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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
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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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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS,  
FESTŐ

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.

3900-5900 Ft-ig

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.
Debreceni Táncegyüttes Próbaterme

Debrecen, Hatvan u. 32. sz.
Április 26 Péntek 9 -12 ig.

Széles problémás lábakra

NŐI  TAVASZI

CIPŐ VÁSÁR! 
Méret:36-42-ig  

AZ ÉRSZŰKÜLET A MOZGÁS GÁTJA

Ahogy jobb lesz az idő a kedv is megjön egy mozgásra. 
Sajnos sokaknál ekkor derül ki, hogy már nem megy 
panasz nélkül bizonyos táv megtétele. Megjelennek 
a görcsök, zsibbadás, fájdalmak a lábában. A vég-
tagok nem melegednek rendesen fel. Figyelni kell 
ezekre az intő jelekre, hisz egy súlyos betegségre, az 

érelmeszesedésre, érszűkületre utalhatnak. Figyel-
meztetés lehet még: - a bizonytalan járás, szédülés - a 

fáradékonyság - éjszakai görcsök - elszíneződött végtag-
ok. Fontos 30 év felett évenként megvizsgáltatni keringésünk 

állapotát. Többek között roncsolja: - cukorbetegség - magas vérnyomás - ma-
gas koleszterinszint - dohányzás - sok stressz. Nagy segítséget jelent a meg-
előzés és kezelés területén a Nashwan-Parasound készülék. Ne hagyja, hogy 
a betegség határozza meg életét, jelentkezzen be most vizsgálatra és előzze 
meg a nagyobb bajt.

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

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

Április 29-én vagy május 15-én Debrecen, Lehel utca 22.  
szám alatt tartandó vizsgálatra
bejelentkezőknek a szűrés 
INGYENES

A kúra alapárából 20 000 Ft 
kedvezmény jár!

szám alatt tartandó vizsgálatra
Plusz kedvezmény, ha a kupont elhozza!

-10.000 Ft
Érvényes: 2019. 05. 31-ig 

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

www.medhungary.com, 06-70/290-3216,
06-30/336-9525, 06-20/350-9972

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

kedvezmény jár!

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

AZONNAL 
KIADÓ!!

 Telefon:
06-20/337-0574

NŐI-férfi  

fodrásznak 

Létavértesen 

üzlethelység

Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

CNC gépkezelő
szakemberek 

jelentkezését várjuk
Debrecenbe.
Hosszú távú 

munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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ADJON (ÚJ) ESÉLYT MAGÁNAK!
D E B R E C E N IÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZEÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB 
MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

FÓRUM DEBRECEN 

26.
2019. 
ÁPRILIS

Életmód- 
 szépség-

kiállítás

2019. ÁPRILIS 27-28.

és

FÓRUM Debrecen

Budapest – A ma- ■
gyar szülők egyhar-
mada várhatóan 5 
ezer forint felett, 
egynegyede 3-5 
ezer, egyötöde 2-3 
ezer forintot költ 
gyermeke húsvéti 
ajándékára idén, az 
éves játékpiaci for-
galom 12 százalékát 
adó húsvétkor online 
vásárlásnál 8000 fo-
rint, bolti vásárlásnál 
5700 forint az átla-
gos kosárérték – de-
rül ki a Regio Játék-
kereskedelmi Kft. 
MTI-nek küldött fel-
méréséből.

A megkérdezettek 
többsége k reat ív- 
és fejlesztő, illetve 
szabadtéri játékokat, 
továbbá sportszereket 

vásárolna idén, és 
népszerűek az építő- és 
társasjátékok, valamint 
a kisautók – ismertette 
Gyaraki Dávid, a Regio 
Játék marketingvezetője. 
Hozzátette: a tavaszi 
értékesítési hullám 
jellemzően húsvétkor – 
idén áprilisban – tetőzik, 
a tavaszi időszak adja 
az egész éves forgalom 
nagyjából 20 százalékát.

A felmérésből az 
is kiderült, hogy a 
megkérdezettek 54 
szá za léka inkább 
személyesen, 46 százaléka 
pedig webáruházban 
szerzi be szívesebben 
a játékokat. A cég 
előrejelzése szerint április 
13-án lesznek legtöbben 
a játékáruházakban, és 
a nagypéntek előtti pár 

napban is megnövekedett 
vásárlószámra lehet 
számítani.

A magyar tulajdonú 
Regio Játék 2018-ban 
12,2 milliárd forint 

nettó árbevételt ért el, 
16 százalékkal többet az 
előző évinél. Országszerte 
34 boltja van, 450 
dolgozót foglalkoztat, a 
magyar játékpiacon 25 
százalékos részesedéssel 

rendelkezik. A cég 
webáruházi értékesítése 
évről évre több mint 50 
százalékkal növekszik, és 
a kereskedők kiszolgálása 
is online történik. 
   -MTI-

Húsvét – A szülők többsége több ezer forintot 
költ ajándékra
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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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EURO Baptista Gimnázium 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 
06-52/423-472, 06-20/978-6335, 06-30/9155-007

euro.baptistaoktatas.hu
nevelés-oktatás

Az

EURO Baptista Gimnázium
a 2019/2020. tanévben az alábbi érettségire épülő, 

2 éves, nappali rendszerű 
szakképzési évfolyamokat indítja:

Jelentkezés, további információ:  euro@baptistaoktatas.hu

OKJ szám Szakképesítés megnevezése Jelentkezés feltétele
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető érettségi
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző érettségi
54 813 02 Sportedző (ökölvívás) érettségi
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Szakemberek A-Z-ig
állatorvos

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSIés  MIKROCHIPPELÉSIés  MIKROCHIPPELÉSI

HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, 
rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan 

Ami NINCS: kiszállási díjAmi NINCS: kiszállási díjAmi NINCS: kiszállási díj
Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.

AKCIÓ! 
CSAK MOST, CSAK ÁPRILISBAN
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Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu

sZŐNYEGtIsZtÍtás
53
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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

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.

NYÍlásZárÓ
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Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás

és egyéb

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

+36-30/9430-826

hUllaDÉksZállÍtás
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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
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Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember
oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!

Tel.: 52/525-404
debrecen@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember
oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!

Ez itt az Ön 

hirdetésének 

a helye!
6.000

*minimum 8 megjelenés esetén

DEBRECEN. – Jó a  ■
kezdet, az első kezelé-
sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
cen belvárosában prak-
tizáló, hagyományos kí-
nai módszerrel gyógyító 
orvos. – A hölgynek 
idegrendszeri problémá-
ja volt, ez megterhelte a 
szervezetét, nem úgy 
működött, ahogyan kel-
lett volna, és ez okozta a 
problémát.

