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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, 

70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.

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

www.ajto-diszkont.hu

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KÁ S

G Y Á R I

K É P V I S E L E T E

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!
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ABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?
Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.huwww.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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VIKTÓRIA – FA Kft.

TŰZIFA TELEPE
Az alábbi fákat kínálja akcióban!

� Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye kuglis: 

3.000 Ft/100 kg

� Akác kuglis: 3.500 Ft/100 kg

� Akác gally: 3.000 Ft/100 kg

� Nyárfa: 1.900 Ft/100 kg

� Nyárfa-rostfa, 2 m-es: 12.000 Ft/m3

Telefon: 06-30-703-40-70
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WWW.FANDANGOSPORTPUB.HU
52 / 738-82652 / 738-826

Ibolya u.1.
11:00-18:00
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Debrecen, Lahner u. 140.
új építésű 5 szobás,

2 fürdőszobás, 120 m2-es 

ikerházak garázzsal,

önálló, nagy telekkel,

csendes környezetben

E L A D Ó K .

Ár: 39 M Ft.
Tel.: +36-30-9450-035,

+36-20-243-0567

Sebészeti magánrendelés
Rendelési: szerda 17-19 óra • Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7, Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek
a szaunajegy árából a kezelések napján.

Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után
felírják Önnek, de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett
csak 13.500 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

Ár: 45 M Ft
További információk:

+36-30-315-3842

Debrecen belvárosában, 
villamosvonalhoz közel 
a Varga utca 18. sz. alatt
10 lakásos, belső udvaros, 

liftes társasház II. emeletén

(tetőtér) található 113 m2-es, 

3 hálószobás, dupla loggiás

LAKÁS 
közvetlenül a beruházónál 

leköthető.
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Tel.: 06-30/958-3580TTTTe

100%
MAGYAR

SZOLGÁLTATÓ

100%100%
MAGYARMAGYAR

T

Debreceni Hulladékgyűjtő Kft. Konténeres szemét-,Konténeres szemét-,
és törmelékszállítás!és törmelékszállítás!

Tölteni való föld Tölteni való föld 
eladó!eladó!
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KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
MEGEMELVE!

AKI MEGFELEL 
MOST MINDENKIT,

AZ ALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG!

(Az akció visszavonásig érvényes)

PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS

VÉRÜNKBEN 
A SEGÍTSÉG

www.victofon.hu
* Az akció 2018. április 6-ig tart, a hirdetés
   felmutatásával érvényes.

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL

JÁR

NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. április 6-ig*

Magány

Bizony-talanság

Vész-
helyzet

Bejelentkezés: 06-30/722-7970
       06-52/477-026

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ
4025 Debrecen, Révész tér 2.
(A Csonkatemplom mellett)

45
27

11 Hb,Bajcsy -Kolozsvár u. sarok
Tel: 52/ 223-009

Rabné Mancika : 70/ 385-29-56

Jól bevált kettős  
hasznosítású 
R-Masster

kétszer vakcinázott , 
ELŐNEVELT 
CSIRKE 

Friss magyar baromfihús!

85 29 56
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előjegyzését  
megkezdtük !

TEAMS WORK.

Mert siker csak együttműködésből születhet.

A STRABAG Építő Kft. 
Vác M2 projekt területére 

NEHÉZGÉPKEZELŐ 
(ASZFALTÚTHENGER KEZELŐ) 
munkatársakat keres.

Feladatai: 
•  napi részvétel a pályaszerkezet építésben, 
•   az építésvezető vagy a művezető által meghatározott 

gépi munkák. 

Az ideális pályázó rendelkezik OKJ gépkezelői bizonyít-
vánnyal, illetve aszfalthengerelési tapasztalattal, és nem 
ijed meg az önálló munkavégzéstől.

Amit kínálunk: 
•  versenyképes jövedelem,
•  teljesítménypótlék,
•  hosszú távú munkalehetőség,
•  egészségbiztosítási kártya.

LEGYEN ÖN IS A CSAPATUNK TAGJA!

Jelentkezni önéletrajzzal a 
melinda.hajdu@strabag.com e-mail címen lehet.
További információ 
06-30-904-0695-ös telefonszámon kérhető.
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– ŠKODA és VW garanciális és

garancián túli szerviz, javítás

– Minden márka szervize és javítása

– Alkatrész- és tartozékértékesítés

– Műszaki vizsgáztatás és felkészítés

– Karosszériajavítás

– Kárügyintézés, kárfelvétel
Full-Auto Kft. 4030 Db., Mikepércsi út 77.
Tel.: 06-52-520-660; www.fullautohaz.hu

Full-Auto 
Márkaszerviz

Lakatos,
CO hegesztő,

csőszerelő
szakemberek jelentkezését várjuk.
Hosszú távú munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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Db., Vágóhíd u. 6. (a híd lábánál) 

Tel.: 52/455-255

híd u. 6. (a híd lábánál)

55-255

AKCIÓ

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fi zetni!

Az akció érvényessége: 2018. 03. 19.–03. 24-ig.

Olcsó 
árak!

Füstölt házi kötözött comb sonka 2499 Ft/kg Füstölt házi kötözött comb sonka 2499 Ft/kg 2099 Ft/kg2099 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 2299 Ft/kg Füstölt darabolt comb 2299 Ft/kg 2099 Ft/kg2099 Ft/kg
Füstölt paraszt lapocka 2499 Ft/kg Füstölt paraszt lapocka 2499 Ft/kg 1999 Ft/kg1999 Ft/kg
Füstölt-főtt tarja vf. 1799 Ft/kg Füstölt-főtt tarja vf. 1799 Ft/kg 1299 Ft/kg1299 Ft/kg
Füstölt-főtt kötözött comb sonkaFüstölt-főtt kötözött comb sonka  1599 Ft/kg 1599 Ft/kg 1299 Ft/kg1299 Ft/kg
Friss sertés darálthús (80–20%)Friss sertés darálthús (80–20%)  1079 Ft/kg 1079 Ft/kg 899 Ft/kg899 Ft/kg
Steffl   sör 0,5l. dobozos Steffl   sör 0,5l. dobozos Egys. ár: 358 Ft/lEgys. ár: 358 Ft/l  209 Ft/db 209 Ft/db 179 Ft/db179 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!
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Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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

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

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

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

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

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

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

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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Megvásárolható telkek
20/946-46-00

Az egyetem közelében két lakás, vagy lakás és rendelő 

építésére alkalmas lakótelek eladó igényesnek!

Különböző méretű, két lakás építésére
is alkalmas lakótelkek,

egy már kialakult lakóparkban,
8,5 MFt/fél telek eladási ártól.

Kárpáti Károly u. 17.      1844 m2

Kárpáti Károly u. 37.      1845 m2

Kárpáti Károly u. 39.  1316 m2
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B E M U T A T Ó T E R E M :
Debrecen, Csemete u. 36–38.

Tel./fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549
E-mail: bestablak@gmail.com • www.bestablak.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
• 7– 8 légkamrás „A” kat. profil

BEJÁRATI ÉS 
BELTÉRI AJTÓK
Dekor, CPL, 3D

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

 8 légkamrás „A  kat. profil
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„Tornász ugyan már  ■
nem leszek, de normálisan 
tudok mozogni; gyógyszer 
nélkül is jól vagyok”.

Ezt egy orvos mondta, aki-
nél a Debrecenben kilenc éve 
praktizáló dr. Wang Yu Cai 
kínai orvosnál találkoztunk. 
Wang doktorról annyit kell 
tudni, hogy mind az európai, 
mind a több ezer éves, hagyo-
mányos kínai orvoslásból, de 
még gyógyszerészetből is diplo-
mázott. Térjünk azonban visz-
sza az orvosunkhoz, akinek 
derék- és gerincproblémáján 
segített Wang doktor.

