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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: akár 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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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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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

LED
PANELEK

VVTk Kft. 4025 DDebre

6–24 Watt
1470 Ft-tól

4830 Ft-ig
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www.kokakontener.huwww.kokakontener.hu
KONTÉNERES TÖRMELÉK

ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS!
Kiszállítás 2 órán belül
Gyorsaság, pontosság,
minőségi munka!

Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281

Debrecenben forgalmas helyen 

KIADÓ vagy ELADÓ 
a Létai HH Kft.Hús Üzlete!

B, C kategóriás jogosítvánnyal

 TERÍTŐI ÁLLÁSRA 
férfi akat azonnal alkalmazunk!

KIEMELT FIZETÉS!
TELEFON:

06-20/337-0574,
06-52/251-866,
06-52/376-249
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3900-5900 Ft-ig

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.
Debreceni Táncegyüttes Próbaterme

Debrecen, Hatvan u. 32. sz.
Március 29 Péntek 9-12 ig.

Széles problémás lábakra

NŐI  TAVASZI 

CIPŐ VÁSÁR! 
Méret:36-42-ig  

Nyitva tartás: H–P 07:30–16:00

Polikarbonát lemezek,
 aluminizált csövek (kipufugócső)

Zárt szelvények 20x20x2-től 
100x100x4-ig  minden méretben

 kedvező áron, amíg a készlet tart!
Szögacélok, U acélok, négyzet acél, 
köracél, betonacélok, horganyzott 
kerítéselemek nagy választékban.

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20.  52/425-847,  0620/533-8654
Újfehértó, Kossuth u. 11. 42/290-864,  0670/501-3057
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Debrecen, Tormai István u. 24. 
Tel: 52/311-317 Fax: 52/430-493

www.raczbt.hu

SALGÓ 
polcrendszerpolcrendszerpolcrendszer

Különböző vasanyagok,
kovácsolt elemek

nagy választékban!

Debrecen, Tormai István u. 24. 

nagy választékban!nagy választékban!nagy választékban!

Bankkártyás � zetési lehetőség!
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A hosszú hideg tél  ■
után ki ne vágyna arra, 
hogy a vastag pulóverek-
től és a csizmától meg-
szabadulva kiélvezze a 
tavasz első napsugarait. 
Gyakran még a vékony 
átmeneti kabátunkat 
sem vesszük fel, néhány 
nap múlva azonban je-
lentkeznek a már jól is-
mert megfázásos tüne-
tek: torokfájás, köhögés, 
rossz közérzet, tüsszö-
gés, pedig csak egy kis 
odafigyelésre van szük-
ség ahhoz, hogy elkerül-
jük a tavaszi megfázást 
és felhőtlenül élvezhes-
sük a jó idő beköszöntét..

Ahogy beköszönt a jó idő, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ledobjuk a kabátot, és csupán 
egy pulóvert vagy egy vékony 
inget viseljünk. A szikrázó 
napsugarak megtévesztenek 
minket, mely a hőérzetünket 
is becsapja: nem vesszük 
figyelembe a hőmérsékleti 
viszonyokat és a hűvös szellőt, 
amely könnyen megfázáshoz 
vezethet. Ha odafi gyelünk, és 
betartunk néhány szabályt, 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 
beárnyékolja a tavaszi 
napsugaras hétköznapokat”

Szeszélyes időjárás ellen 
réteges öltözködés

Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tudhatjuk, 
mire is számíthatunk aznap: 
reggel még hűvös az idő, 
de délutánra felemelkedik 
a hőmérséklet. Akármikor 
elkaphat minket egy kisebb 
zápor, és estére annyira lehűl a 
hőmérséklet, hogy azt hinnénk, 
újra a tél közeleg. Így elég nehéz 
eltalálni a megfelelő öltözéket. 
Ahhoz, hogy elkerüljük a 
megfázást öltözzünk az  
évszaknak megfelelően, 
rétegesen, és mindig legyen 
náluk egy kardigán vagy egy 
pulóver arra az esetre, ha 
hűvösebbre fordulna az idő. 
Nem szükséges azonban a 

túlzottan vastag ruhadarabok 
viselése, hiszen az sem jó, ha 
megizzadunk. Az ablakon 
beszűrődő napsugarak olykor 
csalóka képet adnak a kinti 
hőmérsékletről. Előfordulhat, 
hogy a szabadban jóval 
hűvösebb van, mint bent, így 
ha az irodán kívül van elintézni 
valónk, mindenképp vegyünk 
magunkra valamit.

A sportolás fél egészség
Rendszeres sportolással is 

fokozhatjuk állóképességünket. 
A jó idő beköszöntével az 
edzőtermek helyett inkább 
a természetben sportoljunk, 

vagy szervezzünk a közelgő 
hétvégére nagyobb túrákat!. Ha 
a kirándulás alatt megállunk 
vagy az izgalmas mérkőzés 
közepén megpihenünk, mindig 
vegyünk fel egy pulóvert vagy 
egy dzsekit, hiszen kimelegedve 
és izzadtan könnyebben 
megfázatunk. Gyermekünk 
fi gyelmét is hívjuk fel erre és 
törekedjük rá, hogy ebben az 
időszakban nála is legyen plusz 
pulóver vagy esőkabát.

Az erős immunrendszer 
ellenáll a támadásoknak

I m mu n r e n d sz e r ü n ke t 
folyamatosan erősítsük 

vitaminokkal is, hogy ellenállóvá 

váljunk a betegségekkel szemben. 

Részesítsük előnyben a friss 

zöldségeket és gyümölcsöket, ám 

ha télen erre nincs lehetőségünk, 

kiegészítésként szedjünk 

vitaminkészítményeket. Ha ezt a 

néhány dolgot betartjuk, a tavasz 

minden percét kiélvezhetjük és 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 

ágynak döntsön minket. 

Figyeljünk oda a folyadék 

bevitel mennyiségére, nem elég 

hangsúlyozni a napi 2-3 l folyadék 

bevitel szükségességét.

A ravasz tavasz!
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A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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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Szakemberek A-Z-ig

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.

Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás

és egyéb

� 52/430-826
+36-30/9430-826
� 52/430-826

+36-30/9430-826

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu

NYÍLÁSZÁRÓ HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSZŐNYEGTISZTÍTÁS ÁLLAToRvoS

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSIés MIMIIKRKésssssssssssssssssss    MIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AKCIÓ! 
CSAK MOST, CSAK MÁRCIUSBAN
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A DEBRECENI EZERMESTER Kft. 

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, 
ÁLLVÁNYOZÁS, KŐMŰVES 
MUNKÁK ÉS LAPOSTETŐ 

SZIGETELÉS
Debrecenben és környékén 

rövid határidővel
kedvező áron.

Érd.: 70/333-6606

HŐSZIGETELÉS
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TÁRSASHÁZKEZELÉS
-közös képviselet, 

-karbantartás, 
-felújítás, -takarítás

tarsashazkezeles.co.hu
tel.: +3670/333 6606

TÁRSASHÁZKEZELŐ

www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

+36-54/410-191
+36-30/228-3669

Varga
Lajos

kályhásmester
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KÁLYHA
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Garázskapu Center
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AKCIÓ!

KLING minőségi kapuk verhetetlen áron!

Debrecen, Nyíl u. 2.

52/320-740
30/2390170

GARÁZSKApU

51
72
99

51
72
88

51
72
89

51
70

18
Kling garázskapuk, minőség meggyőző áron

Egyedi igényeihez 
igazodva, szabvány 
méreteken túl is talá-
lunk Önnek megol-
dást, bármilyen kü-
lönleges is az elkép-
zelése.

Cégünk a neves KLING 
gyártmányú szekcionált 
kapukat forgalmazza ami 
önmagában is garancia a 
minőségre.

Ár-érték arányban to-
vábbra is a legjobb vétel a pi-
acon. A Kling Kaputechnika 
termékei megkapták a TÜV 
minősítést, ami kiemelke-
dően magas minőségi és 

műszaki felszereltséggel 
járt együtt.

A garázskapukon kí-
vül a kertkapuk, kapube-
járatok automatizálásá-
ban speciális igényeket is 
megvalósítunk.

Kibővült szervízszolgál-
tatásunkkal az összes Ma-
gyarországon forgalmazott 
lakossági és ipari kapu, il-
letve motor javítását vál-
laljuk reális áron rövid 
határidővel.

Távkapcsolási rendszerek 
elterjedésével szükségessé 
vált a tönkrement irányí-
tók pótlása, javítása, ebben 
nyújtunk önöknek segítsé-
get. Debrecen legszélesebb 

választékát távkapcsolók-
ból nálunk találja, és ha ne-
tán különleges típusra van 
szüksége, nekünk az sem 
jelent gondot, minden for-
galmazott típust nálunk be 
tud  szerezni.

