséta (müa./fa nyél)1690 Ft/db-tól
Talicska (tömör kerekű) 9990 Ft/db
Takaró ponyva 3x3 m 790 Ft/-tól
Ültető tálca
280 Ft/db

TAKARÓFÓLIÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

391017

t
t
t
t
t

EXTRA AKCIÓ!

Nádszövet 1m x 6m 1690 Ft/db
Palánta föld 20 l
480 Ft/db

VERTO és GRAPHITE barkácsgépek 15% kedvezménnyel! (a készlet erejéig)
Metszőolló
Nitril kesztyű tenyérmártott
PU tenyérmártott kesztyű
Vágókorong 115
Vágókorong 125
Vágókorong 230

Privát terápia/Jelképes díj!

382337

1490 Ft/db
2690 Ft/db
3790 Ft/db
2990 Ft/db
270 Ft/db
550 Ft/db
1520 Ft/db
1890 Ft/db

KLÁRA-SZÍVE Időskorúak Gondozóháza
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12.
(volt mozdonyvezetők üdülője).

SYMBOLON kártyából
általánosítás nélküli sorselemzés.

391015

NPK kombinált műtrágya 5 kg
NPK kombinált műtrágya 10 kg
Glialka totális gyomirtó 1 l
Olajos rézkén 1 l (lemosó permetszer)
Dithane 20 g gombaölő szer
Spilan 4 g rovarölő szer
Full 5 CS 50 ml rovarölő szer
Wuxal Super folyékony műtrágya

„A lelked az egyetlen hely az
életben, ahol törött darabokból,
töretlen békét találhatsz”

irodadeb@opuswork.eu

Hús mintabolt
Debrecen, Vágóhíd u. 9.
D
Nyitv
Nyitva tartás: H–P.: 6.00-17.00,
Szo.: 6.00-13.00,
V: 07.00-12.00-ig.

árnap is nyitva tart!
s
a
v
k
n
Üzletü
Plzeni füstölt
sonkavég vcs.

Friss csirke comb
egész

Fagyasztott előfőzött
csíkozott marha pacal 1 kg

A képek illusztrációk!
ók!

Friss
sertés comb

1299

999
Ft/kg

Boltjainkban
SZÉP
kártyával is
lehet ﬁzetni!

999

Ft/db

Ft/kg

499

Mecom francia
májas 360 gr.

Ft/kg

Firss csirke
mellﬁlé csíkok

139

879

Ft/db

Ft/kg

Finonimo füstölt
csípőskolbász

899
Ft/kg

Erzsébet utalványt
ányt elfoga
elf
elfogadunk!
ga
adunk!

391018
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Debrecen, Cs
Csapó
sapó u. 76. Nyitva tartás:
tarrt
rtá
tás: H.: 7.00-12.00,
7.00-12.000, K.–P.:
K.–P.:
K.–
P.: 7.00-17.00,
7.00 17.00, Szo.:: 7.00-12.00
7.