Kétszer is kipróbálta
– Heteken át nem tudtam 

aludni, annyira fájt a derekam 
és a gerincem. Végigjártam az 
ilyenkor szokásos protokolt, 
és kezelőorvosom javaslatá-
ra gyógyszeres kúrába kezd-
tem. Hiába szedtem nagy ada-
gokban a patikaszert, csak 

minimálisan csillapította a 
fájdalmamat – kezdte a törté-
netét az orvos. – Három hétig 
tűrtem a fájdalmat, aztán úgy 
döntöttem, kipróbálom az al-
ternatív gyógymódot. Bizakod-
va jöttem el Wang doktorhoz, 
hiszen a hagyományos kínai 
orvoslás nem ismeretlen szá-
momra. Mert azt tudni kell, 
hogy a házastársammal nagy 
utazók vagyunk, és az egyik al-
kalommal eljutottunk Kínába 
is. És ha már ott vagyok, termé-
szetesen ellátogattam egy alter-
natív kezelésekkel dolgozó in-
tézménybe is, érdekelt, hiszen 
orvos vagyok. Az ott tapasztalt 
légkör kellemes benyomást tett 
rám, mi több, a diagnosztizálás 
gyorsaságán és pontosságán is 
meglepődtem. A házastársam-
nak akkoriban voltak testi prob-
lémái, pontosan tudtam, hogy 
mi a betegsége. És ha már ott 
voltunk, elhatároztuk, kipró-
báljuk a hagyomásnyos kínai 
orvoslást. Az orvos a pulzusdi-
agnosztikát alkalmazva percek 

alatt megállapította ugyanazt 
a testi problémát, amelyet itt-
hon hónapokig tartó kivizs-
gálással sikerült csak. Persze, 
hogy kételkedtem, hogyan le-
het ilyen rövid idő alatt ennyi-
re pontos eredményre jutni? 
Kételyeimet eloszlatandó, egy 
másik orvossal is megvizsgál-
tattam a párom. Ismét néhány 
perces pulzusdiagnosztika, az 
eredmény pedig ugyanaz, sőt 
a terápiára is adtak javaslatot.
A gyógynövényekből álló kivo-
natokat itthon is be tudtuk sze-
rezni, a páromnak megszűntek 
a testi elváltozásai, és azóta is 
jól van.

Mozgás, mozgás, mozgás
– Tehát a korábbi kedvező 

tapasztalatból kiindulva, ter-
mészetesen bizakodva jöttem 

el Wang doktorhoz – folytatja 
a derék- és gerincproblémái-
ból immár szinte teljesen meg-
gyógyult orvos. – Amikor a 
rendelőjébe érkeztem, azzal 
kezdtem, hogy voltam Kínában, 
pozitívak a tapasztalataim a kí-
nai hagyományos orvoslásról, 
és szeretném ha meggyógyíta-
na. A diagnózis már megvolt, 
elkezdtük az akupunktúrás te-
rápiát. Néhány kezelés után ha-
tározottan javult az állapotom, 
majd elhagyhattam a gyógy-
szereket is. Már csak néhány 
akupunkturás kezelés van hát-
ra, és megbeszéltük Wang dok-
torral, hogy mit kell tennem 

ahhoz, hogy ne újuljanak ki 
a fájdalmaim. Mozogni, mo-
zogni, mozogni, a rendszeres 
gerinctorna mellett lényegében 
mindegy mit, csak dolgozzon a 
testünk. Wang doktor tanfolya-
mon is oktatja a hagyományos 
kínai orvoslás terápiáit.

Forrás: HBN

Egy orvos kopogtatott 
Wang doktornál

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

Tel.: +36-30/4-50-60-70

www.kinaigyogymod.hu

Együtt a kétféle módszert

Mint az kiderült az írásból, Wang 

doktor rendelőjét egy megyénkbeli or-

vos kereste fel azért, hogy a gyógysze-

res kezelés alacsony hatásfoka miatt 

segítsen a derék- és gerincfájdalmain. 

Nem hagyhattuk ki, a kérdést: euró-

pai orvoslást tanult és azt gyakorló 

orvosként, hogyan viszonyul az alter-

natív gyógymódokhoz.

– A nyugati orvoslás mellett orvos-

ként mindig is elfogadtam az alter-

natív módszereket, hiszen azok is a 

beteg gyógyulása érdekében vannak. 

Tehát a két féle módszer nem egymás 

ellen, hanem egymás mellett van, 

egymást segíti, támogatja, azért, 

hogy gyorsabb és tökéletesebb legyen 

a gyógyulás, az egészséges állapot pe-

dig hosszú ideig fenntartható általuk. 

Éppen ezért örülök, hogy az egyete-

mi oktatásban is teret nyert ennek a 

gyógymódnak a hivatalos oktatása.

Duna-Dráva Cement Kft. Budapesti Betonüzemébe 
(X. kerület, Basa utca) KEVERŐMESTEREKET keresünk 
albérleti lehetőséggel

Ezek a feladatok várnak az új munkatársakra:
alapanyagok előkészítése, mozgatása – gumikerekes homlokrako-• 
dóval - a betonüzemben történő felhasználáshoz
automata adagológépek üzemeltetése, tisztántartása• 
betongyártás folyamatában közreműködés• 
frissbeton kiadás • 

Az ideális jelöltek:
gépkezelői tapasztalattal rendelkeznek, valamint• 
rakodógép kezelői jogosítványuk van• 
MS Offi ce programokat felhasználói szinten ismerik • 

Nagyobb eséllyel pályáznak az állásra ha:
villanyszerelői vagy gépszerelő végzettséggel rendelkeznek• 
nehézgépkezelő OKJ-s, vagy új típusú Építési anyag előkészítési • 
OKJ-s bizonyítványuk van

Amit kínálunk:
alapbéren felül, a termelt betonmennyiség alapján mozgóbér• 
túlmunka elrendelése esetén túlóra kifi zetés• 
cafeteria, 13. havi fi zetés• 
utazási hozzájárulás (bérletek 86%-a, vagy saját gépjármű esetén • 
15Ft/km)
albérleti hozzájárulás• 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok• 
céges fi nanszírozású képzések• 
munkaruha, védőruha biztosítás• 
hosszú távú munkalehetőség• 

Jelentkezni:
Magyar nyelvű fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével, 
a palyazat@duna-drava.hu e-mail címen lehet. A tárgyban kérjük feltün-
tetni az „Keverőmester Budapest” pozíciót.

NEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
kollégákat, akár azonnali kezdéssel is.

Napi díjas elszámolással, nemzetközi 

(Uniós) fuvarozással foglalkozó,

budapesti telephelyű Waberer’s-es

franchise cég stabil pénzügyi és fuvar

piaci háttérrel keres folyamatos

bővülése kapcsán tapasztalt

AMIT NYÚJTUNK:

� HOSSZÚ TÁVÚ KIEMELT, BIZTOS JÖVEDELEM!
� Otthonlét igény szerint.
� Nincs normarendszer.
� 58 euró hétfőtől péntekig+8 euró vasárnap + alapbér

� Új, korszerű, állóklímás, folyamatosan megújuló gépjárműpark (EURO 5 

EEV-s és EURO 6-os DAF, MAN, Volvo, Mercedes). Európa egyik legfiata-

labb, legmodernebb flottája. Egész Európát lefedő szervíz hálózattal.

� Stabil munkahely

� Dinamikus és jól szervezett csapatmunka. Segítőkész irányítók.

� Biztos pénzügyi, kereskedelmi és műszaki háttér.

� 561/2006/EK és AETR rendeletek szerinti munkavégzés

ELVÁRÁSOK:

� „E” kategóriás jogosítvány

� PÁV I. vagy PÁV II. vagy PÁV III. igazolás

� Belföldi és Nemzetközi árufuvarozói igazolvány, vagy GKI

� Érvényes útlevél

� Betöltött 21. életév

� Digitális gépjárművezető kártya

Folyamatos felvétel.
JELENTKEZZEN MOST!
Slezák Tibor ügyvezetőnél:
a + 36 (30) 5253172-es telefonon.
E-mail: slezak.tibor@ttintertrans.hu
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon

heteket az

ülőgarnitúrájára!