A lakossági termékeken 

kívül ipari kapu automatikát, 
ipari szekcionált kaput, au-
tomata üvegajtókat, sorom-
pókat és egyéb speciális ter-
mékeket is kínálunk.

Várjuk minden kedves le-
endő ügyfelünket!

ELÉRHETŐSÉG
Garázskapu Center
Debrecen Nyíl. u. 2.szám 
alatti (Hadházi sarok) 
bemutatótermünkben.
www.garazskapucenter.hu
Tel.: 52/320-740;
         30/2390-170
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KERTGoNDoZÁS

VÍZSZERVÍZ!
Panel fürdőszobák teljes

átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,

burkolással, anyagbeszerzéssel, 
törmelék elszállítással,

nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
Érdeklődni: 

0670/6694877

vÍZSZERvÍZ
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Eboltás 2019. Debrecen

RENDELŐK:

Március 30. (szombat)
9:00-10:00 Hármashegy u. vége
9:00-11:00 Vámospércsi út-Jáger dülő sarok
10:00 -11:00 Tamási Áron u.- Szabó Pál u. sarok
11:00 -12:00 Őz u.- Lahner u. sarok
12:30 -13:00 Nagycsere, Erdészet
13:00 -14:00 Diószegi út, volt Birka csárda
13:30 -14:00 Nagycsere, Tejcsarnok
14:30 -15:00 Acsádi út-Vikend (Cserszömörce u. )sarok
15:00 -16:00 Szepes
15:30 - 16:00 Apafa-Gyümölcsös kijáró
17:00 -18:00 Határ út, volt Határ Söröző

Március 31. (vasárnap)
8:30 - 9:30 Kismacs, Vihar u. 3
9:00 -10:00 Dessew�y u.- Dembinszky u. sarok
10:00 -12:00 Széna tér
10:30 -12:30 Nagymacs, Kastélykert u.26.
11:00 -12:00 Kálmánchelyi u.-Görög u.sarok
13:00 -14:00 Liget tér
14:00 -15:00 Kard u.-Diadal u. sarok

Április 04. (csütörtök)
17:00-18:00 Bölcs u.20.

Április 05.(péntek)
17:00 -18:00 Nagy Sándor telep, Hargita u.

Április 06. (szombat)
8:00 -10:00 Létai út eleje
9:00 -10:00 Úrrétje u.-Böszörményi út sarok
9:00 -10:00 Alma u.- Leiningen u. sarok
9:00 -11:00 Nagy Sándor telep, Hargita u.
9:00 -11:00 Vámospércsi út 84. (D.R.K.K. parkoló)
9:30 -10:30 Toldi u.- Polgár u. sarok
10:30 -12:00 Gergely u.- Lázár u. sarok
11:00 -12:00 Paci iskola
11:30 -12:30 Katalin u.- Sólyom u. sarok
12:30 -13:00 Kerekes Ferenc u. 52.
13:00 -14:00 Piroska u.- Budai Nagy Antal u. sarok
13:00 -14:00 Diószegi út, Állatvásár mellett
13:30 -14:00 Szávay Gy. u.- Leiningen u. sarok
14:00 -15:00 Vág u. - Gohér u. összeköttetése
14:00 -15:00 Diószegi út, Pince Söröző
14:30 -15:30 Kard u.-Diadal u. sarok
16:00 -17:00 Lőporos u.
17:30 -18:00 Gugyori

Április 07. (vasárnap)
8:00 - 9:30 Felsőpércsi úti presszó
9:00 -11:00 Vadliba u.1.sz.
9:30 -10:30 Berzsenyi u.- Magvető u. sarok
10:00 -11:00 Szávay Gy. u.- Ozmán u. sarok
10:00 - 12:00 Kinizsi nyomda
11:30 -12:30 Béri Balogh Ádám u.- Vak Bottyán u. sarok
11:30 -12:30 Konzervgyár
13:00 -14:00 Madách tér
13:30 -14:30 Sólyom u. 101.

Április 10. (szerda)
17:00 -17:30 Péter�a dülő 44.

Április 13. (szombat)
8:00 -10:00 Serli büfé
8:30 -10:00 Bánk céltelepülés
9:00 -10:00 Kosztolányi u. 80/A.
11:00 -12:00 Létai út, Gázcsere telep
11:00 -12:00 Paci iskola
12:30 -13:00 Kondoros, Vikend csárda
13:00 -15:00 Szeged u.-Lencz u. sarok
14:00 -15:00 Szoboszlói út- Zelemér u sarok
14:30 -15:00 Bánk, Bánki iskolával szemben
16:00-16:30 Zsibi bejárata
17:00 -18:00 Kishegyesi út, volt Téglagyár (most Axiál)mellett

Április 14. (vasárnap)
8:00 - 9:00 Farkas u.-Hullám u. sarok (Pac)
8:00 -11:00 Balaton u.
10:00 -12 :00 Diószegi út, Hintós presszó
13:00 -14:30 Borsovai u.-Epreskert u. sarok

Április 18. (csütörtök)
17:00 -18:00 Kartács u. 28.

Április 23. (kedd)
17:00 -18:00 Rózsavölgy út

Április 24. (szerda)
17:00 -18:00 Gönczy Pál u.-Szivárvány u. sarok

Április 25. (csütörtök)
17:00-18:00 Függetlenség u. 41.

Április 26. (péntek)
16:00-17:00 Haláp, Erdőhivatal

Április 27.(szombat)
9:00 - 9:30 Haláp-Hármashegy Pihenőközpont
9:00 -10:00 Veres Péter u. buszforduló
9:00 -10:00 Panoráma út, volt Danubius büfé
10:00 -12:00 Haláp-tanyaközpont
11:00 -12:00 Paci iskola
11:00 -12:00 Zrínyi u.- Keresszegi u.sarok
12:30 - 13:00 Haláp- Vikendek postaláda
13:00 -13:30 Acsádi út 4-es km, Kertbarát büfé
13:00 -13:30 Hosszúpályi út, Alkotóház
14:00 -15:00 Fancsika, volt Béke Tsz mellett
15:00 -16:00 Vág u. - Gohér u. összeköttetése
16:00 -17:00 Diószegi út, helységjelző tábla mellett

Április 28. (vasárnap)
8:00 -10:00 Felsőjózsai u.
10:00 -12:00 Ondód

Május 03. (péntek)
16:00 -17:00 Nagy Sándor telep, Harsona u.- Toroczkó u. sarok

Május 04.(szombat)
8:00 -10:00 Telek u.-Kiserdő u. sarok
11:00 -12:00 Paci iskola
13:00 -14:00 Diószegi út, Birka csárda
15:00 -16:00 Határ út, volt Határ Söröző

Május 05.(vasárnap)
9:00 -10:00 Alsójózsai u.-Hatház u. sarok
10:00 -12:00 Diószegi út , Hintós presszó

Május 11.(szombat)
11:00 -12:00 Paci iskola
13:00 -14:00 Serli büfé
15:00 -16:00 Ondód

Május 12.(vasárnap)
10:00 -12:00 Széna tér

DR BOD-RI Állatorvosi Ambulancia
H, P: 12:00 -19:00
K, Sz, Cs: 10:00 - 17:00
4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.
Tel: 70/ 388-4976
 
Dr. Felvégi Béla
H-P: 9:00 -12:00
4033 Debrecen, Mátyás király u.43/A.
Tel: 30/ 229-1170

Főnix Állatorvosi Rendelő
4031 Debrecen, Széchenyi u. 108.
H-P: 9:00-16:00
Tel: 30/2480637

Dr. KZ Állategészségügyi Központ Kft.
H-P: 9:00-19:00
Szo, Vas.: 9:00-12:00
4029 Debrecen, Domb u. 16.
Tel: 52/447-491, 20/2432090

Állatorvosi Rendelő
H, K, P: 17:00 - 19:00
4034 Debrecen, Vadliba u.1.
Tel: 30/4755668

NETVET Kft. Állatorvosi Rendelőintézet
H-P: 9:00-19:00
Szo: 9:00-12:00
4034 Debrecen, Nógrádi Mátyás u. 17.
Tel: 52/531-663, 70/376-1172

NETVET Kft. Lehel u. rendelője
H-Sz-P: 9:00-12:00, 16:00-19:00
K-Cs: 16:00-19:00
Szo: 9:00-12:00
4032 Debrecen, Lehel u.20.
Tel: 52/501-694, 70/376-1219

VEZÉR Állategészségügyi Centrum Kft.
H-P: 9:00-19:00, Szo: 9:00-12:00
Vas: 9:00-12:00
4032 Debrecen, Szikes u. 6.
Tel: 52/485-203, 30/384-0645 e-mail: vezerlabor@gmail.com  
Web: www.allatdoki.hu

Felhívjuk az ebtartók �gyelmét, hogy a 2019. évi veszettség elleni oltás az alábbiak szerint történik: minden 3 hónapos kor feletti eb oltása és 
egyidejű féregtelenítése is kötelező, a macskák védőoltása ajánlott.