De mi is volt a gond? Erről 
már beszéljen a beteg, akivel 
Wang doktor rendelőjében ta-
lálkoztunk. – A legfőbb prob-
léma a stressz, ebből alakult ki 
a viszketés szerte a testemen. 
Amikor pedig megvakartam 
a bőröm, olyan volt, mintha 

vesszővel verték volna, piros 
csíkok keletkeztek. Főleg este 
jelentkezett a probléma. A visz-
ketés egy pajzsmirigybetegség 
után jelentkezett először körül-
belül négy éve. Kezdetben csak 
este, a fürdés után a combom 
belső oldalán és a hátamon, 
majd más helyeken is jöttek a 
piros, viszkető kiütések. A kel-
lemetlenség a terhességem ide-
je alatt csillapodott csak, utána 
ismét erősödött. Voltam orvos-
nál, kaptam a kiütések ellen 
gyógyszereket, kenőcsöket, de 
úgy igazán egyik sem használt. 
Természetgyógyászhoz is for-
dultam. Ott a méregtelenítést 
javasolták, de az sem vezetett 
eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony 

ezek után ismerősei ajánlásá-
ra kereste fel Wang doktor ren-
delőjét. Mint mondta, kipróbált 

számos más gyógy módot, szin-
te eredménytelenül, a gyógy-
szereket az emésztőrendszere 
nem bírja, a tűszúrástól – mert-
hogy a kínai orvos akupunktú-
rával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom 
benne, hogy teljesen megsza-
badulok a testi problémámtól 
– mondja a fi atal asszony. 

Wang doktor másik betege 
egy idősödő férfi , aki csípőtá-
ji fájdalmai miatt kereste fel a 
kínai orvost. Új csípőprotézis 
beültetését javasolták neki, de 
szerette volna elkerülni a mű-
tétet. Az akupunktúrás keze-
léssorozatnak körülbelül a fél-
idejénél vannak. Sokat tompult 
a fájdalma, tud járni, hosszabb 

távot is meg tud tenni gyalog. 
Mint fogalmaz, a kínai orvos-
tól visszakapta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a 

csípőmbe, annyira fájt minden 
lépésnél. Lényegében nem tud-
tam menni – beszélt a betegsé-
géről a férfi , majd azzal folytat-
ta, hogy orvostól orvosig járt, 
míg végül új csípőprotézis be-
ültetését javasolták neki. – A csí-
pőprotézisnek, tudom, vannak 
kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az 
idegen anyagot, aztán kérdés, 
hogy hány évig használható, 

mikor kell cserélni. A műtétet 
mindenképpen szerettem vol-
na elkerülni, ugyanakkor jobb 
életminőséget szerettem volna 
magamnak. Korábban is olvas-
tam, hallottam már a belváros-
ban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógy-
ult betegeiről. Így én is bizalom-
mal fordultam hozzá. 

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu
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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
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Akció!Akció!Akció!

Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft

Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.

NYÍLÁSZÁRÓT 

A GYÁRTÓTÓL!

Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft

Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.

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!

Építés–Otthon– Lakberendezés

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

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!

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
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A G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs ÁrnyékolástechnikaA G&Zs Árnyékolástechnika
várja új és meglévő vásárlóit 

VERSENYKÉPES 
ÁRAKKAL 

a Metró mellett.

Több évtizedes tapasz- ■
talat a minőségi építő-
anyag értékesítésében. 
Több száz cég, sok ezer 
magánépítkező építőanyag 
igényeinek a kiszolgálását 
biztosítottuk optimális fel-
tételekkel. Egy megbízható 
cég korrekt áron, valós in-
formációkkal segíti vásárló-
it, partnerként az esetleges 
problémák megoldásában. 
Mi ezt tesszük a legjobb tu-
dásunk szerint

„Kiváló minőségű építő-
anyagok forgalmazása 
felelősségvállalással

Miért fontos ez az Ön szá-
mára? Mert a nálunk vásárolt 
anyagok hozzájárulnak a prob-
lémamentes kivitelezéshez, va-
lós garanciát jelentenek, minő-
ségük révén emelik otthonának 
értékét. Önnek ez nagy bizton-
ságot, nyugalmat és kiszámít-
hatóságot ad – ez pedig hatal-
mas érték.

Korrekt, trükköktől mentes 
alacsony TÜZÉP árak.

Mi a korrekt, minden 

varázslattól és trükktől mentes 
árképzésben hiszünk. Amikor 
Ön egy termék, építőanyag valós 
minőségét fi zeti ki a pénztárnál, 
akkor valóban azt kapja, amit 
hirdetünk, vagy ajánlunk. Min-
denki alacsony árakat szeretne, 
ez természetes. A  fennmaradás 
érdekében sajnos még mindig 
sokan esnek áldozatul a fi gye-
lemkeltő, irreális akciós árak-
nak, melyek mögött legtöbbször 
valamilyen szolgáltatás hiánya, 
minőség, vagy garanciális prob-
léma áll.

Nagyszerű építőanyagok, 
hatalmas választék –Új Ház 
Centrum

A TÜZÉPKER Kft. népszerű 
választás az építőanyag keres-
kedők közül. Debreceni TÜZÉP 
telephelyünkön, több tízezer 
terméktípus és építőanyag fajta 
közül választhat. Építőanyagok 
kínálata terén, ÚjHáz Centrum 
tagként a lehető legnagyobb vá-
lasztékot ajánljuk: építőanyag-
ok, hőszigetelő anyagok, te-
tőfedő anyagok, tégla, térkő, 
fürdőszoba, csempe, járólap és 
egyéb termékek formájában a 
korrektség jegyében.

Az ÚjHÁz Centrum Magyar-
országon a piacvezető építő-
anyag gyártók első számú épí-
tőanyag forgalmazója. TÜZÉP 

tagként, Önnek is jóval kedve-
zőbb feltételekkel tudunk meny-
nyiséget, választékot és minősé-
get kínálni.

Cseregarancia,  visszavásárlás
Az esetlegesen sérült építő-

anyag termékeknél mihamarabb 
gondoskodunk arról, hogy le-
hetőség szerint azonnal a ren-
delkezésre álljon a hibátlan 
építőanyag.

Szakértő tanácsadás
Vásárlóink partnereink fon-

tosnak tartják és igénylik is 
a szakmai segítségnyújtást 
az építkezés, lakásfelújítás 
problémáinak elkerülésének 
érdekében.

Saját érdekünk, hogy a lehe-
tő legtöbb információt átadjuk 
termékeinkkel, felhasználásuk-
kal kapcsolatban annak érdeké-
ben, hogy Ön elégedett legyen. 
Ezért is képezzük folyamato-
san a TÜZÉPKER Kft. Debrecen 
munkatársait. Honlapunkon le-
tölthető formában sok okos ta-
nácsot talál építkezés, házépítés, 
lakás felújítás, építőanyagok fel-
használás stb. témakörökben
Terméktárolás

A nálunk vásárolt, kifi zetett 
termékeket 100 napig díjmente-
sen tároljuk debreceni TÜZÉP 
telepünkön.