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutlet

nye
játé
a Foutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 

6 személyes 

étkező 

94 900 Ft-ról

64 900 Ft 

Be

6 

ét

994

66
94

Az akció 2018. 03. 16 – 03. 22-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

Raff aello kanapé
ágyazható, ágyneműtartós 
129.900 Ft-ról 

84.900 Ft

Linas sarok
329.900Ft-ról 
199.900 Ft

N

h

üLinas sarok
329.900Ft-ról
199.900 Ft
329.900F

Raff aello kanapé

00 Ft

K

B
N
S
É

k

Night sarok
160 cm fekvőfelület,

ágyazható, ágyneműtartós 
309.900 Ft-ról 

164.900 Ft

Mumbay
U-form + puff 
ágyazható, ágyneműtartós 
409.900 Ft-ról 

209.900 Ft

Orlando sarok
ágyazható, ágyneműtartós 
299.900 Ft-ról 

169.900 Ft
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    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók? 
Régi bejárati ajtó?

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

Egyéb 
ASZTALOS 
MUNKÁK 
készítése, javítása!

�  bontás és 
törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
�   a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
�  több mint 1000 

lehetséges modell

R
É
G
I
B
Ő
L

Ú
J
A
T

�  reggel visszük – 
este hozzuk
�  időjárásálló, 

szép új felület
�  növelje biztonságát
�  tartós és rugalmas 

megoldások

06-20/9462-169

44
13

34

44
13

34

44
13

34

GREENLED 
Árpád tér 6.

TRI-PROOF 
Forradalom az ipari világításban!

60 cm:  3990 Ft 
120 cm:  5990 Ft
150 cm:  7900 Ft

60, 120, 150 cm

kivitelben

Olcsóbb mint a 2 db fénycső
+vízálló armatúra együtt!

150 cm TRI-PROOF 1 méterről 
1180 lux, nem vibrál a fénye!

44
13

34

Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés

45
32

29

MADE IN GERMANY

Debrecen 
Nyíl u. 114. 

�:+36 30 728 1688

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök 

45
34

88

 Vásároljon 6 légkamrás Vásároljon 6 légkamrás 
minőségi nyílászárót minőségi nyílászárót 

a gyártótól!a gyártótól!
Kedvező ár, magas minőség 

és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!rövid gyártási határidő!

Párkányok, redőnyök reluxák 
és egyéb árnyékolástechnikai 
termékek nagy választékban, 

kedvező áron!

NYÍLÁSZÁRÓT 
A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

Akció!Akció!
Bejárati ajtó 75.000FtBejárati ajtó 75.000Ft
Az akció érvényessége: április. 30.

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.
Db., Monostorpályi út 9–11/G

70/312-7770

45
32

89

Konténeres

törmelékszállítás!

06-20/912-14-79

9
2
4
7
0
7

44
13

34

Oktaéder ’96 Kft.
Rózsa Épületgépészeti Kereskedőház

4029 Debrecen, Arad u. 3. • Tel.: +36-52/537-666
Bejárati lehetőség a Faraktár u. 22. szám felöl is!

...és minden ami víz-, gáz-, fűtésszereléshez szükséges!

44
13

41

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

Debrecen, Epreskert u. 1.   
(A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7.  
Auchan üzletsoron �: 70/6089503

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével azaz 21,26 %-al olcsóbban adjuk!
Az akció 2018. március 1–31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!  A kép illusztráció!
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Szakemberek A-Z-ig
SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Professzionális

szőnyegtisztítás

Debrecenben!

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

(Medicor udvarban)
(Medicor udvarban)

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

Házhoz

szállítással is.

www.varazsszonyeg.hu

45
16

55

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

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

45
14

48

KÖNYVELÉS

FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉS

0620/337-6171

45
08

12

VÍZSZERVÍZ

45
14

66

VÍZSZERVÍZ!
Panel fürdőszobák teljes

átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,

burkolással, anyagbeszerzéssel, 
törmelék elszállítással,

nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
Érdeklődni: 

0670/6694877

www.derecskeikalyhas.hu45
32

68

KÁLYHAMESTER

ÁLLATORVOS

45
16

69

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

AKCIÓ!

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSI

Bőr-és irha kabátok  ■
tisztításával, festésé-
vel, javításával foglal-
kozik Pala Csaba 
egyéni vállalkozó Ist-
ván út 36. szám alatti 
műhelyében.

Szűcs édesapja 40 évig 

dolgozott a szakmában, 

melybe fi a gyermekkora óta 

beletanult és a középiskola 

elvégzése után ezt válasz-

totta mesterségéül. Akko-

riban még bőrkikészítés-

sel, azaz tímár munkával is 

foglalkoztak, nyers bőröket 
készítettek ki díszbőrnek és 
varrtak belőle pl. autó ülés-
huzatot, később kulcstartót, 
ajándéktárgyakat. Újabban 
javarészt bőrkabátokat és 
irhakabátokat javít, tisztít, 
fest, cipzárt, és bélést cserél, 

bő kabátot karcsúsít. Van 
igény a munkájára, sokszor 
előkerülnek a 40-60 éves 
bőrkabátok, családi erek-
lyék, vagy a nagy kedven-
cek, melyektől nem akar vi-
selője megválni, és ha hibás, 
megjavíttatja. Szeptembertől 

áprilisig dolgozik a műhely-
ben, nyárra bezár, hiszen 
akkor nem adnak munkát 
a kabátok. 

A tisztító műhelynek a 
legtöbb munkát az elzsíro-
sodott bőrkabátok adják. A 
sötét kabát zsírosodását ne-
héz észrevenni, és ha már 
megette a zsír a kabát nya-
kát, mandzsettáját, nehéz 
rendbe hozni. Ezért érde-
mes 3-5 évente kitisztíttatni. 
Megkopott kabátok festését 
is vállalja, ha nincs túlhord-
va, megújul a keze alatt. 

Míg egy bőrkabát 10-20 
évig is hordható, addig egyes 

műbőröknek 2-3 hónap az 
élettartama. Ezért hosszabb 
távon megéri bőrkabátot vá-
sárolni és javíttatni, ha szük-
ség van rá – tanácsolja. 

Pala Csaba szívesen fog-
lalatoskodik a kabátokkal, 
örömmel tölti el, ha a hasz-
nált kabátot újjá tudja vará-
zsolni és a kuncsaft elége-
dett az „új” darabbal.

Bőrkabátok, irhabundák javítása,
tisztítása, festése nagy tapasztalattal

ELÉRHETŐSÉG

Pala Csaba, bőrkabát tisztító 
egyéni vállalkozó
4031 Debrecen, István út 36.
Tel.: 52/343-907

4
4

13
34

44
13

34

NAPELLENZŐ AKCIÓ!
Aki március 31-ig megrendeli napellenzőjét

motort kap hozzá ajándékba
(12 m2 feletti rendelés esetén).

SZENNYVÍZ

45
37

77

VÍZSZERELŐ

45
37

77

FOTÓ

45
34

63

Bőrkabátok, 
irhabundák 

tisztítása, festése, 
bélés húzózár 
csere, javítása, 

alakítása. 
Debrecen, István út 36.

Tel: 52/343-907
Nyitva: H.-P: 8.30-17

Szombat: 8.30-12
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H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Debrecen, Méhészkerti lakható szoba-

konyha 784nm telken eladó. 2,5MFt. 

Tel.:06-30/645-9281

Erdőbényén, 2 szobás családi ház búto-

rokkal együtt is eladó. 06-30/603-1181

Kis családi ház 1000nm kerttel eladó. 

Érd.:06-20/453-0577

Kincseshegy utca közelében 2 szo-

bás ház kis kerttel eladó. 16,9MFt. 