Az oltás, féregtelenítés és a nyilvántartásba vétel együttes díja a meghirdetett helyeken 5000.-Ft,
amely a rendelők esetén csak az április hónapra vonatkozik.

Nem részesülhet oltásban az az állat, amely 14 napon belül embert mart, hatósági meg�gyelés alatt áll, vagy betegségre utaló tünetei vannak 
, valamint az a kutya, amely microchippel nem rendelkezik.

A chip behelyezésére az oltások helyszínén, külön díjazás ellenében  
lehetőséget biztosítunk.
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NYÍLÁSZÁRÓT 

A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

ww.ablakarnyek.com

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.

Db., Monostorpályi út 9–11/G

+36-70/312-7770

 Vásároljon 6 légkamrás

minőségi nyílászárót

a gyártótól!

Kedvező ár, magas minőség

és műszaki tartalom!

Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!

Párkányok, redőnyök reluxák 

és egyéb árnyékolástechnikai 

termékek nagy választékban, 

kedvező áron!

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688

Tel.: 20/3906-906

ABLAKFRONTABLAKFRONT

Redőnyök, rovarhálók, harmóni-

ka ajtók, beltéri ajtók, szalagfüg-

gönyök, reluxák, napellenzők, 

roletták. Téli kertek beépítése. 

Helyszíni felmérés és árajánlat 

INGYENES. Igényes beépítés, 

SZAKSZERŰ szervízháttér

51
73

14

Építés–Otthon– Lakberendezés
51

70
11

51
17

53

Bemutatóterem: 
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

51
73

03

AZONNAL 
KIADÓ!!

 Telefon:
06-20/337-0574

NŐI-férfi  

fodrásznak 

Létavértesen 

üzlethelység
51
70
07

51
73
00

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

kedvezményes áron!

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

kedvezményes áron!
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A Manz Hungary Gépgyártó Kft.
a németországi Manz AG (Reutlingen) magyarországi leányvállalata. Cégünk high-tech berendezésekhez 

gyárt minőségi alkatrészeket, hegeszte� szerkezeteket és előszerelt egységeket Debrecenben.

Elérhetőségeink: 
E-mail: HR-hungary@manz.com | Telefon: +36-30/670-7455 | Cím: 4031 Debrecen, Határ út 1/c

Ehhez a tevékenységünkhöz keresünk az alábbi pozíciókba új munkatársakat: 
Mechanikus szerelő • Lakatos • CNC marós • Festő

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu                                         

Ajánlatunk március 31-ig érvényes.
Az akcióban részt vevő termékekről
és további feltételekről érdeklődjön az üzletekben!

Debrecen, Kossuth u. 11,  (52) 422 117
Debrecen, Bethlen u.–Jókai u. sarok, Jókai u. 1.  Tel.: 52/314-592

Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9. Tel.: 52/386-143

   Keressen minket Facebookon is!

51
78
30

51
72
90
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Apró

51
73

05

Gelniczky 
Károly 

Ingatlanközvetítő 

Eladná ingatlanát, 
de nem tudja mennyit ér?

Ingyenes ármeghatározás 
ügyfeleink részére! 

Ajándék energetikai 
tanúsítvány!

Ingatlanközvetítési díj 2%.
Tel.: +36-30/976-0084 

www.fonixingatlaniroda.hu 
fonixingatlaniroda@gmail.com

51
70
13

H377051 Debrecen, István úton 10. emeleti, 68 nm-es, 
2+1 szobás szép állapotú lakás eladó. A lakáshoz saját 
bejáratú 9 nm-es tároló tartozik! 23,8M ft +36 70 461 9496
H367370 Eladó Debrecenben a Lenc-telep szélén, 1217 
nm-es telken, nappali-konyha-étkezős és három fél szobás, 
tégla építésű, vegyes cirkó fűtéses, padlófűtéses, felújítan-
dó zártkerti ház. 12 M Ft +36 70 469 3231
H358566 Alsó-Józsa központjában eladó egy 60 nm-es, 
két szobás családi ház, 800 nm telken. Fűtését gázka-
zánról radiátorokkal, a használati meleg vizet villanyboj-
ler segítségével biztosítják. 17.9 M Ft +36 70 469 3291
H377859 Debrecen közkedvelt részén, a Libakertben eladó 
egy átlagos állapotú, 4. emeleti, 1+1 szobás, 43 nm-es, 
gázkonvektor fűtéses téglaépítésű lakás. Ideális befekte-
tési lehetőség! 21.2 M Ft +36 70 388 5461
H374732 Debrecen kedvelt részén, a Hold utcán eladó 
egy 2 lakrészből álló családi ház, amely 2 generáció lak-
hatására is alkalmas. 1970-ben épült beton alappal, tég-
la falazattal. 21.5 M Ft +36 70 716 9076
H370736 Debrecenben, Piac utcától 3 percre eladó egy 
1. emeleti, 42 nm-es gázfűtéses tégla lakás, teljes beren-
dezéssel! Az ingatlanban 2 stúdió lakás került kialakítás-
ra, alacsony rezsiköltség. 21.9 M Ft +36 70 469 3276
H378715 Debrecenben, a Műszaki Karhoz közel, Kará-
csony Gy. utcában, 3. emeleti 64 m2-es, 2+1 szobás erké-
lyes lakás eladó. Az ingatlan felújított, redőnyös, új műanyag 
nyílászárókkal rendelkezik. 22.5 M Ft +36 70 388 6066
H378225 Debrecen, István úton eladó egy 3 szobás, jó 
állapotú, 6. emeleti lakás. Jó elosztás, műanyag nyílászá-
ró, mért fűtéses, erkélyes, klímás. Zöldre néző panorámás, 
jó állapotú. 22,99M Ft +36 70 469 3276
H377642 Debrecen, István úton 63 nm-es, bútorozott tár-
sasházi lakás eladó. Nagy étkező-konyhás, jó elosztású. 
1+2 szobás, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, erkélyes, 
klímás, jó állapotú. 23.5 M Ft +36 70 469 3316
H379995 Újkerti 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konyha-
étkezős, nagy előszobás 57 nm-es 3. emeleti, mért távhős, 
külön fürdőszoba-WC-s, NY-i tájolású társasházi panella-
kás eladó. 23.88 M Ft +36 70 412 4491

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

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com

 06 20 9552 411 
 Közvetítői díj: 2 % bruttó

Telefon: 0630 737 5768
www.palmer.ingatlan.com

Homokkertben újszerű 2 generációs 
családi ház 1117m2-es telken (1 telken 2 
ház), egyik 4 szoba, nappali, 2 fürdőszo-
ba, a másik 1,5 szoba, fürdőszoba, kony-
ha. 20m2-es garázzsal. Ár: 59MFt
Boldogfalvikertben nappali+4 szobás, 
nagy pincés, dupla garázsos hőszigetelt, 
részben felújított családi ház 700 nm tel-
ken eladó 42MFt 
Boldogfalvikertben földszintes 
nappali+3 szobás 110 nm-es újszerű 
nagyon szép családi ház nagy terasszal, 
garázzsal, fedett kocsibeállóval 500 nm 
nyeles telken eladó. Utcafrontról saját 
kapubejáró. 46MFt
Vargakertben lévő családi ház 2,5 fél-
szoba, étkező+konyha, 513 nm-es te-
lekkel, több melléképülettel  csendes kis 
utcában eladó, vagy csere értékegyez-
tetéssel fsz-i, és 1 emeleti tégla építésű 
lakást beszámítunk Irányár 35MFt. Al-
kuképes! 
Nagyerdőn 102 nm-es nappali+2 szoba 
konyha étkezővel, 2 fürdőszoba belső 2 
szintes, alatta pince (szuterén, garázs-
zsal) tégla építésű társasházi lakás el-
adó. Ár: 49MFt 
Belvárosi  tégla, 1. emeleti 102 nm-es, 
3 sz,étkező+konyha, két fürdőszobás, 
két erélyes (egy 9 nm-es loggia, és 4 nm 
erkély), saját pincés, gáz cirkó fűtésű la-
kást cserélek értékegyeztetéssel  kisebb 
értékű 1+2félszobás, 60-70 nm körüli 
belvárosi liftes panel lakásra, vagy el-
adnám. Parkolás zárt udvarban, garázs 
vásárolható. Irányár: 34,9MFt 
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Ház, Házrész eladás

debrecen, Kinizsi u. 3. sz. alatt, 

68nm ház eladó. 06-30/905-3837

debrecen, Műszaki Főiskolánál felújí-

tandó családi ház eladó vagy ikerház, 

társasház építésére alkalmas 687nm 

telekként. 35MFt. 06-30/585-3129

Frekventált helyen lévő ingat-

lan eladó.Telephelynek,raktárnak,6 

lakásos társasház építésére alkal-

mas.(Hajdúszoboszló,Dózsa György 

utca 52.)Érd.:06-30/943-0751

debrecen Nagyerdő Komlóssy utcánál 

98m2-es 4szobás gázcirkó fűtéses 

sorház eladó. 45MFt simonyiingatlan.

hu Tel:06703655519

debrecen belváros Jókai utcá-

nál 2019-es újítású, Jacuzzival, 

szaunával, 100m2-es, nappa-

li plusz 3szobás, kamera rendszer-

rel, westen kondenzációs kazánnal, 

nagy 45m2-es padlófűtéses terasz-

szal, 2parkolóval luxusház eladó. 