Anyagszükséglet számítás, 
online ajánlatkérés

Az elkészült tervek alapján 
kiszámoljuk, hogy az egyes épí-
tőanyagokból, tetőcserép, tégla 
csempe, járólap, szigetelő anyag, 
milyen mennyiségre van szük-
sége. Használja árajánlatkérőn-
ket, amely segítségével egysze-
rűen kérhet árat, információt 
TÜZÉP telepünkön található 
építőanyagokról.

Kivitelezők ajánlása
Az építkezéssel, vagy kivite-

lezéssel kapcsolatos szakipari 
munkákhoz igény szerint aján-
lunk kivitelező partnereink kö-
zül .

Amit lehet egy helyen: TÜZÉP 
SHOP 

Az építőanyag választékunk 
mellett olyan kiegészítő, speci-
ális szolgáltatásokat nyújtunk, 
mint a faanyagvédelem, a hom-
lokzati vakolat színre keverése 

ill., rövidesen polikarbonát le-
mez méretre vágása.  TÜZÉP 
SHOP boltunkban több ezer ki-
egészítő terméket talál: elekt-
romos és kézi szerszámok, fes-
tékek, fürdőszoba kiegészítők, 
kerti szerszámok, ragasztók, 
szigetelőanyagok… Sok hasz-
nos termék, amely szükséges 
ha felújít, vagy építkezik.

Tüzép, építőanyagok miért innen?

Tüzépker Kft. 
Debrecen, 
Diószegi út 3-5.
Telefonszám: (52) 536-777, 
445-310, 425-612
Email: tuzepdeb@tuzepdeb.hu
Nyitva: 
hétfő-péntek: 07:30 – 17:00
Szombat: 07:30 – 13:00-ig

ELÉRHETŐSÉG

10+1 TÜZÉPKER indok, amiért Önnek tőlünk érdemes vásárolni építőanyagot, 
fürdőszoba termékeket, festéket, vagy akár szerszámokat
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688
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NYERTES PÁLYÁZÓ, 
SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁRSASHÁZ

ÓBER LÁSZLÓ

Három kategória – számos nyertes – 12 000 000 forint elnyerhető támogatás – 
értékes ajándékutalványok

Az OTP Business 2019-ben is Társasházi Pályázatot hirdet három kategóriában, melynek keretén belül  
15 lakóközösség, összesen 12 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyerhet céljaik megvalósításához.

Kategóriák: 

• Ezermester   
• Biztonság    
• Közösségépítés  

Pályázzon mielőbb, és nyerjen!

A kategóriánként elnyerhető összegeken felül a nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának
benyújtóját 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal jutalmazzuk!*

A pályázati kiírást és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat  
oldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja.  
A pályázatok leadásának határideje: 2019. június 16.

Részletes feltételek:  www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
*A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek.

Díjazás kategóriánként:

I. helyezett: 1 300 000 Ft
II. helyezett: 1 000 000 Ft
III. helyezett: 800 000 Ft
IV. helyezett: 600 000 Ft
V. helyezett: 300 000 Ft

Pályázzon egyszerűen, online!

Fejlessze Ön is társasházát az OTP Business 
Társasházi Pályázat segítségével!
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L A P T O P J A V Í T Á S
garanciával,

rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!

Debrecen, Nyíl u. 6. • 52/541-088, 20/44-70-700

garanciával,
rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!

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)

Egyek: 
6 Hektár, 

NÁDAS ELADÓ
Érdeklődni:  

06-30-9606-878

Apró
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Ház, Házrész eladás
debrecen, Kinizsi u. 3. sz. alatti 
ház eladó. 06-30/905-3837
Kondoroskertben, 76nm-es, 2 
szobás, kiváló állapotú csalá-
di ház eladó. Irányár: 16,5MFt. 
06-20/3255-298
debrecen, Biczó István kertben 
a Vígkend major háta mögött, jó 
erdei levegőben 1 lakható lakás 
900nöl kerttel, állattartásra kivá-
lóan alkalmas, tulajdon eladó 
vagy város közelében elcserél-
ném. 10MFt. 06-30/339-3928
debrecen, Csapókerti 3 szobás, 
hőszigetelt ház, gáz+ vegyes 
tüzeléssel, új tetővel, garázs-
zsal, egyéb melléképületekkel, 
580 m2-es telken eladó.  28,49 
M Ft. 0620/ 422 6503
debrecen belváros Hősök útjá-
nál 260m2-es, medencés, szau-
nás, kandallós, nagy családiház, 
sofa nyílászárókkal, akár búto-
rozva is, padlófűtéssel, 2kony-
hával 2 fürdővel, 1 külön wc 
vel, nappali plusz 4 szobával, 1 
fedett, és 1 általános parkoló-
val, 3kültéri parkolóval, 1 nagy 
garázzsal 30m2es terasszal, 
déli fekvésű ház eladó.Irányár: 
72MFt simonyiingatlan. hu  Tel: 
06703655519
alsójózsán Kiserdő utca elején, 
12 éves, amerikai típusú, 123 
m2, nappali 4 szobás, 35 m2 
garázsos ház 24 m2 terasszal, 
720 m2 öntözött parkos telken. 
Extrák, Olasz és Spanyol csem-
pék, Bükkfa nyílászárók, tölgy-
fa parketta, beépített minőségi 
konyhaszekrény 46,99 M Ft Tel: 
20/9911123

ÉPÍTÉSI 
TELKEK 
ELADÓK 
Mikepércsen�

Érd.: ��/��������
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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

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

0630 737 5768; 06 20 9552 411 
 Közvetítői díj: 2 % bruttó

Boldogfalvikertben nappali+4 szobás, 
nagy pincés, dupla garázsos hőszigetelt,  
családi ház 700 nm telken eladó 42 MFt
Boldogfalvikertben földszintes nappali+3 
szobás 110 nm-es újszerű nagyon szép csa-
ládi ház nagy terasszal, garázzsal, fedett 
kocsibeállóval 500 nm nyeles telken eladó. 
Utcafrontról saját kapubejáró. 46 MFt
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: 52MFt
Homokkertben két generációs családi 
ház, két különálló ház eladó! A nagyob-
bik ház 4 szoba + nappali, étkező és 
konyha, 2 fürdőszoba, összesen 178 nm.. 
A kisebbik 2 szoba, konyha, fürdőszoba 
és 20 nm-es garázs, összesen 63 nm. Ár: 
59,9 MFt
Debreceni Egyetem Műszaki Karának 
szomszédjában eladó 687 nm telek, 21 
m utcafronttal, iker ház, vagy minimum 
4 lakásos társasház építésére alkalmas. 
A telek 30%-a beépíthető. A telken van 
egy 10x10-es ház pincével, garázzsal, 
melléképülettel. Ár: 41,9 MFt
Hatvan utcai kertben 664 nm-es telek 
eladó. Ikerház, 3 lakásos sorház építésére 
alkalmas. (Lebontandó 10x10nm-es ház 
van a telken). Ár: 33 MFt
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Kossuth utcán 240 m2 polgári 
2 generációs 10 éve teljes mér-
tékben felújított ház 6 szobá-
val, 2 konyhával, 3 fürdőszobá-
val, 60 m2 klub pincével, 50 m2 
fedett terasszal, úszómedencé-
vel, garázzsal, cserépkályhával, 
étkezővel, klímákkal, 60 cm fal-
lal, 550 m2 parkos telken 108 M 
Ft Tel: 20/9911123