06-20/555-6127

Csigekertben, 12 éves szélső sorház, 

122 m2-es, nappali déli fedett terasz-

szal és 3 szobás, étkezőkonyhás,  15 

m2 garázzsal, mosókonyhával, 200 

m2 kertben kis faházzal 35,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étke-

zős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 

garázs és fedett beállóval 40 m2 mel-

léképület 1000 m2 telken 30 m2 terasz, 

öntözős kert, 2 fűtési rendszer és  kan-

dalló, 10 cm szigetelés, kamera , elekt-

romos aluredőny, fúrott kút  49,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Csigekertben 150 m2-es nappa-

li és 4 szobás, 16 éves, amerikai típu-

sú ház 900 m2 parkos öntözős tel-

ken eladó. 59 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Kardos utcán 100m2, nappali kony-

ha, 3 szobás, több szintes, új konden-

zációs kazánnal, 3 klímával, műanyag 

nyílászárókkal, elektromos redőnyök-

kel, riasztóval, 20m2 terasszal, 17m2-

es garázzsal nagy füvesített közös tel-

kű sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 70/3655519

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház 

szigetelt fallal 620 m2 telken. Légcse-

rélő,  videó rendszer, kamera és sza-

una előkészítéssel. A nyílászárók fából 

készültek 3 rétegű üvegezéssel. Mosó-

konyha, motoros aluredőny és egy 

nagy terasz teszi otthonossá 57,8 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 

m2, nappali 3 szobás ház 38 m2 garázs-

zsal 55 m2 melléképülettel 1000 m2 

teleken. Francia mészkő kandalló, grá-

nitlapos fa konyhaszekrény, kovácsolt 

vas karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntö-

ző, riasztó 56,5 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 20/9911123

Csapókertben, Vámospércsi út csen-

des részén, 140 m2-es, nappali és 4 

szobás, téglaépítésű, hőszigetelt, fel-

újított 28 éves ház 2 garázzsal, 800 m2 

telken 30,97 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 

szoba étkezős, 30 éves de 10 éve átépí-

tett, ház több garázzsal, terasszal 500 m2 

telken eladó. Több generációsnak is alkal-

mas 10 cm szigeteléssel és gáz etázs-

fűtéssel 36,9 MFt simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Izsó utcai 15 éves, nappali és 4 szobás, 

nagyteraszos parkos telkű kandallós 

és klímás, csendes családi ház 35 m2 

garázzsal és  fedett kocsibeállóval 700 

m2 telken 65 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45 

m2-es nappali  3 szobás, 2 fürdőszobás, 

6 éves amerikai típusú ház duplagarázs-

zsal 700 m2 telken. Extrák:napkollektor, 

szauna, öntöző, kamera, cserépkály-

ha, 30 és 15 cm hőszigetelés, fi lagó-

ria, spájz. 65 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Magvető utcánál 140 m2-es, 17 éves, 

nappali és 4 szobás, 1 éve teljesen fel-

újított ház vendégházzal, 1 garázs-

zsal és fedett kocsibeállóval, kemen-

cés fi lagóriával, 550 m2 telken 55 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Belváros csendes utcájában, 150 

m2-es, nappali  és 3 szobás, 16 éve 

kialakított, exkluzív polgári ház garázs-

zsal, fi lagóriával, 700 m2 telken 69 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Veres Péter kertben, 10 éves, 142 

m2-es, Amerikai típusú 2 generációs, 

nappali és 4 szobás ház 95 m2 garázzsal 

720 m2 telekkel eladó. Extrák:kandalló, 

fúrott kút, klíma, nagy terasz, 2 kony-

ha, 2 fürőszoba, 2 bejárat 49,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ 

építésű nappali + 4 szobás CSOK-os 

családi házak 550 nm-s telekkel eladó. 

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2 szo-

bás 2010-s építésű sorház eladó a központ-

hoz közel. 30/4571-219. Ár: 8,9 mFt

Db-Józsán a régebbi építésű 2+2 szo-

bás családi ház eladó 750 nm-s tel-

ken melléképületekkel, nagy terasszal. 

30/4571-219 Ár: 19,9 mFt

Szabadság telepen 1.000 nm-s telken 

3 egymástól független ház, házrész 

eladó 75-75-50 nm-s. 30/4571-219

Ár: 30 mFt

Bayk András kertben 4.000 nm-s terüle-

ten 40 nm-s szigetelt 1 szobás ház pin-

cével, ólakkal, tárolókkal együtt eladó. 

30/4571-219. Ár: 15 mFt

Hajdúsámsonban eladó 2014-s építésű 

nappali + 3 szobás 250 nm-s duplakom-

fortos családi ház 1.350 nm-s telken közel 

a kp-hoz. 30/4571-219. Ár: 44,5 mFt

Mikepércs-Bodóházán 2 szintes 140 

nm-s nappali + 2 szobás szép állapo-

tú családi ház eladó 750 nm-s telken. 

30/4571-219. Ár: 22,8 mFt

Debrecen -Pacon, buszmegálló köze-

lében, 1116 m2-es telken, 30 m2-es, 

téliesíthető ház, szép, rendezett kerttel 

eladó.  5,5 M Ft. 06 20 516 6127

Csapókertben, szoba-konyhás kis ház, 

560 m2-es telekkel eladó. 7,9 M Ft. 

0620 422 6503

Debrecenben, Szabadságtelepen, 70 

m2-es , 2 szobás, összközműves, fel-

újítandó családi ház,  540 m2-es telek-

kel eladó. 17,99 M Ft 0620 422 6503

H Á Z - H Á Z R É S Z  K E R E S É S

Debrecenben keresek meglévő ügyfe-

leimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, 

üzlethelyiségeket, tanyákat akár azon-

nali fi zetéssel. Tel.: 30/4571-219.

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek 

ügyfeleim részére Debrecen egész terü-

letén, állapottól, ártól függetlenül, kizá-

rólagosság nélkül. 06-70-326-1000

L A K Á S E L A D Á S

Kassain, első emeleti, gázfűtéses, kettő 

szobás lakás eladó. 06-70/299-0052

Debrecen, Vármegyeháza utcán, 26 

nm-es, 3 emeleti, jó állapotban lévő 

garzon lakás, négyszintes épületben, 

tehermentesen, akár bérlővel együtt is 

eladó. 10,9 M  70/326-1000

Egyetem sugárúton, 26 nm-es, 3 eme-

leti, keleti fekvésű, mért fűtéses gar-

zon lakás, liftes épületben, alacsony 

rezsivel, azonnal költözhetően eladó. 

Kiváló befektetés! 11,8 M  70/326-

1000Tócóvölgyben a Derék utcán, 61 

nm-es, 2 szobás, étkezős, 4 emeleti, 

üres, azonnal költözhető lakás eladó. 

14,99 M  70/326-1000

Nagyerdő Laktanya utcánál 1. emelet, 87 

m2-es, 3 szoba étkezős, 2 lodzsás, téli-

kertes, garázzsal (15 m2 + 2,5 MFt) és 

tárolóval, friss festéssel, új radiátorokkal, 

új konyhával és fürdővel, lakás 28,9 MFt 

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

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

www.iszp.hu

Újkertben•  51m2-es, 2 nagy szobás, műanyag 
nyílászárós, mért távfűtéses, felújítandó la-
kás eladó. Befektetésnek is kiváló. 15,2 MFt
30/3039-188

Egyetem közeli•  téglaépítésű, 52m2-es, 2 nagy 
szobás, műanyag nyílászárós, nagy erkélyes, fel-
újítandó lakás eladó. 17,2 MFt 30/30-39-188

Egyetemnél•  56 m2-es, 2 nagy szobás, felújított, 
gázcirkó fűtéses téglaépítésű lakás eladó. Az al-
bérlő szívesen marad. 22,4 MFt 30/30-39-188

Biczó István kertben• , aszfalt úttól 700 m-re, 
kiváló elosztású, masszív téglaépítésű, jó álla-
potú, téliesített ház eladó! 3,2 MFt 30/201-3400

Árpád térnél•  kiváló, tágas, 3 szoba, étkező-
konyhás, felújított, cirkófűtéses ház eladó, táro-
lóval, kertkapcsolattal! 20,9 MFt 30/201-3400

Lencz telepen•  2007-ben épült, 100 nm-es, 
padlófűtéses, alacsony rezsijű sorházi lakás, 
100nm-es kerttel eladó! 23,5 MFt 30/406-2625

Belvároshoz közel•  43 nm-es 1 szoba + nap-
palis új építésű lakás eladó szigetelt társasház 
2. emeletén! 15,9 MFt 30/406-2625

Csapókert szélén•  43 nm-es 1 + 1 szobás jó 
állapotú, műanyag nyílászárós lakás eladó! 
11,9 MFt 30/406-2625