Irányár: 58,8MFt simonyiingatlan.hu 

Tel:06703655519

Kardos utcán 220 m2-es, nappali és 

4 szobás, 18 éves, földszintes csa-

ládi ház 10 cm szigeteléssel, 20 m2 

garázzsal, 15 m2 tárolóval 1100 m2 

telken 120 M Ft Tel: 20/9911123

lencz utcán 300 m2 6 szobás, 2 

generációsnak vagy vállalkozás-

nak is alkalmas geotermikus hűtés-

sel és fűtéssel rendelkező ház 42 

m2 garázzsal, 35 m2 terasszal, téli-

kerttel, öntözővel, riasztóval, bükk 

bútorzattal, fa nyílászárókkal, 8 cm 

szigeteléssel 900 m2 telken 65 M Ft   

Tel:20/9911123

Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, mini-

mál stílusú, úszómedencés luxus ház, 

nappali és 4 szobával, 30 m2 dupla-

garázzsal, kemencével, fedett terasz-

szal, filagóriával, diszkréten körbeke-

rítve téglakerítéssel. Extrák:kandalló, 

riasztó, kamera, vörösfenyő nyílászá-

rók Ár: 99 M Ft   Tel:20/9911123

Kerekestelep, Gergely utcán, 105 

m2-es, 3 szobás étkezős, 2 fürdőszo-

bás ház, 17 m2 garázzsal, 16 m2 pin-

cével, 16 m2 zárt terasszal 500 m2 

telken, filagóriával, 2. fedett beállóval, 

14 éves  földszintes ikerház eladó. 

Oldalt 20 cm, felűl 15 cm szigetelés-

sel. Ár: 42 M Ft   Tel:20/9911123

Nyulas, Lóverseny utcánál, 145 
m2-es, nappali és 4 szobás, 
minimalista stílusú, lakberendező 
által megálmodott sorház, szikrázó-
an tiszta levegőjű területen, garázs-
zsal és kocsibeállóval eladó vagy 
300 000 Ft-ért kiadó. Ár: 78 M Ft   
Tel:20/9911123

József Attila-Telepen Kulacs utcán, 
10 éves, 65 m2-es, nappali étke-
ző és 2 hálószobás földszintes ház 
40 m2 fedett terasszal, 5 cm szige-
teléssel 1040 m2 telken 29,9 M Ft   
Tel:20/9911123

Ötmalom utcán, 300 m2-es, nappali 
, hallos és étkezős, 4 szobás, fokoza-
tosan újított Olasz tervező által meg-
álmodott 2 generációs nagypolgá-
ri ház 170 m2 vállalkozásra is alkal-
mas pincével, 400 m2 telken garázs-
zsal és több kocsibeállóval 69,9 M Ft   
Tel:20/9911123

Hatvan utcai kertben, Halastó utcán, 
7 szobás, 320 m2-es, 2 fürdőszo-
bás, 8 éve átépített felújított pol-
gári ház 580 m2 telken 49 M Ft   
Tel:20/9911123

Nagyerdőalján, Laktanya utcánál 
150 m2-es, 3 szobás földszintes, 10 
éve felújított, gáz etázsfűtéses, most 
irodának és üzletnek kialakított csa-
ládi ház 2 állásos garázzsal és 3 par-
kolóval 300 m2 telken 43 M Ft Tel: 
20/9911123

Fészek lakóparkban, nappali és 4 
szobás, 150 m2-es, 40 m2 garázsos, 
10 éves, 38 cm falú és 5 cm szige-
telésű amerikai típusú ház 860 m2 
telken eladó. Extrák:riasztó, öntöző, 
medence, filagória, klíma, gardrób, 
kemence, 2 fürdőszoba és mosókony-
ha. 56,99 M Ft Tel: 20/9911123

Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szo-
bás, 2 generációs, 32 éves, 30 m2 
garázzsal, úszómedencével, 2 kony-
hával, 420 m2 telken 32 éves ikerház 
46,9 M Ft   Tel:20/9911123

Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 10 
éves, nappali és 4 szobás, családi ház 
2 garázzsal, pincével, cserépkályhá-
val, fúrt kúttal, kamerákkal, 1100 m2 
telken 42,9 M Ft   Tel:20/9911123.

Nagyerdő alján, 18 éves, 200 m2-es, 
4 szoba étkezős, 50 m2 garázsos, 
40 m2 teraszos, 50 m2 vállalko-
zásra alkalmas alagsorral 410 m2 
telken eladó. 8 cm szigeteléssel, 
riasztóval,fúrott kúttal rendelkezik 
62,5 M Ft   Tel:20/9911123

debrecen, Csapókerti 3 szobás, 
hőszigetelt ház, gáz+ vegyes tüze-
léssel, új tetővel, garázzsal, egyéb 
melléképületekkel, 580 m2-es telken 
eladó.  27,9 M Ft. 0620/ 422 6503

Földesen kétgenerációs családi ház 
eladó a Honvéd u-n 3.800 nm-s tel-
ken sok melléképülettel, ólakkal táro-
lókkal. 30/4571-219. Ár : 4,8 mFt

db-Nagycserén kp-hoz közel 1.750 
nm-s telken 90 nm-s felújítandó 
családi ház eladó melléképületekkel. 
30/4571-219 Ár: 8,9 mFt

Csapókertben a Ruyter u-n 30 
nm-s 1 szobás jó állapotú konvekto-
ros sorház eladó. 30/4571-219. Ár: 
12,5 mFt

a Júlia telepen 68 nm-s 2 szobás 
régebbi építésű családi ház de belül 
nagyon szépen fel lett újítva eladó 
710 nm-s telken. 30/4571-219 Ár: 
23,9 mFt

a Simonffy u-n felújított galériázott 
bútorozott 28 nm-s konvektoros kis 
rezsijű házrész eladó nagy terasszal. 
30/4571-219. Ár: 15,5 mFt

Kerekestelepen az Erdély u-n 60 
nm-s 2 szobás családi ház eladó 
sok mellék épülettel 1.250 nm-s tel-
ken SÜRGŐSEN. 30/4571-219. Ár: 
26 mFt

debrecen kerekestelepen 105 
m2-es 3 szoba,nappalis,amerikai 
konyhás 2 fürdőszobás,gardróbos 
ikerház fele,garázzsal 500 m2-es 
telekrésszel eladó.A telek szé-
pen parkosított,filagória,kerti 
kemence tartozik hozzá.Nap ele-
mekkel szerelt,klímás,riasztóval 
ellátott,távirányítós bejárati és garázs-
kapu. Ár:41.9M Tel:06706234024

BelVárOsI, 100nm-es, 
nappali+3szobás, földszintes, felújí-
tandó ház eladó! 27,9mFt  30/677-
6676

KÖVes ÚT MENTÉN, 110nm-es, 
tanyás LAKÓHÁZ +1,2ha földdel 
eladó! 11,99mFt 70/7766-413 

sIMONYI ÚTI, 140nm-es, kétgenerá-
ciós ház, 720nm telekkel eladó! 69,0 
mFt 30/667-7167

KONdOsKerTI, kétgenerációs, föld-
szintes ház, aszfaltos utcában eladó! 
12,99mFt 70/7766-413

NaGYerdeI, 170 nm-es, nappali+4 
szobás ikerház 430 nm telekkel 
eladó! 46,9 mFt 30/677-6676 

NaGYerdeI, 240 nm-es, 4 
szoba+nappalis, földszintes vil-
la, nagy telekkel eladó! 110 mFt 
30/667-7167

Ház-, HázrészKeresés
debrecenben keresek meglévő ügy-
feleimnek eladó, kiadó házakat, iro-
dákat, üzlethelyiségeket, tanyá-
kat akár azonnali fizetéssel. Tel.: 
30/4571-219.