Óváros, Maróti utcán, 250 m2, 
24 éves, márvány kandallós nap-
pali, étkező  5 szobás villa, gará-
zsokkal, 600 m2 parkos telken. 
Fedett terasz, szobánként erkély, 
öntöző, vízlágyító, mosókonyha, 
szauna, 3 fürdőszoba, alagso-
ri klubszoba teszi kényelmileg 
luxusingatlanná 125 M Ft Tel: 
20/9911123

Úrrétjén 170 m2 kandallós nap-
pali 5 szobás étkezőkonyhás 12 
éves luxusház, falfűtéssel és 
hűtéssel, mosókonyhával, gard-
róbszobákkal, 3 fürdőszobával, 
30 m2 duplagarázzsal, elektro-
mos aluredőnnyel, központi por-
szívóval parkos 500 m2 öntözős  
kerttel, fi lagóriával 99.5 M Ft Tel: 
20/9911123

Nagyerdőn 210 m2-es, nap-
pali és 4 szobás, 40 m2 gará-
zsos, minimál stílusú családi 
ház 470 m2 telken 150 M Ft Tel: 
20/9911123

Kardos utcán 220 m2-es, nap-
pali és 4 szobás, 18 éves, föld-
szintes családi ház 10 cm szige-
teléssel, 20 m2 garázzsal, 15 m2 
tárolóval 1100 m2 telken 110 M 
Ft Tel: 20/9911123

lencz utcán 300 m2 6 szobás, 
2 generációsnak vagy vállalko-
zásnak is alkalmas geotermi-
kus hűtéssel és fűtéssel rendel-
kező ház 42 m2 garázzsal, 35 
m2 terasszal, télikerttel, öntö-
zővel, riasztóval, bükk bútorzat-
tal, fa nyílászárókkal, 8 cm szi-
geteléssel 900 m2 telken 65 M 
Ft   Tel:20/9911123

Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, 
minimál stílusú, úszómedencés 
luxus ház, nappali és 4 szobával, 
30 m2 duplagarázzsal, kemencé-
vel, fedett terasszal, fi lagóriával, 
diszkréten körbekerítve téglake-
rítéssel. Extrák:kandalló, riasztó, 
kamera, vörösfenyő nyílászárók 
Ár: 99 M Ft   Tel:20/9911123

József Attila-Telepen Kulacs 
utcán, 10 éves, 65 m2-es, nap-
pali étkező és 2 hálószobás 
földszintes ház 40 m2 fedett 
terasszal, 5 cm szigetelés-
sel 1040 m2 telken 29,9 M Ft   
Tel:20/9911123

ötmalom utcán, 300 m2-es, 
nappali , hallos és étkezős, 
4 szobás, fokozatosan újított 
Olasz tervező által megálmodott 
2 generációs nagypolgári ház 
170 m2 vállalkozásra is alkalmas 
pincével, 400 m2 telken garázs-
zsal és több kocsibeállóval 69,9 
M Ft   Tel:20/9911123
Nagyerdőalján, Laktanya utcá-
nál 150 m2-es, 3 szobás föld-
szintes, 10 éve felújított, gáz 
etázsfűtéses, most irodának és 
üzletnek kialakított családi ház 
2 állásos garázzsal és 3 parko-
lóval 300 m2 telken 43 M Ft Tel: 
20/9911123
Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 
szobás, 2 generációs, 32 éves, 
30 m2 garázzsal, úszómeden-
cével, 2 konyhával, 420 m2 tel-
ken 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, pincé-
vel, cserépkályhával, fúrt kúttal, 
kamerákkal, 1100 m2 telken 
45,9 M Ft   Tel:20/9911123.
liget lakóparkban, 146 m2-es, 
nappali és 3 szobás, 25 m2 tera-
szos, igényes családi ház garázs-
zsal és kocsibeállóval eladó. Ext-
rák, klíma, riasztó, 10 cm szige-
telés, nagy amerikai konyhás 
nappali, mosókonyha 89 M Ft   
Tel:20/9911123.
Csapókertben a Ruyter u-n 30 
nm-s 1 szobás jó állapotú kon-
vektoros sorház eladó. 30/4571-
219. Ár: 12,9 mFt
a Júlia telepen 68 nm-s 2 szo-
bás régebbi építésű családi ház 
de belül nagyon szépen fel lett 
újítva eladó 710 nm-s telken. 
30/4571-219 Ár: 23,5 mFt
Kerekestelepen az Erdély u-n 60 
nm-s 2 szobás családi ház eladó 
sok mellék épülettel 1.250 nm-s 
telken SÜRGŐSEN. 30/4571-219. 
Ár: 24,9 mFt
db. Kerekes telepi 2 szobás átla-
gos állapotú családi ház eladó 
1.000 nm-s telken 50 nm-s mel-
lék épülettel áron alul. 30/4571-
219. Ár: 23 mFt
ePresKerTI, 71 nm-es, 
nappali+2 szobás, földszintes 
ikerház garázzsal, 580 nm telken 
eladó! 30,9mFt  30/677-6676
NaGYerdeI, 260nm-es, 3X3 
szobás lakrészből álló ház, 
400nm telekkel eladó! 57 mFt 
30/677-6676 
HaTVaN U-I KERTI, 126nm-es, 
nappali+4szobás, ÚJ sorház 580 
nm telekkel leköthető! 69,99mFt 
30/667-7167
VarGaKerTI, 75 nm-es, 2+1 
szoba, étkezős, hőszigetelt ház, 
telekkel eladó! 35,0 mFt 30/677-
6676
CsaPÓKerTI, 4 szoba +étke-
zős kétszintes ház garázzsal és 
melléképülettel eladó! 35,9mFt 
70/7766-413

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

Csapókertben, csendes, kis 
utcában, zöld környezetben 
116m2-es, Nappali + 3 szobás, 
gáz-cirkós szép állapotú csalá-
di ház eladó száraz pincével és 
garázzsal. 40,9 MFt www.iszp.
hu 0630/3039-188       