Belvárosban•  új építésű társasházat keres? 
Több folyamatban lévő projekt közül választhat. 
Hívjon, tájékoztatom! 21,9 MFt 30/2393-598

Nagyszerű! Belvárosban•  legjobb helyen 45 
nm-es, 2 szobás, újszerű lakás liftes házban 
eladó! 20 MFt 30/2393-598

Hatvan utcai kertben•  3 szoba, nappalis, pi-
henőkertes szép, újszerű, garázsos és beállós 
sorház eladó! 36,9 MFt 30/30-39-188

Dobozi lakótelepen•  igényesen felújított, 
35 nm-es, nappali, külön nyíló hálós, tágas 
étkezőkonyhás, szép lakás eladó! 14,9 MFt 
30/201-3400
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Stílusos, modern lakások eladók a nyüzsgő belvá-
ros határán kiváló tömegközlekedési és szolgáltatási 
környezetében, magas műszaki tartalom mellett. A 34 
nm-es, 1+1 szobás otthonoktól a 3 szobás teraszos 
lakásokig 5 fele lakástípus került kialakításra a liftes 
társasházban. Adottságainak köszönhetően garantál-
tan bérbe adható, így üzletként is tekinthet rá! 1-es és 
2-es villamos néhány perces sétára, trolibusz és kerék-
párút 20 méterre található. 2018. Augusztusi átadással, 
14.5 M Ft-tól +36 70 461 9171
Debrecen belvárosában, villamoshoz közel a Bethlen 
utcán, 5. emeleti 56 nm-es, erkélyes 2 szobás, mért táv-
fűtéses lakás eladó. A szobák külön nyílnak. Fürdőszoba, 
WC külön helyiségben. 14.9 M Ft +36 70 388 5766
Debrecenben, a Fényes-udvarban eladó egy átalakított, 
négy külön nyíló szobás, 68 nm-es, negyedik emeleti, 
mért távfűtéses, erkélyes lakás. Felújított, zuhany kabi-
nos fürdőszoba. 14.99 M Ft +36 70 461 9356
Debrecenben, a Karácsony György utcán eladó egy 71 
nm-es, 3 nagy szobás, K-i tájolású, nagy erkélyes, park-
ra néző, mért távfűtéses, kedvező rezsijű, tágas, napfé-
nyes lakás. 15.35 M Ft +36 70 412 3211
Derék utcán eladó egy zöld parkra néző, 59 nm-es 
lakás: 2 nagy szoba, étkező-konyha, külön fürdőszoba-
WC. Redőnyös ablakok, laminált padlós szobák, csendes 
parkra néző kilátás. 16.7 M Ft +36 70 388 5066
Karácsony György utcán eladó egy erkélyes, 71 m2-es, 
3 szobás, teljesen felújított, mért távhős, légkondicio-
nált lakás 10. emeleten, városra néző kilátással, saját, 4 
nm-es pincerésszel. 17.5 M Ft +36 70 412 3311
Debrecen, Újkertben a Jerikó utcán 71 nm-es, 9 eme-
leti, 3 külön nyíló egész szobás, kifi zetett panelprogra-
mos, műanyag nyílászárós, K-i fekvésű, mért távhős, 
klimatizált lakás eladó! 18.5 M Ft +36 70 412 4181
Debrecen, Csapókertben, szerkezetkész állapotban 120 
nm-es, kétszintes családi ház eladó 910 nm-es telken.
A készenléti foka alapján a szobák kialakítását személy-
re lehet szabni. 21.99 M Ft +36 70 388 5216
Debrecen, Belvárosi Mester utcai, 58 nm-es, 2 szoba + 
étkezőkonyhás, 1. emeleti, tégla építésű, gázcirkó fűté-
ses, klímás, műanyag nyílászárós, erkélyes lakás 10 
éves társasházban eladó. 22 M Ft +36 70 469 3316

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

4
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Eladó ingatlanok listája:

Postakertben 1.em. 58 nm nappa-

li + 2 szobás gázos lakás 18,5 mFt

Balmazújváros központjában 2 

szobás felújított lakás 12 mFt

Rákóczi u-n 55 nm-s 2 szobás fel-

újítandó házrész 11 mFt

Piac u. 156 nm nappali + 3 szobás 

polgári jellegű téglalakás 39,5 mFt

Csapókertben 120 nm 5 szobás 

CSOK-os ikerház 550 nm telek 39 mFt

H. Sámsonban 2014-s 250 nm nap-

pali + 3 szobás családi ház 44,9 mFt

Sámsonkertben nappali + 2 szo-

bás 2011-s cirkós sorház 8,9 mFt

Mikepércsen 2 szintes 150 nm 

nappali + 2 szobás ház 22,8 mFt

Füredi kapuban 64 nm nappali + 2 

szobás erkélyes 2015-s lakás 24 mFt

Kaba közelében 110 hektáros műkö-

dő gazdaság, tanya, major 275 mFt

KONTAKTKONTAKT
INGATLANIRODA 

Debrecen, Liszt Ferenc u. 7-9.
Telefon: 30/4571-219

Eladó, kiadó ingatlanokat, 

tanyákat, üzlethelyiségeket 

keresek meglévő ügyfeleimnek.

Teljes körű pénzügyi, 

hitelügyintézés.

4
4
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Onlineingatlan Közvetítő Iroda 

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

E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

GERÉBY-TELEPI, 899 nm-es, 21 m utca-

frontú összközműves telek eladó. 18,9 mFt 

70/7766-413

BELVÁROSI, 35 m2-es, 1 szoba, konyha, für-

dőszobás lakás eladó. 7,2 mFt 30/677-6676

NYULASI, 123 nm-es, nappali + 4 szobás, ÚJ 

sorház eladó. 39,9 mFt 30/677-6676

KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, 

étkező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt 

30/330-7818

SZÍNHÁZ KÖZELÉBEN, 46 m2-es, nappali 

+ 1 szobás, felújított lakás kiadó. 100 eFt/hó 

30/330-7818

FŐNIX LAKÓPARKI, 54 m2-es, 1 + 1 szobás, 

szép lakás eladó. 16,99 mFt 70/6445-274

OLAJÜTŐBEN, 3 szobás ikerház fele, 540 nm-

es telekkel eladó. 14,2 mFt 30/723-9172

BOCSKAIKERTI, 90 m2-es, 3 + nappali, ÚJ 

ikerház eladó. 26,9 mFt 30/6677-167

BELVÁROSI, 72 m2-es, 2 + nappali, 1. emeleti 

lakás eladó. 21,49 mFt 30/6677-167

SZABADSÁGTELEPI, 110 m2-es, nappali + 

3 szobás szép ház eladó. 34,5 mFt 30/4798-700

NAGYERDEI, 120 m2-es, nappali + 2 szobás sor-

ház garázzsal eladó. 42,99 mFt 30/4798-700

EGYETEMNÉL, 85 m2-es, ÚJ LAKÁS, 67 m2-

es terasszal eladó. 45,0 mFt 30/4798-700

LAKÓPARKI, 42 m2-es, nappali + 1szobás, er-

kélyes, ÚJ lakás eladó. 17,98 mFt 70/7766-413

ÓTEMETŐ UTCÁN, a Műszaki Karnál, 110 

nm-es, 3 szobás ház, 1.000 nm! telekkel eladó.