eladÓ lakásokat, házakat kere-
sek, ELÉGEDETT ügyfeleim aján-
lásával. Jutalék 2%, csak SIKE-
RES közvetítéskor fizeten-
dő. www.texan.hu Tel:20/942-
0727

3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERE-
SEK KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318

laKáseladás
a belvárosban újabb építésű, 1. eme-
leti, 2 szobás, 55 m2-es, gázcirkó 
fűtéses, nagy erkélyes, szép lakás 
zárt udvaros társasházban eladó.  
ir.ár: 29,5 M Ft   Érd: 70/544-4506 

alKalMI VÉTEL! A Műszaki Főisko-
la mellett 1. emeleti, 2 szobás, gáz-
fűtéses, erkélyes lakás négy eme-
letes társasházban, parkos környe-
zetben eladó. ir.ár: 21,8 M Ft   Érd: 
70/544-4506

alKalMI VÉTEL! A villamos mellett 
az egyetemek közelében 2. emeleti, 
2 szobás, 55 m2-es, gázfűtéses, kis 
rezsijű lakás négy emeletes társas-
házban eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!  
ir.ár: 23.9 M Ft  Érd: 70/544-4506
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az Egyetem sgt. mellett 
GYÖNYÖRŰSZÉP, 2 szobás, 60 
m2-es, GÁZCÍRKÓ fűtéses, erkélyes, 
exkluzív, modern, azonnal költözhető, 
3. emeleti lakás liftes házban eladó.
ir.ár: 28,9 M Ft  Érd: 70/544-4506

alKalMI VÉTEL!  A Tócóskertben az 
István úton 2. emeleti, 3 külön nyíló 
szobás, 55 m2-es, műanyag nyílás-
zárós, erkélyes, felújított lakás eladó. 
ir.ár: 22 M Ft.  Érd: 70/544-4506

debrecen Mata János utcá-
nál 53m2-es, 2szobás, 1.emeleti, 
gázfűtéses tégla építésű lakás 
nagy erkéllyel eladó. Irányár: 
20,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen belváros Ispotály lakó-
park 60m2-es, 3szobás, téglaépí-
tésű. szigetelt, gáz cirkó fűtéses, 
2.emeleti, liftes házban, 2008-as 
építésű felújított, klímás, 6m2-es 
erkéllyel lakás tulajdonostól eladó 
parkolási lehetőséggel . Irány-
ár: 41MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen Nagyerdő Simonyi útnál 
2.emeleti, 112m2-es lakás terasz-
szal, nappali 4 szobás, klimatizált, 
Wellmann konyhás, szigetelt, tég-
la, új építésű, Wolf kazánnal, beépí-
tett szekrényekkel, garázsvételi 
lehetőségekkel, lakás eladó. Irány-
ár: 52MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen belváros Rákóczi utcánál 
105m2-es, 5szobás, 2003-as magas 
szinten felújított, Lg klímás, új kony-
haszekrénnyel, Teka gépekkel, turbó 
kazános, liftes, igényes lakás eladó.
Irányár: 52MFt simonyiingatlan.hu  
Tel: 06703655519

debrecen Hatvan utcai kertben 
földszinti, padlófűtéses, 65m2-
es, nappali 2szobás, 2018as, 
új, bútorozva, samsung gépek-
kel és televíziókkal, mosó-szárí-
tó, fehér magasfényű konyhaszek-
rény, sok gardrób, saját kis udvarral 
lakás eladó. Irányár:52,5MFt+4MFt 
simonyiingatlan. hu  Tel: 
06703655519

debrecen belvárosi, 96nm-es, 3 szo-
ba-összkomfortos, gázfűtéses, pol-
gári lakás tulajdonostól eladó. Iár: 
35MFt. 06-30/6676-306

debrecen, Füredi-kapu lakóparkban 
80nm-es, 3 szobás, klímás lakás 
eladó. Iár: 35,2MFt. 06-20/3255-
298

Kassain, 2 szobás, gázfűtéses, első 
emeleti lakás eladó. Érd.: 06-70/299-
0052

egyetem sugárúton, 83 m2-es, nap-
pali és 3 szobás, gáz etázsfűtéses, 
teljes mértékben felújított lakás 10 
m2-es terasszal eladó. Klíma, beépí-
tett konyha, redőnyök, elegáns vilá-
gító testek tartoznak hozzá. 35 M Ft   
Tel:20/9911123

debrecen, egyetemek közelében 
2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. 
24,15 M Ft. 0620/ 422 6503 

Belvárosban a Simonffy u.-n 91 
nm-s 3 szobás polgári jellegű jó álla-
potú műanyag ablakos téglalakás 
eladó. 30/4571-219. Ár: 28,5 mFt

db-ben a Hatvani utcai kertben a Vág 
u-n 70/58 nm-s nappali + 2 szobás 
3. emeleti 2007-s cirkós lakás eladó 
újszerű állapotban. Garázs vásárolha-
tó. 30/4571-219. Ár: 34 mFt

debrecenben a Víztorony u-n 63 
nm-s 2,5 szobás mért távhős átlagos 
állapotú műanyagablakos panellakás 
eladó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

egyetem sgt-n 51 nm-s 1+2 szobás 
teljesen felújított konvektoros tégla-
lakás eladó bútorozva. 30/4571-219. 
Ár: 27,9 mFt

széchenyi kertben a Tőzsér u-n 101 
nm-s nappali + 3 szobás 2erkélyes 
gázcirkós kandallós téglalakás eladó. 
30/4571-219 Ár: 36 mFt

Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó 
állapotú kis rezsijű panellakás eladó 
a Csapó utcán. 30/4571-219. Ár: 
17,9 mFt

angyalföld téren 31 nm-s 1 szo-
bás nagy erkélyes 3. emeleti jó álla-
potú panellakás eladó sürgősen a 
Tócóskertben. 30/4571-219. Ár: 
18,9 mFt

debrecen belvárosá-
ban 27 m2-es garzonlakás 
eladó.A lakás földszinti,tégla 
ép í tésű ,gáz fű téses , fe lú j í tás t 
igényel,tartozik hozzá kis kert,16 
m2-es garázs is. Ár:19.9 M 
Tel:06706234024

debrecen Dienes J utcán 40 m2-es 1 
szobás,gázfűtéses,tégla lakás eladó. 
Ár:16.9 M Tel:06706234024

debrecen Mata J utcán 54 m2-es 2 
szobás felújított,nagy erkélyes,tégla 
építésű,második emeleti lakás eladó. 
Ár:22.5 M Tel:06706234024

BelVárOsI, 45 nm-es, nappali +1 
szobás, nagy teraszos, 1.em-i, ÚJ 
lakás eladó! 32,9 mFt 30/479-8700

dOBOzI LAKÓTELEPEN, 44nm-es, 
1+1 szobás, felújított lakás eladó! 
22,5mFt 70/3757-986 

dOBOzI UTCAI, 44nm-es, 1 szo-
ba +nagy konyhás, földszinti lakás 
eladó! 17,9mFt 30/677-6676 

sesTaKerTI, 60 nm-es, nappali +1 
szobás, gyönyörűen felújított lakás 
bútorokkal eladó! 36,5 mFt 30/667-
7167

TaNÍTÓ UTCÁN, nappali+1 szo-
bás, 1.em-i, fiatal lakás garázzsal 
(+2,5mFt) eladó! 30,0mFt 70/7766-
413

BelVárOsI, 46 nm-es, nappali +1 
szobás, nagy teraszos, 1.emeleti, ÚJ 
lakás eladó! 33,5 mFt 30/479-8700

TÓCÓsKerTI, 63nm-es, 3 szobás, 
nagy konyhás, felújított, erkélyes 
lakás eladó! 23,7mFt 70/3757-986 

BelVárOsI, 66nm-es, 3 szo-
bás, felújított, erkélyes lakás eladó! 
24,99mFt 30/677-6676 

BelVárOsI, 46 nm-es, nappali +1 
szobás, nagy teraszos, 2.em-i, ÚJ 
lakás eladó! 31,99 mFt 30/479-
8700

KOssUTH UTCAI, 60nm-es, 2 szobás, 
felújítandó, földszinti lakás eladó! 
21,6mFt 70/7766-413

KassaIN, 57/90 nm-es, nappali+3 
szobás, szép, belső kétszintes lakás 
garázzsal (+2,5mFt) eladó! 29,9mFt 
30/677-6676

WesseléNYI LAKÓTELEPI, 61nm-es, 
3 szobás, magasföldszinti, erkélyes 
lakás eladó! 32,0mFt 70/3757-986 

NaGYerdeI, 71 nm-es, nappali +2 
szobás, 12 éves, szép lakás eladó! 
38,7 mFt 30/667-7167

laKásKeresés
saJáT RÉSZRE keresek minigarzont 
vagy 1,5 szobás lakást KÉSZPÉNZ-
ÉRT. 20/942-0727

debrecenben keresek eladó és kiadó 
lakást, lakásokat ártól és nm-től füg-
getlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel : 
30/4571-219.