Biharikertben 130nm-es, nap-
pali + 4 szobás, étkezőkonyhás, 
duplakomfortos, kiváló elosztá-
sú családi ház, 540nm-es tel-
ken eladó! 44.9 M Ft www.iszp.
hu 0630/406-2625

Csapókertben 4 szoba, nappa-
lis, teraszos, garázsos, tökéle-
tes elosztású, jó állapotú, klímás, 
riasztós, világos családi ház 580 
nm-es telken eladó.  38,9 M Ft 
www.iszp.hu 0630/2393-598

Ház, Házrész Csere

elcserélem, 91nm-es, létavértesi 
összkomfortos családi házam 
debreceni, 2 szoba-összkom-
fortos családi házra. 06-20/461-
2867

Vidéki összkomfortos kertes ház 
Bagamérban melléképületekkel 
Debrecenbe cserélhető. Ráfi ze-
tünk. 06-30/940-7037

Ház-, HázrészKeresés

eladÓ lakásokat, házakat 
keresek, ELÉGEDETT ügyfe-
leim ajánlásával. Jutalék 2%, 
csak SIKERES közvetítés-
kor fi zetendő. www.texan.hu 
Tel:20/942-0727

debrecenben keresek meglévő 
ügyfeleimnek eladó, kiadó háza-
kat, irodákat, üzlethelyiségeket, 
tanyákat akár azonnali fi zetéssel. 
Tel.: 30/4571-219.

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

laKáseladás

angyalföld téri, 31nm garzon 
teljesen felújítva eladó. 19,3MFt. 
06-30/870-7238

debrecen, Damjanich utcán, 
42nm-es, földszinti, másfél szo-
bás, gázfűtéses, felújított lakás 
eladó. 22MFt. 06-30/7343-743

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

debrecen, Hadházi úti, magas-
földszinti, 2 szobás, gázcirkós, 
55nm-es társasházi lakás tulaj-
donostól eladó. 06-30/9589-
969
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debrecen, Péterfia utcai, 
2.emeleti, 96nm, 3 szoba-össz-
komfortos (1 szoba galériás), 
gázfűtéses, 23nm pincével, akár 
nagycsaládosnak, vállalkozás-
nak befektetésre is alkalmasan 
tulajdonostól eladó. Iár: 35MFt. 
06-30/6676-306
debrecen, Vénkertben, egye-
temhez közel eladó 35 m2-es 
igényesen átalakított és felújított, 
klímával felszerelt lakás. Ár: 19,5 
mFt 0630/6017-606
76nm-es öröklakás pincével, 
garázzsal eladó. „Nagyerdő” jel-
igére a kiadóba.
debrecen, egyetemek közelé-
ben első emeleti, 2 szobás, gáz-
fűtéses lakás eladó. 21,49 M Ft. 
0620/ 422 6503 
debrecen belváros Szent 
Anna utcánál 70m2-es, 
3szoba+étkezős, 1.emeleti, mért 
távfűtéses, nagy 12m2-es beépí-
tett erkéllyel, saját tárolóval, tég-
la építésű, nyugati fekvésű lakás 
eladó (bútorozva is külön árban). 
Irányár:29MFt simonyiingatlan. 
hu  Tel: 06703655519
debrecen belváros Füredi útnál 
1.emeleti, 3szobás, teljeskörűen 
felújított, liftes lakás eladó. Irány-
ár: 29,9MFt simonyiingatlan.hu  
Tel: 06703655519
debrecen belváros 60m2-es, 
3szobás, téglaépítésű. szigetelt, 
gáz cirkó fűtéses, 2.emeleti, lif-
tes házban, 2008-as építésű fel-
újított, klímás, 6m2-es erkéllyel 
lakás tulajdonostól eladó par-
kolási lehetőséggel . Irányár: 
41MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519
debrecen Nagyerdő Simonyi 
útnál 2.emeleti, 112m2-es 
lakás terasszal, nappali 4 szo-
bás, klimatizált, Wellmann kony-
hás, szigetelt, tégla, új építésű, 
Wolf kazánnal, beépített szek-
rényekkel, garázsvételi lehető-
ségekkel, lakás eladó. Irányár: 
55MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519
debrecen belváros Rákóczi utcá-
nál 105m2-es, 5szobás, 2003-
as magas szinten felújított, Lg 
klímás, új konyhaszekrénnyel, 
Teka gépekkel, turbó kazá-
nos, liftes, igényes lakás eladó.
Irányár: 52MFt simonyiingatlan.
hu  Tel: 06703655519
debrecen Vág utcánál padló-
fűtéses, 65m2-es, N+2szobás, 
2018as, új, bútorozva(benne 
van az árban), samsung gépek-
kel, Cardo elektromos ágyak-
kal, Andante bőr ülőgarnitúrá-
val, olasz csempékkel, 40m2 
saját udvarral lakás eladó 
garázs+4MFt. Irányár:52,5MFt 
simonyiingatlan. hu  Tel: 
06703655519
simonyi úton, 3. emeleti, 105 
m2-es, nappali, étkező és 3 
szobás, étkezőkonyhás, 10 m2 
erkélyes, felújított fűtésrendsze-
rű, 35 éves társasházi lakás 39,9 
M Ft   Tel:20/9911123

debrecen belvárosá-
ban 27 m2-es garzonlakás 
eladó.A lakás földszinti,tégla 
építésű,gázfűtéses,felújítást 
igényel,tartozik hozzá kis kert,16 
m2-es garázs is. Ár:17.9 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
sámsonkertben 80 m2-es 3 
szoba,nappalis,étkezőkonyhás 
lakás,hőszigetelt négyla-
kásos házban eladó,saját 
telekrésszel,gépkocsi beállóval. 
Ár:11.9 M Tel:06706234024
Belvárosban a Simonffy u.-n 91 
nm-s 3 szobás polgári jellegű jó 
állapotú műanyag ablakos tég-
lalakás 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 vásárolható. 30/4571-
219. Ár: 34 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: 17,7 mFt
angyalföld téren 31 nm-s 1 szo-
bás nagy erkélyes 3. emeleti jó 
állapotú panellakás eladó sürgő-
sen a Tócóskertben. 30/4571-
219. Ár: 17,9 mFt
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK a Belvá-
rosban 41-116 nm-ig, 2020.
júliusi átadással leköthetők! 
30/677-6676
CsaPÓ UTCAI, 69 nm-es, 2+2 
szobás, liftes, 3.emeleti, felújított 
lakás eladó! 26,5 mFt 20/800-
8318
HOMOKKerTI, 89 nm-es, nap-
pali +3 szobás, AA++ kategó-
riás ÚJ lakás eladó! 36,99mFt 
70/7766-413
dOBOzI LTP-I, 44 nm-es, más-
fél szobás, gázcirkós, felújított, 
gyönyörű lakás eladó! 21,9 mFt 
20/800-8318
BelVárOsI, 53 nm-es, nappa-
li +2 szobás, erkélyes ÚJ lakás 
2020-as átadással leköthető! 
33,99 mFt 30/479-8700
BelVárOsI, 66nm-es, 3 szobás, 
felújított, erkélyes lakás eladó! 
24,99mFt 30/677-6676 
NaGYerdeI, 71 nm-es, nappali 
+2 szobás, gyönyörű, fiatal lakás 
eladó! 38,7 mFt 30/667-7167
ÓVárOsI, 116 nm-es, nappa-
li +3 szobás ÚJ lakás, 18nm 
terasszal, évvégi átadással 
eladó! 66,0 mFt 30/479-8700 
KOssUTH UTCAI, 60nm-es, 2 
szobás, felújítandó, földszin-
ti, polgári lakás eladó! 21,6mFt 
70/7766-413