24,9 mFt 70/7766-413

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS! 
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 

– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
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Belváros 2. em, villamos közeli, 9 éves 

liftes, nappali, étkező és 2 szoba, nagy 

erkély, igényes világos lakás. Gáz cirkó 

fűtés új kazánnal 10 eft-os fűtés, 10 

cm kőzetgyapot szigetelés, redőnyök, 

inverteres klíma, beépített konyha, 

mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

Mikszáth Kálmán utcánál 55m2-es, 

2szobás, felújított lakás, villamosközeli, 

gázkonvektor és elektromos fűté-

ses, új konyhaszekrénnyel, újabb nyí-

lászárókkal, felújított tetővel, 6m2-es 

erkéllyel18,4 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Belváros Jókai utcánál új építésű laká-

sok 81m2-es, 1. és 2.emeleti liftes ház-

ban, 6m2-es erkéllyel, nappali plusz 2 

szobás, garázzsal 2.5MFt, elkészülési idő 

2018. Nyár 31,59M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Belváros Teleki utcán bruttó 92 m2-es, 

nappali plusz 3 szobás, étkezős, 1992-es 

építésű, 2.emeleti, saját tárolóval, mért 

fűtéssel, külsőleg szigetelt lakás 21,5 M Ft

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Belváros Nap utcánál 74m2-es, 3 szo-

bás, kelet-nyugati fekvésű, 2.emeleti, 

1994-es felújított, 2 erkélyes, gáz cirkó 

fűtéses, klímás, 17m2-es garázzsal + 

2 MFt lakás 21 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-

es, amerikai konyhás nappali plusz 2 

szobás igényesen felújított, 2. emele-

ti, gáz cirkó fűtéses, déli fekvésű erké-

lyes, 3 légkamrás minőségi fa nyílás-

zárókkal,  lakás 15m2-es garázzsal 

(+2 MFt) 28,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Epreskert utcánál 90m2-es, nappa-

li plusz 3szobás, 2002-es építésű, 

3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, inverteres 

plazmaszűrős 2klímával, beépített szek-

rényekkel és bútorozva is, 4m2-es 

erkéllyel, parkosított udvarral, 20m2-

es garázzsal+2,5MFt lakás 24,4 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

Gvadányi utcánál 69m2 2,5szoba étke-

zős 1.emeleti teljesen felújított, redő-

nyökkel, masszázs káddal, új konyha-

szekrénnyel, fenyőfa belső nyílászá-

rókkal, udvarban szalonnasütés bog-

rácsozási lehetőség, 6m2 erkéllyel 

lakás 27,5 M Ft simonyiingatlan.hu 

Tel: 70/3655519

Szoboszlói úton 2006-os téglaépítésű 1. 

emeleti szigetelt gázcirkós 58 nm-s 1 + 2 

szobás újszerű lakás eladó. Garázs vásá-

rolható. 30/4571-219 Ár: 18,9 mFt

Belvárosi 51 nm-s NAGYON felújítandó 

2 szobás házrész eladó a Rákóczi u-n. 

30/4571-219. Ár: 11 mFt

Balmazújvároson a központban eladó 

2 szobás felújított 48 nm-s szép lakás. 

30/4571-219. Ár: 12 mFt

Piac u-n 156 nm-s nappali + 3 szobás 

nagyon jó elosztású, állapotú polgári jel-

legű erkélyes lakás eladó. 30/4571-219. 

Ár: 39,5 mFt

L A K Á S K E R E S É S

Debrecen egész területén, ELADÓ-KI-

ADÓ ingatlanokat keresek, meglévő 

ügyfeleim részére. Hívjon bizalommal. 

06-70-326-1333

Debrecenben keresek eladó és kiadó 

lakást, lakásokat ártól és nm-től

függetlenül kp-s ügyfeleim részére.

Tel : 30/4571-219.

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Fodrász műszak kiadó Debrecenben 

minden rezsivel, plusz költségek nélkül 

számla képesen egy szépségházban. 

30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.

Debrecenben Gyöngyösi utcában 2 szo-

bás bútorozott lakás igényesnek hosszú-

távra kiadó. Érd.:06-30/619-6860

Debrecenben kiadó albérletbe 2 szo-

bás lakás 4-5 főnek, egy napra is. 

06-30/261-9960, 06-70/519-0590

Igényesen berendezett szoba azonnal 

kiadó a Sámsoni úton. Ár: 45EFt rezsivel 

+ 1 hó kaució. 06-20/458-5007

É P Í T É S I  T E L E K

Csapókertben, 560 m2-es építési telek 

bontandó kis házzal eladó. 7,9 M Ft. 

0620 422 6503

Berettyóújfalu központjában, Hunya-

di utcai 200 nm-es építési telek eladó. 

Tel.:06-20/254-8407

Debrecenben, Fórumhoz 2 percre kivá-

ló építési telek eladó. 06-30/3545-911

Sámsonkert, Mézes u. 8., 2000nm 

telek, villany, gázcsonk megosztva is 

eladó. 52/449-484 este.

Töhötöm utcán 800 m2-es építési telek 

25,5 M Ft, Szabolcs utcán 1000 m2-es 

építési telek 20 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 20/9911123

Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2 lakás 

építésre alkalmas építési telek 30 M Ft, 

Nyulason Hangyás utcán 720 m2-es épí-

tési telek 22 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 20/9911123

Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott kör-

nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hét-

végi telek kis házzal eladó. 30/4571-219

Ár: 3 mFt

Sámsonkert központjához közel a 

Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési telek 

eladó. 30 m-s utcafront minden közmű 

az utcában. 30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

Bayk András kertben a Létai úthoz közel 

860 nm-s telek, zártkerti telek eladó. 

Minden közmű az utcában. 30/4571-219

Ár: 1,5 mFt

F Ö L D ,  K E R T

2700 m2-es zárt kert 30nm-es két-

szintes házzal, cirkófűtéssel a Gáspár 

György kertben eladó. Gazdasági épület-

ként nyilvántartott, osztatlan közös tulaj-

donú. Tel.: 30/943-5623 

Pacikert utcán, 4704nm zártker-

ti ingatlan eladó. Gáz, villany a telken. 

06-30/365-3999

Debrecenben egy hold zártkert eladó. 

Érd.: 06-20/502-0847

Ungvári kertben, a buszmegálló köze-

lében, 40 m2-es, 1 szoba-konyhás kis 

ház, 874 m2-es telken eladó. 5,99 M Ft. 

0620 422 6503

T A N Y A

Kaba közelében 100 hektárnál nagyobb 

beállt gazdaság, tanya, telep eladó 

gépestől, állatostól, 8.000 nm-s istál-

lókkal, ólakkal együtt. 30/4571-219 

Ár: 275 mFt

ÜZLET, MŰHELY, TELEPHELY

Fodrász műszak kiadó Debrecenben 

minden rezsivel, plusz költségek nélkül 

számla képesen egy szépségházban. 

30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.

Belvárosban nagy kirakatos 50 nm-s 

galériázott üzlethelyiség kiadó bérbe. 

Pláza közelében, régebben fodrászat 

volt. 30/4571-219. Ár: 130 eFt / hó + 

rezsi + kaució.

453288

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

2 DB ÜZLETHELYISÉG
(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.
Érd: 0630/9450-035

Szépségházban 1 szoba, helyiség kiadó 

masszőrnek, kozmetikusnak, pedikűrösnek, 

manikűrösnek vagy egyéb hasonló tevé-

kenységre. 30/4571-219. Ár: 30.000 Ft/

hó, rezsivel.

A U T Ó

Renault Fluence 1.6 benzin, 2012.03.havi, 

70.000km, vonóhorog, tempomat, téli-

nyári gumi. 2,35MFt. 06-30/907-9076

J Á R M Ű K E R E S É S

Autóbontóba vásárolok keleti-

nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 

elszállítással. 0630/219-2182

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-

vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  pia-

ci áron márkától-kortól függetlenül! 

Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig

Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-

kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásá-

rolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20.

RÉGI motorkerékpárokat keresek, vásá-

rolok. 06/20-572-5142.

Régi motorkerékpárokat vásárolnék, 

hiányos, romos, szétszedett állapotban 

is gyűjteményembe. 30/9509-170.

SZEMÉLYAUTÓKAT, kisteherautó-
kat vásárolok azonnali készpénzfi -
zetéssel! Bármilyen érdekel! Hívjon 
bizalommal! 0630/231-7750

B Ú T O R

6 darab jó állapotban lévő ajtó tok-
kal együtt és 2 darab beépített szek-
rény, 1 darab konyhaszekrény eladó.

Ár: 60.000 Ft. 06-20/424-5505

R É G I S É G

Antik és új dísztárgyakat, porceláno-
kat, edényeket, festményeket, hagya-
tékot vásárolok. 06-20/3222-011

Dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. Érd.: 
06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi köny-
veket, festményeket, rézmozsarat, egyéb 
régiséget veszek. 06-70/6244-977

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt 
áron aranyékszert, porcelánokat, fest-
ményeket, szobrokat, órákat saját rész-
re! Tel:20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festményeket, 
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-
di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot 
és borostyán ékszereket 50.000Ft-
500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen, 

Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Á L L A T

TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállíva.