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK KÉSZ-
PÉNZÉRT! 20/800-8318

alBérleTeT Keres
debrecenben keresek meglévő ügy-
feleimnek kiadó lakásokat és háza-
kat azonnali költözéssel is bútorozva 
vagy üresen. 30/4571-219.

debrecenben Kossuth egye-
temhez közel 60 m2-es 
2 szobás,erkélyes,tégla 
építésű,gázfűtéses első emeleti lakás 
kiadó.A lakás felújított,műanyag abla-
kos kis rezsijű,bútorozott,teljesen új 
gépekkel ellátott! Ár:130.000 Ft/
hó+rezsi+kaució Tel:06706234024

debrecen Dobozi utcai 40 m2-es 1 
szoba,nappalis,étkezős első emeleti 
lakás,újabb építésű házban,gépkocsi 
beállással kiadó. Ár:90.000 FT/
hó+rezsi+kaució Tel:06706234024

JÓ minőségű KIADÓ lakásokat, háza-
kat keresünk IGÉNYES ügyfeleink 
részére. www.texan.hu Tel:20/942-
0727

alBérleTeT KÍNál
debrecenben kiadó 2 szobás, búto-
rozott lakás 4-5 főnek egy napra is. 
06-30/261-9960, 06-70/519-0590

dolgozó nőnek teljesen berendezett 
szoba kiadó. 06-70/308-2256

MŰszaKI KARNÁL, nappali +2szo-
bás, fiatal, gázcirkós, klímás 
lakás kocsibeállóval kiadó! 120eFt 
70/7766-413

Ókút utcán, 1 szobás, gázfűtéses 
lakás kiadó 60EFt+rezsi +1 havi kau-
ció. 06-70/207-9085

épÍTésI TeleK
debrecen Belváros, Fórumhoz 
közeli, kiváló építési telek eladó. 
06-30/3545-911

Figyelem! Nagy lehetőség építke-
zésre, vállalkozásra és önellátásra a 
Méhészkertben. 415nöl átminősített 
kert eladó. Víz, villany van, gáz, városi 
víz, rendszeres buszjárat az utcában. 
Bővebb felvilágosítás: 06-20/261-
2561. Irányár: 4,9MFt. Komoly érdek-
lődés esetén az ár alkuképes!

Martinkán Domb utcában, 800nm 
építési telek eladó. Iár: 2,8MFt. 
06-52/434-743, 06-70/599-1436

debrecentől 8 km-re új osztású lakó-
parkban 950 m2-től 1650 m2-ig épí-
tési telkek eladók.Természetvédelmi 
terület mellett,őskocsányos tölgyessel 
övezet telkek,helyi buszjárattal. Ár:3.5 
M-tól 6.5 M-ig Tel:06706234024

FÖld, KerT

debrecen, Monostorpályi úton, 
az erdőnél, 4704 m2-es zárt-
kerti ingatlan eladó. Gáz, vil-
lany a telken, víz a telek előtt. 
Érd.:30/3653999

erdőt legelőt zártkertet vásárolok. 
Tel:70/555-12-62.

Hajdúböszörményben 016/10 
hrsz.-on eladó 340 AK szántó 
20,1 ha egyben. Érd.: 06-30-
584-5347

Hajdúböszörményben, 10,5ha szán-
tó eladó, birtokba vehető. A 35-ös 
számú főút mellett található. Érd: 
06-30/350-2499. Irányár: 27MFt.

pihenő- és hobbikert eladó. Művelés 
alól kivett zártkert 54040/128 hrsz. 
4002 Debrecen-Bánk, Erdőalja utca. 
Jellege: parkosított, szőlő, gyümöl-
csös és konyhakert, talaja barna-ho-
mok. Biztonságos fém konténer és 
fa tároló (2x7 nm), 2 db fúrott kút, 
villany bevezetve, jó kerítés, rende-
zett 1244nm, 10% beépíthető. GPS 
koordináták É: 47,48743057, K: 
21,72945404. Megközelítés első-
sorban GÉPKOCSIVAL! Tel: 30/214-
2474. Ár: 2MFt.

sámsonkertben 2500 négyzet-
méteres körülkerített gyümöl-
csöskert eladó. Fúrt kút és áram 
van. Irányár 1,5 millió forint. 
Érdeklődni: tel: 06204762706.

TaNYa
Bocskaikertben erdős környezetben 
70 nm-s nappali + 2 szobás köny-
nyűszerkezetes ház eladó parkosí-
tott területen, gazdasági épületekkel, 
ólakkal 4.000 nm-s területen tanya 
eladó. 30/4571-219.Ár: 13 mFt

ÜdÜlő, HéTVéGI Ház
Tiszacsegén, üdülő 70nm, nappa-
lis+ 2 szoba, téglaépítésű, gázcirkós 
fűtéssel újszerű nyaraló eladó. 
7,6MFt. 30/9589969

ÜzleT, MŰHelY
BelVárOsI, 38 nm-es (2 helyiség 
+szociális helyiségek) ÚJ üzlet eladó! 
19,39 mFt 30/479-8700

Garázs
Nagyerdei övezetben fris-
sen festett garázsok kiadók. 
06-30/573-9277

Gép, szerszáM, TerM. eszK
WC-papírgyártó gép garanciával 
eladó.Érd.:06-30/943-0751

JárMŰ
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-
ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍ-
TÁSSAL Tel.: 20-9134012

JárMŰKeresés
autóbontóba vásárolok keleti-
nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, 
elszállítással. 0630/219-2182

aUTÓJáT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

Keresek megkímélt állapotú 10-12 
éves Volkswagen, Ford, Opel kom-
bi gépkocsit megvételre. Érd.:06-
30/315-9669

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel terhel-
tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  tel:20-
9134012

régi motorkerékpárokat, Velorexet 
vásárolnék gyűjteményembe. 30/950-
9170.

réGI motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

személy és teherautókat veszek. 
Bármilyen érdekel. 500000Ft 
06302520420

személyautókat, teherautókat 
vásárolok azonnali készpénzfi-
zetéssel! Bármilyen korú, álla-
potú érdekelhet!  0630/231-
7750

BúTOr
eladó 2,50 x 2,70-es 2 db szalagfüg-
göny 15EFt/db, nyitható sarok kana-
pé 9EFt. 06-30/510-0665

réGIséG
dísztárgyakat, ezüstöt, festménye-
ket, könyveket, porcelánokat, kristá-
lyokat, edényeket, hagyatékot vásá-
rolok. 06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, porcelánt, 
órát, könyvet, ezüstöt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-
1855

Hagyatékból származó régi dolgokat, 
könyveket, porcelánokat, festménye-
ket, egyebeket veszek. 06-70/6244-
977

KészpéNzérT VÁSÁROLOK kor-
rekt áron aranyékszert, porceláno-
kat, festményeket, szobrokat, órákat 
saját részre! Tel: 20/5360-069
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D E B R E C E N
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Debrecen, Dósa nádor tér 10.,

Tel.: 20/970-7013
Szerkesztőség székhelye: 

4031 Db., Balmazújvárosi út 11. 
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, 
melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A ki-
adó előzetes engedélye nélkül a lapban meg-
jelent hirdetéseket felhasználni tilos!

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász, óvodai 
dajka, irodai titkár,

Általános ápolási, egészségügyi
 asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,

szociális gondozó és ápoló,
kézápoló, műköröm építő,
gyógyszertári asszisztens,

Szakács, Központifűtés szerelő 
képzések indulnak.

51
69

69

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

06-20/953-9626 51
70

10

Konténeres
törmelékszállítás
06 20/975-10-98

51
70
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Dugulás elhárítást, csatorna-
tisztítást, csapadékvíz elveze-
tők tisztítását vállalom, akár 
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.

MOBIL WC BÉRBEADÁSA
Fekete Miklós:

06-20/270-7437

Dugulás elhárítást, csatorna-
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REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ

KÉSZÍTÉS-JAVÍTÁS
Leszakadt, elromlott a redőnye?

Ne csináljon gondot belőle, bízza szakemberre!