KarTáCs UTCAI, gyönyörű, gar-
zonlakás az egyetem közvet-
len közelében eladó! 21,5 mFt 
20/800-8318

NaGYerdeI, 64 nm-es, nappali 
+2 szobás, gázcirkós, szép lakás 
eladó! 37,9 mFt 30/667-7167

eGYeTeM SGT-I, 55 nm-es, 2 
szobás, 1.em-i, erkélyes lakás 
eladó! 24,9 mFt 20/800-8318

lIBaKerT, VIOLA U-I, 54nm-
es, 2 szobás, nagy erkélyes, fel-
újítandó lakás eladó! 22,99mFt 
70/7766-413 

Fészek lakópark szélén 4 laká-
sos sorház épül. Nappali+3szoba, 
95 m2-es lakóterület + 16m2-
es garázs, önálló kert. 41,4 MFt 
www.iszp.hu 0630/30 39 188 

simonffy utcán, téglaépíté-
sű, 52m2-es, szép állapo-
tú, nappali+1 szobás utcafron-
ti lakás eladó. 21,9 MFt www.
iszp.hu 0630/3039-188

Nagyerdőn 53nm-es, 3.emeleti, 
2 szobás, jó elosztású, műanyag 
nyílászárós lakás eladó! 21,8MFt 
www.iszp.hu 0630/406-2625

Nagyerdőn frekventált helyen 68 
nm-es 3 különnyíló szobás, erké-
lyes, gáz cirkós lakás zárt udva-
ros társasházban eladó. Garázst 
is vásárolhat. Nagy tároló is tar-
tozik a lakáshoz. 36.9M Ft www.
iszp.hu 0630/2393-598

Tócóskertben 31 nm-es, igé-
nyesen átalakított és felújított, jó 
érzetű, nagy erkélyes, csendes 
garzonlakás eladó. Újszerű búto-
rok is vannak.  17,9 M Ft www.
iszp.hu 0630/2393-598

Tócóskertben 61 nm-es 3 
különnyíló szobás, étkezőkony-
hás, erkélyes, jó állapotú lakás 
eladó. 22,5MFt www.iszp.hu 
0630/2393-598

libakertben 56nm-es, 2 szobás, 
erkélyes, klímás, felújított lakás 
eladó! 25.9M Ft www.iszp.hu 
0630/406-2625

Belvárosban 86 nm-es jó álla-
potú földszinten lévő lakás eladó. 
Polgári jellegű, konyha, fürdőszo-
ba, ablakok is felújítottak. Ritkán 
talál ilyet! 27,9 M Ft www.iszp.
hu 0630/2393-598

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

debrecenben keresek eladó és 
kiadó lakást, lakásokat ártól és 
nm-től függetlenül kp-s ügyfele-
im részére. Tel : 30/4571-219.

debrecenben keresek meglé-
vő ügyfeleimnek kiadó lakáso-
kat és házakat azonnali költö-
zéssel is bútorozva vagy üresen. 
30/4571-219.

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK 
KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318

alBérleTeT Keres
JÓ minőségű KIADÓ lakásokat, 
házakat keresünk IGÉNYES ügy-
feleink részére. www.texan.hu 
Tel:20/942-0727

alBérleTeT KíNál
debrecenben kiadó 2 szo-
bás lakás bútorozva 4-5 főnek, 
egy napra is. 06-30/261-9960, 
06-70/519-0590
ÚJKerTI, 2 szobás, étkezős, 
panelprogramos, kis rezsijű, 
bútorozott, szép lakás kiadó! 
100eFt 70/7766-413
Nagyerdőn 43 nm-es, 1+1 szo-
bás, felújított, gázfűtéses, búto-
rozott, gépesített, kis rezsijű 
lakás kiadó. 105eFt/hó. www.
iszp.hu 0630/2393-598 

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

Figyelem! Nagy lehetőség 
építkezésre, vállalkozásra és 
önellátásra a Méhészkertben. 
415nöl átminősített kert eladó. 
Víz, villany van, gáz, városi 
víz, rendszeres buszjárat az 
utcában. Bővebb felvilágosí-
tás: 06-20/261-2561. Irány-
ár: 4,9MFt. Komoly érdeklő-
dés esetén az ár alkuképes!

Kőszeghegyalján fekvő fes-
tői Cákon, 6.444m2 építési 
telek, árengedménnyel eladó. 
06-20/312-6105
debrecentől 8 km-re új osz-
tású lakóparkban 950 m2-től 
1650 m2-ig építési telkek 
eladók.Természetvédelmi terü-
let mellett,őskocsányos tölgyes-
sel övezet telkek,helyi busz-
járattal. Ár:3.5 M-tól 6.5 M-ig 
Tel:06706234024
Befektetést keres? Pallagon, 
3440 nm-es telek a jelenleg leg-
dinamikusabban fejlődő lakópar-
ki rész mellett eladó! Később 4 
telekké alakítható majd. 9,5 M Ft 
www.iszp.hu 0630/2393-598
építtetők figyelem! Tócóvölgy 
mellett épülő lakóparkban 8 db 
építési telek /összesen 8600 nm/ 
egyben van külön eladó. Telken-
ként az ár 24,9 M Ft www.iszp.
hu 0630/2393-598

Föld, KerT
ebesen, 7000nm erdő földdel 
együtt a 4-es út mellett eladó. 
06-30/567-1891
Tarnalelesz külterületén erdő 
tulajdonjoga eladó. 9,6 ha, több 
helyrajzi számon. Érd.:16 óra 
után 06-30/372-8265

TaNYa
Kaba területén kb. 250 hektáros 
beállt gazdaság, működő állat-
tartó telep eladó gépekkel, állo-
mánnyal működés közben. kb. 
8.000 nm épület, hodály, stb. 
30/4571-219 Ár: 275 mFt