06/70-240-13-31

Barna TYÚK 590 Ft/db, hápogós KACSA 

690 Ft/kg, mélyalmos TYÚK gyönyörű, 

14 hónapos, 690 Ft/db. INGYENES szál-

lítás. 70 776 3007

Előnevelt vegyes hasznosítású csirke Ápri-

lis 1-től minden hétvégére házhoz szál-

lítással megrendelhető. H-szob., Tokay 

24/A. Tel.: 06-52/361-689 16 után.

Napos és előnevelt csibe jegyeztethető. 

Szőllősi Imre Tépe Érd.: 06-20/967-2743

06-54/412-163

E G Y É B  E L A D Á S

Centrifuga keverőtárcsás mosógép 

szép állapotban eladó, hibásat beszá-

mítok, megveszem. Ha kell, elszállítom. 

06-20/485-4256

Eladó Renault Scenic 1,9-es DCI 

motor minden extra, friss műszaki. Iá.: 

480.000 Ft. Ui.: tárogató és szaxofon. 

Érd.: 06-30/943-5524

Kukorica, górés, frissen morzsolt. 

Magyar háti permetező eladó Debre-

cenben. 52/470-301

Olajretek mag gyalogos székelykapu 

kopjafa eladó. Tel.:06-30/938-4376

Villanyboyler, sertések, gázkészülékek, 

mázsa, bontott anyagok, bútorok, egye-

bek eladók. Érd.: 06-70/420-9364

E G Y É B  K E R E S É S

Csónakmotort keresek megvételre. Üzem-

képtelen is érdekel. 06-30/5024-813

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.Hívás-

ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.

Tel.: 06-52/274-468,06-30/356-4569

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál, érint-

kezőpogácsa, nitrát, paszta, palládium, 

forrassztópálca, tekercs, amalgám stb. 

vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

4
4

13
34
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Juhászkampókat, lócsengőket, mar-

hakolompokat, birkacsengőket, pity-

kegombokat, régibicskákat tanyabe-

rendezéshez régiséget vásárolok. Érd.: 

06-30/979-9529

Könyveket, képeslapokat, bibliákat, 

jelvényeket, kitüntetéseket, érméket, 

régi pénzeket, régi játékokat vásáro-

lok! 06-30/526-9711

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati 

tárgyait ingyen elszállítom. Bútor, 

ruha stb. 06-20/377-4388

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 

üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-

gát, marógépet, kompresszort, invertert, 

kis gépeket. 0670/624-5475

S Z O L G Á L T A T Á S

Asztalos munkák vállalása (konyha-, 

iroda-, egyedi bútor, nyílászárók, lép-

cső, kerítés, előtető! Laminált parkettá-

zás! Gipszkartonozás! Ingyenes felmé-

rés! Tel.: 20/9620720

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

451450

Cserepes lemeztetők készítése akár 

bontás nélkül a palára is. Palatetők 

átfedése bitumenes zsindellyel. Lapos 

tetők hő-és vízszigetelése. Csatornázás, 

kéményrakás. Ingyen árajánlat! Tavaszi 

kedvezmények! www.lackoteto.5mp.eu 

T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bontás nél-

küli átfedése bitumenes zsindely 

ráolvasztással. Tetők mosása, javí-

tása impregnáló felújítás, kémé-

nyek bontása javítása. Bádogos 

munkák. Előjegyzőknek 30% ked-

vezmény. Érd.: 06-30/712-3457, 

06-20/3380-366

Dugulás elhárítása falbontás nélkül 

garanciával. Hétvégén és vidéken is. 

06-30/2181-200

Fa kivágása anyagért is. Fűnyí-

rás, gallyazás, rotációzás, kerti 

munkák. kert.debrecen@gmail.

com 06-20/585-3001

Festést, mázolást, tapétázást vál-

lalok. Kis munkák érdekelnek! Tel: 

06-20/622-5660

Fürdőkádak bontás nélküli felújí-

tása, fényezése garanciával, gyári 

színekkel. Érd.:06-20/391-4249

Hideg-melegburkolás, kőművesmun-

kák, teljes körű lakásfelújítás, tetőfedés, 

javítás. 06-30/946-4848

Kőművesmunkát vállalok. Hőszigete-

lést, burkolást, festést, gipszkartonozás, 

térburkolás. 06-30/198-7745

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

www.koltoztetesdebrecen.hu 
06-20/953-9626

448644

Palatető bontásnélküli felújítása színes, 

mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 

árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-

2206 www.palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 

06-20/ 233-8211!

Szobafestés, mázolás, tapétázás 

rövid határidővel, ingyenes felmé-

rés. 06-20/509-7306

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-

lalok garanciával. +36-70/703-7671

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cse-

réje, bádogozás, csatorna, beázás 

elhárítás, előtetők, garázsok építése, 

fedlapcsere, tetőtér beépítés, szige-

telés, Lindab tető új, tető cserepezés. 

0630-899-6270

TETŐÁSZ! Beázások megszünte-

tése. Régi palatetők, cseréptetők 

bontás nélküli átfedése (zsindely, 

cserepeslemez, cserép), kémények 

bontása, rakása, csatornák cseré-

je, külső homlokzatok hőszigete-

lése, színezése, előtetők készíté-

se. 20/391-4249

Vízvezeték szerelés, duguláselhárítás, 

egyéb munkák ingyenes kiszállással! 

Tel.:30-3286969 

Tetőfedő, bádogos, ács, cserépfo-

gatást és csatorna javítási munkát 

vállalunk saját anyagból is. Ingye-

nes felmérés. 06-20/439-4360

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfelhaszná-

lású hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitel-

kártya kiváltása 75 éves korig, kezes nél-

kül, előzetes banki költség nélkül. Füg-

gő ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 

0040600476843, 06-30/635-8080

Á L L Á S

Balmazújvárosi munkahelyre keresünk 

minősítéssel rendelkező hegesztőket és 

lakatos szakmunkásokat. Jelentkezés 

bérigény megjelöléssel: jelentkezes@

unique-talent.hu vagy 06-20/320-5229

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

535271

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk 

autóipari beszállító partnerünkhöz 

Dunántúlra, a régióban a legmaga-

sabb bért biztosítják. Szállás, utazás 

biztosított. Érd: 06/30-511-4219

BETANÍTOTT munkásokat keresünk 

azonnali kezdéssel, jó kereseti lehető-

séggel, vidéki munkára. Szállás, feluta-

zás biztosított. T:06/30-709-3150.

Debreceni telephelyű cég keres közmű-

építésben gyakorlott gépkezelőket gumi 

kerekes forgó-kotrókra, JCB rakodó-

kotróra, GEHL munkagépre. Érdeklőd-

ni: 06-52-530-531 telefonszámon.

Felvonószereléshez keresünk műsza-

ki tapasztalattal rendelkező szakmun-

kást, zömmel debreceni munkavég-

zésre. Jogosítvány előny! Érdeklődni: 

06-70/953-2688

Háziorvos körzeti ápolónőt keres. „Deb-

recen” jeligére a kiadóba.

Lendületes agilis dolgozni akaró mun-

katársakat keresek pénzügyi terület-

re kiemelkedő jövedelemmel kötet-

len munkaidő, szuper csapat. Érettségi 

szükséges. 30/903-8582.

Megváltozott munkaképességű Mun-

kavállalókat keresünk, szórólap kézbe-

sítésre, raktározásra, targonca vezetés-

re. Jelentkezni: 0652526626/1059 mel-

lék, 06703960937

453489

Fémipari munkahelyre 
keresünk kollégákat

HEGESZTŐ ÉS LAKATOS 
szakirányultsággal.