30/535-5532
K-roy Árnyékolás

Készpénzért vásárolunk festmé-
nyeket, régi bútorokat, ezüsttár-
gyakat, Herendi, Zsolnay porce-
lánokat, hagyatékot és borostyán 
ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.
Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600

Könyveket,képeslapokat,jelvény
eket,kitüntetéseket,régi játékoka
t,órákat,porcelánokat,régi pénze-
ket és teljes hagyatékot vásárolok.
Tel.:06-30/526-9711

állaT

350 db ellésben lévő merinó juh 
eladó. Ár: megegyezés szerint. 
06-30/284-8851

előnevelt vegyes hasznosítású 
csirke minden hétvégére házhoz 
szállítással Március 31-től meg-
rendelhető.Hajdúszoboszló, Tokay 
utca 24/A.Tel.:06-52/361-689, 16 
óra után.

Farm napos előnevelt csibe oltva 
jegyeztethető. Szőllősi Csibe Tépe. 
Érd.:06-20/371-1048

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép 
tollasak 600Ft/db.  INGYENES 
házhoz szállítás! Tel: 30/171-
6635

Tyúkvásár! Piros, továbbtartásra is 
alkalmas. 06-30/940-7415

NÖVéNY

Kisbálás lucerna széna kivá-
ló minőségű 1000.-Ft/db Deb-
recenben eladó! Tel: 30 9650-
497

eGYéB eladás

antik öntött vaskályha, vitplatt, őz 
agancs eladó. T: 06-30/376-5953, 
52/715-475

Használt Shiatsu masz-
százsfotel 3 masszírozó 
programmal,melegítőfunkcióval 
eladó.Érd.:06-30/943-0751

Kerékpár, Hajdú automata mosó-
gép, zsákmérleg (200kg-ig) eladó. 
Telefon: 06-70/239-7037

Kisméretű tégla tisztított raklapon 
eladó 75 Ft/db Hajdúbagoson. Tele-
fon: 06-70/576-7243

eGYéB Keresés

Bicskákat-késeket vásárol-
nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 
Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-
30/979-9529

dunnát, párnát, régi használt 
tollat veszek, hívásra házhoz 
megyek! Érd.:06-30/941-2354

dunnát,hagyatéki tollat veszek.
Hívásra megyek.Hétvégén 
is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-
468,06-30/356-4569

Hagyaték és toll felvásárlás, dun-
na-párna, használt toll vétele.
Tel:06-30/887-6021

HUlladéKVasáT, személy-és 
teherautóját, rossz akkumulátorát 
megvásárolnám. Házhoz megyek. 
T: 30/875-2323

lOMTalaNÍTás! Megunt 
használati tárgyait ingyen 
elszállítom. Bútor, ruha stb. 
06-20/377-4388

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Tel:70/532-20-21.

VásárOlNéK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

szOlGálTaTás

Cégalapítás, adásvétel, jogi 
tanácsadás peres és peren kívüli 
képviselet ingatlanügyekben, cég-
ügyekben, öröklési és családjogi 
ügyekben gyors és rugalmas ügy-
intézéssel. 06-20/240-8397, www.
drdavidenikougyved.hu

Cserepes lemeztetők készítése 
bontás nélkül a palára is. Palate-
tők átfedése bitumenes zsindely-
lyel. Lapostetők víz-szigetelése. 
Csatornázás. Kéményrakás. Ingyen 
árajánlat! 15% kedvezmény! www.
lackoteto.5mp.eu T:06-70/591-
9739

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-6667, 
06-20/3380-366

épületek felújítása, szigetelés, 
festés, ácsmunka, burkolás stb. 
06-20/616-4420

Festést, mázolást vállalunk rövid 
határidővel. 06-30/441-7022, 
06-30/3946539

Festést, mázolást, tapétázást vál-

lalok. Kis munkák érdekelnek! Tel 

: 06-20/622-5660

Festést, szigetelést, kőműves 

munkát, gipszkartonozást, lami-

nált padlózást, burkolást vállalunk. 

Tel.:06-30/387-7013

FÜrdőKádaK bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

H ő s z i g e t e l é s t 
álványozással,kőműves munkát 

vállalok.Precíz,megbízható,pontos 

munkavégzés.Tel.:06-20/290-

4007

Kőműves, festő, burkolói munka 
generálban is. Kisebb-nagyobb 
kül-beltéri munkavállalással. 
06-30/847-1121

Kőművesmester vállal minden-

nemű kőműves, festőmunkála-

tokat, továbbá vizes, salétromos 

falak felújítását anyaggal, A-Z-ig. 

06-30/932-6850

lakásürítés,hagyatékelszállítás,
lomtalanítás,pince-padlás taka-

rítás akár ingyen.Tel.:06-30/526-

9711

Munkájára igényes, leinformál-

ható nyugdíjas férfi hosszú távra, 

több éves gyakorlattal, hivatalo-

san folyamatos munkát vállal. Lép-

csőházak, udvarok takarításában, 

akár intézményben is. Azokban a 

társasházakban, ahol az elvégzett 

munkát a közös képviselő fizeti. 

06-20/581-8652, 52/871-258

palaTeTő BONTÁS NÉLKÜ-
LI FELÚJÍTÁSA SZÍNES, MIN-
TÁS, BITUMENES ZSINDELY-
LYEL. INGYENES ÁRAJÁN-
LAT KÉSZÍTÉS. AKCIÓ 10%. 
06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

parkettacsiszolást vállalok. 

06-30/287-6435

redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter 

úr! 06-20/ 233-8211!

szobafestés-mázolás, tapétázás, 

külső homlokzatok festése, kis 

munka is érdekel. Azonnali kez-

déssel. Takarófóliázva. 06-30/573-

9277

szobafestés-mázolás, tapétá-
zás azonnali kezdéssel, anyag-
beszerzéssel. Ingyenes felmérés 
garanciával! Kis munka is érde-
kel! 06-30/573-9277

szobafestő, burkolási munkát 
vállalunk. Precíz, igényes mun-
kavégzés. 06-30/307-0762

Társasházak, családi házak 
homlokzati hőszigetelé-
se,  festés-mázolás, tapétá-
zás. hoszigetelesfestes.hu tel: 
70/369-1614

TeTő! Régi, hajlott tetők javítá-
sa, cseréje, bádogozás, csator-
na, beázás elhárítás, előtetők, 
garázsok építése, fedlapcsere, 
tetőtér beépítés, szigetelés, 
Lindab tető új, tető cserepezés. 
06-30/899-6270, 06-70/363-
9571

TeTőász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Tetőfedő, bádogos régi tetőja-
vítás cseréplemezzel, minden-
féle csatornázást, tetőmosást, 
házszigetelést vállalunk, akciós 
árban. Elérhetőség:06-30/893-
7418

T e T ő F e l ú J Í T á s  
CSEREPESLEMEZZEL, PALATE-
TŐK ZSINDELYEZÉSE, ERESZ-
CSATORNA CSERE, KÉMÉNY 
FELÚJÍTÁS. 06-20/911-1717

Vállaljuk festő, burkoló és kőmű-

ves munkák végzését. Érd.: 

06-70/518-0531.

OKTaTásT Vállal

aranykalászos gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Föld-
munkagép-, Emelőgép keze-
lő tanfolyamokat indítunk Tel: 
30/2283281. E001083/2015/
A008,A004

Gitároktatás és zeneelmélet min-

den korosztály részére. Rugalmas 

órabeosztás. 06-52/786-902

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, - nevelő képzés 
indul márciusban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

TársKeresés

debreceni hölgy ismerkedne. Tel: 
06-30/378-1831

debreceni, 63 éves, 160cm, 70kg-
os özvegyasszony szeretne megis-
merkedni 60-66 éves korig debre-
ceni férfivel, komoly kapcsolat cél-
jából. 06-30/701-1570

Komoly társat, élettársat kere-
sünk, lányok, asszonyok, férfiak. 
06-70/519-0590

30-as, kedves, csinos hölgy ismer-
kedne Debrecenben. Hívj bátran. 
06-30/217-1527

40-es, szép arcú hölgy úriember-
rel ismerkedne. Minden megoldás 
érdekel. 06-30/359-7216

59 éves férfi keresi párját. 
06-30/365-5387

elTarTás

eltartási szerződést vagy életjá-
radékot fizetnék saját lakásért. 
06-30/496-6264
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Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

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

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:

Értékesítőink segítenek! 
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MOSOGATÓ 
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel,

hosszú távra a hajdúszoboszlói 
Hotel Silver****superior-ba. 

Érdeklődni a chef@hotelsilver.hu 
email címen, vagy személyesen 

önéletrajz leadásával
a Hotel Silver****superior-ban

(4200 Hajdúszoboszló,
 Mátyás király sétány 25. címen). 

Geotherm Üdülő Kft.

Szakirányú végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
németül és /vagy románul beszélő 

RECEPCIÓS
munkatársat keresünk. 