ÜdÜlő, HéTVéGI Ház

eladó: Tiszacsege, Tiszavirág 
u. 52. A ház közvetlen vízparti. 
telek: kb.100m2 a nyaraló: 30 
m2 Könnyűszerkezetből épült 
hőszigetelt épület. Alul: tároló 
és csónak tároló felül: terasz, 
nappali,háló,vizesblokk Ára: 
5,9 MFt 06205272755

ÜzleT, IrOda, TelePHelY
Hatvan utca elején, 6 éves 
üzletházban, üvegportálos, 177 
m2-es, üzlet, eladó. Igény esetén 
a jelenlegi tulajdonos visszabérli 
70,8 M Ft   Tel:20/9911123.

szent Anna utcán 20 m2-es, 
utcafronti üvegportálos, gázfű-
téses üzlethelyiség eladó vagy 
kiadó (85 000Ft/hó) 15 M Ft   
Tel:20/9911123.

debrecen Keleti területén 5000 
m2-es telephely eladó. Ár:8.9M 
Tel:06706234024

BeM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség 
+recepciós iroda, 2 teremga-
rázzsal eladó! 68,9mFt 30/479-
8700

HaJdÚszOBOszlÓI, 220 nm-es, 
5 apartmannból álló vendégház 
vendégkörrel, bútorokkal eladó! 
42,5 mFt 30/667-7167

BelVárOsI, forgalmas, 70 
nm-es, fiatal üzlet, nagy kirakat-
tal, ingyenes parkolóval eladó! 
25,8 mFt 30/479-8700

GéP, szerszáM, TerM. eszK
Nyomdagépek (Dominant715C, 
Dominant516) eladók jó műszaki 
állapotban. 06/30/9154-119

HázTarTásI GéP és Felsz.
alig használt AEG 7-fiókos 
fagyasztószekrény eladó. Érd: 
06-52/743-823

JárMű
elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 87.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-9134012

JárMűKeresés

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

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

Készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gépko-
csit, utánfutót,  2000-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-9134012

réGI motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 
06-20/572-5142
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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 fi zetett 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!

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

réGIséG
dísztárgyakat, ezüstöt, festmé-
nyeket, könyveket, porcelánokat, 
kristályokat, edényeket, hagyaté-
kot vásárolok. 06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, 
régi könyveket, festményeket, 
egyéb régiséget, hagyatékot 
veszek. 06-70/6244-977

KészPéNzérT VÁSÁROLOK 
korrekt áron aranyékszert, por-
celánokat, festményeket, szob-
rokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

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

eGYéB eladás

aKCIÓ. Tűzifa az erdészettől 
szállítással eladó. Tel: 70/532-
20-21. AA3505249

Gerendák 2,5 méteresek, 
10x10-es eladó. 52/786-902

Hízók, süldők, malacok, kocák, 
lőcsös szekér, utánfutó rotációs 
kapához, nagy tartály, centírozó. 
06-70/406-7110

Megkímélt állapotban 150 lite-
res fagyasztó: 35.000Ft, 7 éves 
számítógép minden tartozék-
kal, saját asztalával: 35.000Ft, 
12-személyes gyönyörű porcelán 
tányérkészlet: 20.000Ft eladók. 
52/780-703, 06-30/358-7138

eGYéB Keresés

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

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

Ipari ezüstöt vásárolok, platina 
hőelemszál, amalgám, érintkező 
pogácsa, forrasztópálca, palládi-
um, nitrát, paszta, stb. Tel.:06-
20/923-4251

KereseK megvételre lakatos, 
bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, kis 
gépeket. 0670/624-5475

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

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

szOlGálTaTás

általános szerkezeti lakatos-
munkák, zárjavítás, falfúrás, bel-
ső átalakítások, kerítések, erké-
lyek felújítása. Érdeklődni: Szabó 
László +36-70/608-3525

Cégalapítás, ingatlan adásvé-
teli szerződések, jogi tanács-
adás. Keressen bizalommal! 
Tel: 06-20/240-8397, www.
drdavidenikougyved.hu

Cserepes lemeztetők készítése 
bontás nélkül palára is. Palatetők 
átfedése bitumenes zsindellyel. 
Lapostetők víz-szigetelése. Csa-
tornázás, kéményrakás. Ingyen 
árajánlat! www.lackoteto.5mp.
eu T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-
6667, 06-30/575-6289

Festést, mázolást, tapétázást 
vállalok. Kis munkák érdekel-
nek! Tel : 06-20/622-5660

FÜrdőKádaK bontás nél-
küli felújítása, gépi eljárás-
sal, gyári színekkel, garanci-
ával, belső munkálatok vég-
zése, szobafestés, mázolás. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Kisebb kőművesmunkák, tetőja-
vítás, tatarozás, kerítés, bontás, 
azonnali kezdéssel. 06-30/713-
7975

Kőművesmunkákat, kerítés, jár-
da készítést megegyezéssel vál-
lalok. 06-20/3375-601, 52/405-
038 este.

lapos tető hő- vízszigetelés, 
bádogos munkák, palatetők 
mosása, bontás nélküli szigete-
lése bitumenes- mintás lemez-
zel. 70/595-7105

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

redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter 

úr! 06-20/ 233-8211!

szobafestést, mázolást, 
tapétázást és laminálást vál-
lalok. Igény szerint. Megbíz-
ható, precíz munkavégzés. 
06-30/307-0762

szobafestés-mázolás, tapé-
tázás rövid határidővel minő-
ségi munka, ingyenes felmé-
rés. 06-30/573-9277

TeTőász!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, külső 
homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Tetőfedő, ácsmunka, tetőát-
hajtás, bádogosmunka, léc-
átpakolás, Lindab lemeztető 
készítése anyagbeszerzéssel 
együtt, tetőjavítás, kedvező 
árak. 70/201-5510

Tetőfedő, bádogos régi tetőjaví-

tás cseréplemezzel, mindenféle 

csatornát vállalunk, akciós árban. 

Elérhetőség:06-30/893-7418

Új tetők kivitelezése, tető fel-
újítás, javítás, cserépfedés, 
Lindab lemezfedés, ácsmun-
kák teljes körű tervezése ked-
vező áron. 30/542-8681

állás

a Szuperinfó Média Kft. Debre-
cen, Nagyerdő és a belváros és 
területére megbízható, kerékpár-
ral rendelkező kézbesítőt keres, 
kora reggeli munkavégzésre. 
Nyugdíj, rokkantsági ellátás mel-
lett is végezhető kiegészítő mun-
ka, melyre a +36 30 463-25 41 
telefonszámon Oláhné Berecz 
Eszternél lehet jelentkezni

Bevásárláshoz rendes segítőt 
várok Vezér-Nyulas környéké-
ről. Tel: 52/316-859

Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, autósze-
relő, villanyszerelő, KOVÁCS 
dolgozókat Győr és Kecske-
mét környéki munkára. Ver-
senyképes fi zetést, juttatáso-
kat, szállást, munkába járást, 
hazautazási támogatást, bér-
előleget biztosítunk. Jelent-
kezz most! 06-70/415-9021 
(JOBmotive Kft.)