Azonnali kezdés! Kiemelt bérezés! 
Érd.: 30/902-1130

Megváltozott munkaképességű takarí-

tónőket 6-8 órában nappali műszakban 

irodatakarításra felveszünk. Jelentke-

zés: 30/995-38-99

Németországba és Dániába kere-

sünk munkavállalókat mezőgazda-

sági területre: állattenyésztés, állat-

gondozás (szarvasmarha, sertés), 

traktoros, mezőgazdasági gépsze-

relő, növénytermesztési területre, 

ill. betanított munkákra. Tapaszta-

lat előny, de egyik helyen sem felté-

tel. Legalább alap német vagy angol 

nyelvtudás minden helyen szüksé-

ges.Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 

nyiregyhaza@andreasagro.com, 

www.andreasagro.com

D E B R E C E N

Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

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

Szerkesztőség székhelye: 4031 Db., Balmazújvárosi út 11.

E-mail: debrecen@szuperinfo.hu • www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-

tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes 

engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Ruházati üzlet takarításához keresünk 

kollégákat részmunkaidőben, délelőt-

ti időbeosztással. Bér: nettó 600Ft/óra 

Érd.: +36-30-913-7353

Spanyolországba karbantartó munká-

ra keresünk műszaki végzettségű mun-

kavállalókat. Villanyszerelő, gépszere-

lő, géplakatos, hűtőgépész szakképesí-

téssel rendelkező munkavállalók jelent-

kezését várjuk. Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel 

a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-ma-

il címen lehet.

Vámospércsi munkahelyünkre kere-

sünk présgépkezelői tapasztalat-

tal rendelkező lakatos szakmunkáso-

kat. Jelentkezés bérigény megjelölés-

sel: jelentkezes@unique-talent.hu vagy 

06-20/320-5229

Vámospércsi munkahelyre keresünk 

CNC gépkezelőket kiemelt bérezés-

sel. Jelentkezés bérigény megjelölés-

sel: jelentkezes@unique-talent.hu vagy 

06-20/320-5229

Varrónői állás! Bedolgozó varrónőt fel-

veszek azonnali  kezdéssel gyerekruha 

varrására. Érd.: 70/3651062

Víz-gáz-fűtésszerelőt keresek felvétel-

re. 06-30/9430-408

Zamárdiban április 15-i kezdéssel meleg-

konyhás büfébe pultost és szakácsot fel-

veszünk (lehet pályakezdő is). Szállást 

ingyenesen biztosítunk. 06/30/9933-099 

elogabor197@t-online.hu

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.

hu (E-000937/2014/A001-A011)

30/633-0073 www.forba.hu

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, 

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, kéz és lábápoló, 

műköröm építő, cukrász-szakács, 

pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

gyógyszertári asszisztens, méhész 

képzések indulnak.
NYVSZ: E-000645/2014

451995

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-

gítő munkatárs, gyógypedagógiai segí-

tő munkatárs és kisgyermekgondozó, - 

nevelő képzés indul márciusban Deb-

recenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-

menné 06/20-393-7586, 06/52-280-

335  E.sz.: 000850/2014

T Á R S K E R E S É S

Elvált és özvegyasszonyok, férfi ak társat, 

élettársat keresünk. 06-70/519-0590

Udvari komfortos szoba-konyhás ott-

honomba élettársat keresek. 80 éves 

úr vagyok. Rendezett anyagiakkal. Nem 

dohányzom, nem iszom. Füstmentes höl-

gyet várok otthonomba. 06-52/955-785

30-as kedves, csinos hölgy ismerkedne Deb-

recenben. Hívj bátran! 06-30/217-1527

40-es szép arcú hölgy úriemberrel 

ismerkedne. Minden megoldás érde-

kel. 06-30/359-7216

45
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 

 +cafetéria/hó
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Évente 45 plazmaadás után ennyi költségtérítéssel köszönjük meg a segítségedet. 
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• Életeket menthetsz.
• A törvényben megengedett
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garantáljuk.
• Rendszeresen visszajelzést kapsz egészségi állapotodról.
•  Naponta ����%&�����	�
'%$��&�	�
��&�&�	
��
�����&�	
&��(���
ráadásul minden héten más meglepetéssel kedveskedünk.
•  A CSL 102 éves tapasztalata és szuper kedves kollégáink szakértelme garantálja, hogy a legjobb kezekben vagy.

)))*�	����%����*�(

Több mint 177 000 Ft 

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kötelesné Éva
30 455-4511

eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

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

a leaa la ea lLLLaaptttttooooooppppp--  
aa u k

p
aaakkkkkkuuummmmuuuulllláááááátttttttooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooookkkkkk
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b jobj bobo bbbo bbjj bobb árakon!árakon!
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 Bővebb információ:  
www.baromfiudvar.hu/allashirdetes

Várjuk fényképpel ellátott önéletrajzát a  
toborzas@baromfiudvar.hu e-mail címre.  

Érdeklődni továbbá a 06302767530-as számon

DEBRECENI TELEPHELYÉRE
az alábbi munkakörökbe:

•Áruterítő gépkocsivezető  
C típusú jogosítvánnyal

•Kamionsofőr

Fuvarozó vállalkozás munkatársakat keres
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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

LEDLED
PANELEK

VVTk Kft. 4025 DDebre

6–24 Watt6–24 Watt
14701470 Ft-tól Ft-tól

48304830 Ft-ig Ft-ig

2 db
PENTHOUSE

LAKÁS
NAGY

TERASSZAL
ELADÓ

Átadás: 2018. 10. 31.ÁÁttÁ adaaa ásás: 220011888. . 10. 31.

2 db

45
34

83

Z á r t  s z e l v é n y e k  I I .  o s z t á l y b a n

 40x20x2, 8 fm-es 3050 Ft/db

 50x30x2, 6 fm-es 3250 Ft/db

 60x20x2, 6 fm-es 3300 Ft/db

 80x40x2, 6 fm-es 4950 Ft/db

 60x60x3, 6 fm-es 7220 Ft/db

 80x80x4, 6 fm-es 12250 Ft/db

 100x100x4, 6 fm-es 15600 Ft/db

 120x60x3, 6 fm-es 10800 Ft/db

Az árak az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig tart.

N y i t v a  t a r t á s :  H – P  0 7 : 0 0 – 1 5 : 3 0

Haszonvas Bt. Db. Gázvezeték út 35. 52/474-399, 30/63-53-463

Zártszelvények, csövek I. és II. osztályú kivitelben, melegen hengerelt 

szögacélok, „U” és „I” acélok, betonacélok, lemezek, kerítés elemek, 

festékek nagy választékban kaphatók

   

  

 

LIMUZIN AUTÓHÁZ

Debrecen, 47-es Mikepércsi út Tel.: 52/503-233, 20/599-5145, 20/9471-279

SUZUKI Márkakereskedés és Márkaszerviz

Használt autók

Készpénzes felvásárlása
13 éves korig

MŰSZAKI VIZSGA

AKCIÓ!!!
Suzuki modellekre és más típusokra, 

akciós átvizsgálással!
Műszaki vizsgáztatást vállalunk: Bármilyen típusú személygépkocsira, 

motorkerékpárra, kisteherautóra 3,5 tonna össztömegig.
A részletekről kérjük érdeklődjön kollégáinknál.

Az akció időtartama: 2018. 04. 30-ig!

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal

á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló

l

slás.sláslásslás.
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(M(M(M(Mededededititititeererer áráráránnnn HáHáHáHázzz aaaa érérérégigigigi OOO OTITITITI-v-vvalalalal sss s ezezezembmbmbmbenenenen))))

Kezelési díjak már

1000 Ft-tól
elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

BEFEKTETŐK FIGYELEM!
Eladó 3 jól működő töltőállomás

telephelyekkel együtt,
külön-külön vagy egyben is,

nem messze a magyar határtól
a romániai Bihar megyében.

Érd.: 06-70/370-7313, vagy 
debrecen@ingatlandoktor.com
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Nagyerdőn, Szigligeti utcán 

3-4 szobás, 72 és 85 m2-es 

LAKÁSOK + GARÁZSOK 

leköthetők

jövő évi átadással.

CSOK ÜGYINTÉZÉSE. 
Érdeklődni: Gere és Társa Kkt. 

06-30-9950-177

www.gereestarsa.hu
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