HostWare rendszer ismerete 
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

Fémmegmunkálással előállított alkatrészgyártással,
valamint szerszámok tervezési, gyártási és karbantartási tevékenységével

foglalkozó vállalat a következő pozíciókra keres munkatársakat:

- GÉPBEÁLLÍTÓ 
(géplakatos, vagy szerszámkészítő iskolai végzettséggel)

- MŰSZAKVEZETŐ 
(középfokú műszaki végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat)

A munkavégzés helye: Téglás, (HAJDU Ipari Park) a munkába járás céges 
busszal megoldott. Jelentkezni: braner.nikoletta@hajduautort.hu

HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.

Gumiszerelők vagy
Gumiszerelésben jártas 

autószerelők 
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. március 25. 14: óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchenyi u. 88.

A Nagyhegyes Meat Kft.
telephelyeinek, ingatlanjainak 

karbantartásához, 
felújításaihoz, 

üzemeltetéséhez
VILLANYSZERELŐT, FESTŐT, 

SEGÉDMUNKÁST ÉS VÍZ, 
GÁZ, FŰTÉSSZERELŐT 

KERES!
Jogosítvány előny!

Érdeklődni: 
06-30/179-8351
Önéletrajzot küldjön az

alábbi e-mail címre: 
baricsa.nhm@gmail.com

A Sellaton Design Kft. 

Asztalos, 
CNC gépkezelő

keres
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

állás
a Szuperinfó Média Kft. Debrecen, 
Nagyerdő, belváros és területére 
megbízható, kerékpárral rendel-
kező kézbesítőt keres, kora reg-
geli munkavégzésre. Nyugdíj, rok-
kantsági ellátás mellett is végez-
hető kiegészítő munka, melyre a 
+36-30/463-2541-es telefonszá-
mon Oláhné Berecz Eszternél lehet 
jelentkezni.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920 
telefonszámon JOBmotive Kft.

debreceni élelmiszer üzletem-
be szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező eladót felveszek. Érd. 
52/532-987, 52/417-297 (Gali 
Fűszer Kft.)

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

Kamionsofőrt felveszünk belföldi 

fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Money 

Kft.: 06-20/974-9358

Megnövekedett feladatok 
elvégzésére beépítésben jár-
tas, munkájára igényes nyí-
lászáró beépítőt, épület aszta-
lost keresünk vállalkozói jog-
viszonnyal.Jelentkezés: H-P: 
8-16-ig +36205327142 Arany-
ablak Kft.

Marosvölgyi Marianna 
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák andrea 
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal hozzájuk.
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 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.

KÍKÍKÍNANANAIII RRORORORVOVOVOVOVOSISISISISI RRRR RENENENENENDEDEDEDEDELŐLŐLŐLŐLŐRRRVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDELŐLŐLŐKÍKÍKÍKÍNANANANAII ORORAAAIII OROROR
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780
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A Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.

Tel.: 06-30/958-3580

Konténeres 
szemét-,és 

törmelékszállítás!

100%
MAGYAR
SZOLGÁLTATÓ

Vas- és színesfém  
hulladék felvásárlás 

Alu-Ferr Szinesfém Kft. ( Telephely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262.)
       Nyitvatartás: H-P.: 7:00- 17:00 Szombat : 7:00-12:00 ig
Az árjegyzék érvényes 2019.03.22., az árváltozás jogát fenntartjuk!

MÉH

Magán vérvételi hely

Időpontfoglalás:  www.hqlab.hu

+36 30 552 11 11 nyitvatartási időben
Nyitva: H-Szo 07:30 - 12:00

Az Ön laboratóriuma
Debrecen, Bem tér 9. 
(Elite Clinic épülete)

Korszerű magán vérvételi helyet nyitott a HQ-Lab Kft.• 
Vérvétel beutaló és várakozás nélkül• 
Kedvező ár, • NYITÁSI AKCIÓK
Kedvezményes vizsgálati csomagok• 
Interneten megtekinthető leletek• 

LAPTOPJAVÍTÁS

Debrecen
Nyíl u. 6.

52/541-088
20/44-70-700

garanciával, 
rövid  határidővel, 
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!

���������	��������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ !!�"�#�$�%

������������������������������������������������&

�����������	���������������������	����

������������������	������	�	�����������������������		����
�	��� �������������	�����	���������������	�����������!

"��#��$%�&�'�������������

� (�$��)�����������$
� *�	����+����,�-�������$
� .��$�	�/�����0�	�������'�
� .����1	�����23�4442
� )�������������$
� ),�,�+����,��	�������$
� 5,�	�	�6������'
� �������0��� ���
� 7!	�!�0�	�������'

�����'�������()�����%���������%������%������*��*�����%�������$+�,
���%��������������%����������%����%-�*��.%/�����%0�����%"����%1��2��
�%3���%3�������%4��.���%5���������%5�������%6�2���%6'��*�������%�

��%������������%��������������%����%7�����%8����&

9������������������.��*������,�����������%�����������������

*������,8�������.������������9!

�:;<=:2>7;<:9==

"�����������������������������

A Baptista Szeretetszolgálat
szociális étkeztetést biztosít

az arra rászorulóknak,  

amely már tartalmazza 
a házhozszállítás díját is.

Változatos menüket kínálunk több helyi konyhával,
neves étteremmel együttműködve!

KEDVEZMÉNYES 
ÉTKEZTETÉS

naponta akár 

440 Ft-tól

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága, 

pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége alapján.

A szolgáltatást igénylő személy 
rendszeres havi jövedelme 

Személyi térítési díj 
napi összege

48.000 Ft alatt 440 Ft/ adag

48.001-70.000 Ft között 480 Ft/ adag

70.001-90.000 Ft között 520 Ft/ adag

90.001-140.000 Ft között 570 Ft/ adag

140.001 Ft felett 600 Ft/ adag

Diétás menü 800 Ft/adag

ELLÁTÁSI TERÜLET: 
Hajdú-Bihar Megye több települése

Részletekért érdeklődjön telefonszámainkon 
vagy személyesen irodánkban!

52/420-227               30/515-5955
Irodánk: 4026 Debrecen, Bem tér 7. fszt. 2.

H-CS 8.00-16.00

Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

Orvosi ellátás várakozás 
nélkül akár egy órán belül.

Debrecen, Szent Anna u. 56. 
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393

Rendelési idő napközben:
9–16 óráig 

Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben

(nem kell bejelentkezni)

51
69

87

AZ ÉRSZŰKÜLET A MOZGÁS GÁTJA
Ahogy jobb 
lesz az idő a 
kedv is meg-
jön egy moz-

gásra. Sajnos 
sokaknál ekkor 

derül ki, hogy 
már nem megy pa-

nasz nélkül bizonyos 
táv megtétele. Megjelennek 

a görcsök, zsibbadás, fájdalmak a lábában. 
A végtagok nem melegednek rendesen fel. 
Figyelni kell ezekre az intő jelekre, hisz egy 
súlyos betegségre, az érelmeszesedésre, ér-

szűkületre utalhatnak. Figyelmeztetés lehet 
még: - a bizonytalan járás, szédülés - a fára-
dékonyság - éjszakai görcsök - elszíneződött 
végtagok. Fontos 30 év felett évenként meg-
vizsgáltatni keringésünk állapotát. Többek 
között roncsolja: - cukorbetegség - magas 
vérnyomás - magas koleszterinszint - do-
hányzás - sok stressz. Nagy segítséget jelent 
a megelőzés és kezelés területén a Nashwan-
Parasound készülék. Ne hagy-
ja, hogy a betegség határoz-
za meg életét, jelentkezzen 
be most vizsgálatra és előz-
ze meg a nagyobb bajt.

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg az életét!

www.medhungary.com, 06-70/290-3216,
06-30/336-9525, 06-20/350-9972
A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

A Nashwan-Parasound eljárást több, mint 20 éve 
sikeresen használják Magyarországon. Mindössze 
20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy 

megszüntetésére.

Április 2-án vagy április 16-án 
Debrecen, Lehel utca 22.  

szám alatt tartandó vizsgálatra 
bejelentkezőknek a szűrés 

INGYENES
A kúra alapárából

20 000 Ft kedvezmény jár!

Plusz kedvezmény, ha a kupont elhozza!

-10.000 Ft
Érvényes: 2019. 04. 30-ig 

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

Szakápolás,gondozás,teljes 
ellátás, 24 órás felügyelet! 

Nincs sorban állás!

 Klára-Szíve  Időskorúak  
Gondozóházában  

Hajdúszoboszló,  
Wesselényi 12. 

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.

KÍKÍKÍNANANAIII RRORORORVOVOVOVOVOSISISISISI RRRR RENENENENENDEDEDEDEDELŐLŐLŐLŐLŐRRRVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDELŐLŐLŐKÍKÍKÍKÍNANANANAII ORORAAAIII OROROR
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780
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