Gumiszervizbe gyakorlattal ren-
delkező gumiszerelőket kere-
sünk! 06-30/680-1400 Schlosser 
Gumiszerviz Kft.

Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingye-
nes szállást, munkába járást 
biztosítunk. Betanított dolgo-
zó és targoncás ajánlatainkból 
válogathatsz Győr és Kecske-
mét környékén. Munkavégzé-
si helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! 
06-70/639-9920 (JOBmotive 
Kft.)

Megnövekedett feladatok 
elvégzésére beépítésben jár-
tas, munkájára igényes nyí-
lászáró beépítőt, épületasz-
talost keresünk vállalkozói 
jogviszonnyal. Jelentkezés: 
H-P:8-16-ig +36-20/532-
7142 Aranyablak Kft.

Pannonjob Kft. ingyenes szál-
lással gépkezelőket keres Szé-
kesfehérvárra! Br. 286.000 Ft 
+bónuszok! +36203314722

4-órás alkalmazottat keresek 
köztemető főkapu 10.pavilon. 
06-20/962-6394 Hajcsák 
Ferencné e.v.

TársKeresés

dohányzó 60éves hölgy társat 
keres! Tel: 06-70/279-2097

Komoly társat, élettársat kere-
sünk. Lányok, asszonyok, férfi -
ak. 06-70/519-0590

30-as kedves, csinos hölgy 

ismerkedne Debrecenben. Hívj 

bátran. 06-30/217-1527

32 éves, debreceni hölgy ismer-

kedne. 06-30/378-1831

65 éves férfi  mátrai üdülés-
hez debreceni, komoly barátnőt 
keres 60 évesig. Tel: 16 órától 
06-30/861-8478

elTarTás, GONdOzás

Kedves hölgy eltartást vállal 
lakásért. Kevesebb gondja lesz 
a napokra. „Édes élet” jeligére 
a kiadóba.

OKTaTásT Vállal

aranykalászos gazda, 
Méhész, Vagyonőr, Targon-
ca-, Földmunkagép-, Eme-
lőgép kezelő tanfolyamokat 
indítunk Tel: 30/2283281. 
E001083/2015/A008,A004

Pedagógiai- és családsegí-
tő munkatárs, gyógypedagógiai 
segítő munkatárs, kisgyermek-
gondozó, -nevelő képzés indul 
áprilisban Debrecenben. Érd.: 
Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-
335.E.sz.:000850/2014
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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.

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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ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

06-20/953-9626

Konténeres
törmelékszállítás
06 20/975-10-98
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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

52
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ÁLLÁSAJÁNLAT

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:
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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:
Hegesztő • Lakatos • CNC-marós • CNC-esztergályos • Festő 

Szezonális munkalehetőség! 

Debreceni kempingbe 

TAKARÍTÓ 
és GONDNOK 

munkakörbe öregségi 
nyugdíjasok jelentkezését 

várjuk áprilistól 
szeptemberig tartó 

időszakra, 4 és 8 órás 
RUGALMAS 

munkavégzésre.

06 30 507 6387
Keleti  Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet

Jelentkezés: 
06 20 275 2812
k.kappel@trenkwalder.com

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

TAKARÍTÓT 
KERESÜNK 

NAPI 4 ÓRÁBAN
DEBRECENBE 
ÉS EBESRE.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Különböző bónuszok !Széleskörű cafeteria 

VESZPRÉMBEN

+36 20 240 54 49
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
Alapbér: bruttó220.000 Ft

+36 20 336 38 03

nettó 170.000 Forint
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Széleskörű cafeteria csomag: br. 350.000 Ft
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Ebesi telephelyre 

TEHERGÉPKOCSI 
VEZETŐ 

munkatársat keresünk. 
Feltétel: 

Forgózsámolyos tapasztalat, 
C+E kategóriás jogosítvány, 

GKI kártya és mezőgaz-
dasági munkában szerzett 

tapasztalat. 
Érdeklődni munkaidőben: 

0630/951-3133
Agreserve Kft.

KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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A P. Dussmann Kft. 
FELVÉTELT HIRDET

vagyonőr
állás betöltésére 

vonatkozóan.

Munkavégzés helye:  
Debrecen Ipari  Park.
Munkaidő: 24 óra,  
beosztás 24/48.

Vagyonőri végzettség 
szükséges. 

Jelentkezni a  
0620/495-5302-es 
számon lehetséges

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 

1 fő  gépi fejős munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 

Tel: 06-30/501-1922  
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft
hajdúböszörményi 

sertéstelepére
 1 fő inszeminátor , 
1 fő állatgondozó 

munkatársat keres 
versenyképes bérezéssel. 
Tel: 06-70/506-0646  

e-mail: allas@formula-gp.hu

 

felveszek (akár nyugdíjast is). 

Érd.: 30/318-2018
Db-józsai varrodába jó kereseti lehetőséggel.
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SZABÁSZATI KISEGÍTŐT
nagy gyakorlattal és
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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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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

FAMŰVES
Fejfák,
Kopjafák,
Sírkeretek,
Egyedi tárgyak
készítése!

Török Sándor

FAMŰVES

Egyedi tárgyak

Tel.: +36302478222
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Debrecen, Óvárosában,
Faragó utcán, épülő önálló 

prémium iker kertes ház, 
jövő évi átadással eladó, 

130 nm-es, 6 szobás, 
16 nm-es garázzsal. 

Ár: 63,5 MFt
Érd.: Gere és Társa Kkt. - 30 éves múlttal: 

06-30-9950-177 
www.gereestarsa.hu

Már csak 1 lakás eladó!
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Munkatársakat 
keresünk!
A Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

NEVELŐSZÜLŐKET keres.

Teljes körű felvilágosítás: 
       : 30/555-68-16 vagy 52/249-667
4025 Debrecen, Petőfi  tér 9. I. emelet
�

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett 
is végezhető ez a hivatás. A képzést biztosítjuk.

Energia Önnek, barátjának, 

Az energia vitalizálásával 
minden könnyebbé válik.

Gerinc, derék, ízületi fájdalmak, egyéb szervi, 
mozgásszervi, idegrendszeri problémák,  

 
rendellenességek esetén használ az energia.

 06-30/646-6729
www.harasztosi.hu

Kezelésre bejelentkezés Debrecenben:

10 év után újra Debrecenben kezel!


