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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 

 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   

gurtni cserék

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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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 meg-

könnyítése

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

A Glória Fashion Group Kft.

Hajduböszörményi 

üzeme

SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET
keres felvételre.

Hajdúböszörmény,

Jókai u. 28. személyesen

Tel.: 52/228-411 vagy 

30/4882525 szamon.

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

ELVÁRÁS:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOSÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő fizetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

Érd.: +36-20/203-4780 

www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupunktúra • Füladdiktológia

Akupresszúrás meridiánmasszás

Pulzus-és Nyelvdiagnosztika

Kínai gyógynövényismeret

Moxa-, köpöly-, gyertyaterápiák

Refl exológia

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N
a 2017. április 2-án

induló tanfolyamon!

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600  |  5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                         toyotaroadservice
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A Hajdú-Bihar Me- ■
gyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzé-
si Osztálya Bűnmeg-
előzési hírlevélben hív-
ja fel a figyelmet az 
internet káros tartal-
maira.

A „Biztonságos Inter-

net Napjává” nyilvánítot-

ták az adott év második 

hónap, második hetének, 

második napját az Európai 
Unió kezdeményezésére. 
Ezen a napon igyekeznek 
felhívni minél szélesebb 
körben az emberek – külö-
nösen a gyermekek és fi a-
talok – fi gyelmét arra, mi-
lyen veszélyeket tartogat, 
ha fi gyelmetlenül interne-
tezünk. Mindez azért is 
kiemelt jelentőségű, mert 
manapság már nem csak in-
formálódásra használják a 
netes tartalmakat, hiszen 
a chatelés és az e-mailezés 

már a napi rutin részévé 
vált. Sajnos sok esetben ar-
ról sincs a szülőknek elkép-
zelése, milyen veszélyeket 
von maga után egy-egy in-
ternetes tartalom. A meg-
oldás kulcsa az őszinte 
beszélgetés, melyhez a bűn-
megelőzési hírlevél hasznos 
tanácsokat ad.

A felhasználó neve, sze-
mélyi azonosító száma, 
lakcíme és telefonszáma 
nagyon értékes az online 
zaklatók és bűnözők szá-
mára. Javasolja gyermeké-
nek, hogy a telefonszámot 
és alakcímet csak a bará-
taiknak adja meg. Ez bi-
zonyos mértékig megvédi 
őt attól, hogy online vagy 
cyber-zaklatás áldozatává 
váljon.

A cybebullying, azaz az 
internetes kortárs-zakaltás 
egyre gyakrabban fordul 
elő. Tipikus esete, ha egy 
nem szimpatikus osztály-
társat kiközösítenek, meg-
leckéztetnek. Gyakori az 

álprofi l létrehozása, ahol 
a gyermek nevében külde-
nek kellemetlen üzeneteket.
A zaklató képek, üzenetek 
nagyon gyorsan elterjed-
nek, így a megaláztatás még 
nagyobb közönség előtt tör-
ténik. A megyei bűnmegelő-
zési osztály felhívja a fi gyel-
met arra, hogy fontos, hogy 
a zaklató magatartásra, erő-
szakra az áldozat semmi-
képpen sem erőszakkal vá-
laszoljon,  hiszen  így belőle 
is zaklató válna.

Mire figyeljen a szülő?
Legyen tudatában an-

nak, hogy akár az ő gyerme-
ke is zaklathat másokat az 
interneten, illetve lehet zak-
latás áldozata! Intő jel lehet, 
ha gyermeke feszültnek, ide-
gesnek tűnik internetezés 
vagy mobilozás után.

Beszélgessen gyermekével 
arról, hogy mire használja az 
internetet, mobiltelefont! 

Ismerje meg a gyermeke 
által használt szolgáltatá-
sok biztonsága eszközeit!

A legtöbb közösségi oldal-
nak, chat oldalnak vannak 
„blokkolás” vagy „elutasí-
tás” gombjai, biztonsági 
beállítási menüpontja le-
hetőséget nyújt az online 
üzenetek rögzítésére is.

Emlékeztesse gyerme-
két arra, hogy ne vála-
szoljon a rossz szándékú 
üzenetekre!

Mentse el bizonyítékként a 
zaklató e-maileket, üzenete-
ket, online beszélgetéseket!

Nagyon fontos, hogy a 
zaklatott gyermek környe-
zete határozottan kiálljon 
mellette. Szülőként ebben 
mutasson példát!

Jelentse be a zaklatást! Je-
lezheti a szolgáltatónak, a 
www.biztonságosinternet.
hu oldalon a hotline vo-
nalon vagy forduljon a 
Rendőrséghez!
(Folytatása következik).

V. K.

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

Debreceni munkalehetőség 
pályakezdőtől nyugdíjasig!  

Irodánkba középfokú  
végzettséggel dolgozni 

akaró, rátermett munka-
társakat keresünk irodai 

munkára!

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!  

Debrecen és 
vonzáskörzetéből várjuk 
a jelentkezőket munka-
napokon: 08:30-14:30 

között a +36-30-938-7986 
telefonszámon vagy a  

hirdetesek0428@gmail.com 
email címen.
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Balmazújvárosi 
baromfitelepünkre  

BAROMFIGONDOZÓ
munkatársat keresünk.

Jelentkezni szakképzettség 
és iskolai végzettség 
kikötése nélkül lehet

telefonon: 

06/30/265-1648, vagy
e-mailen: 

bujvaros@nagisz.hu

39
53

8
4

38
57

31



32017. március 10.

Ujhelyi-Autó Kft.
LADA márkakereskedés és szerviz
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
www.ujhelyiauto.hu

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Jelen árak 2017.március 1-jétől visszavonásig, vagy az új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett ár az áfát és a regisztrációs 
adót tartalmazza. Lada Vesta • Vegyes fogyasztás 6,1–6,2 (liter/100km). CO2 kibocsátás (vegyes): 138–141 (g/km).

A
 kép illusztráció.
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ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok 
- parkolók 
- kapubejárók 

- telephelyek 
- utak 
- járdák 

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

LYAM

06/20-917-879006/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.huwww.sportedzoitanfolyam.hu
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Érd.: 4220 Hb.
K-Újvárosi u. 47.

Az M+Z 2000 Kft. az
alábbi állások betöltésére

hirdet felvételt:
 

- Ruhaipari technikus
- Ruhaipari szériázó-

modellező (CAD program)

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő

6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

369068

379002

Kiemelkedő fizetés és plusz juttatások. 
Érd.: 06-30/635-9330

Nagy létszámú húsmarha telep 
GULYÁST 

keres Hortobágyra. 

Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
�������	�
���

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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Csirkecomb-
csontozásban
jártas férfi

henteseket 
keresünk 
Ausztriába.

 Tel.: +36-70/555-6699 
vagy +36-20/450-0002
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

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

Tel.: 06 30 948 2646

Debrecenben
március 11-én.

382328

Drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 

nádszövetek, szálas vasanyag,
kiegészítők közvetlenül a gyártótól. 

www.pozsgaihuzalkft.hu
+36-30/537-3308

39
53

9
1



4 2017. március 10.

38
57

26
1848. március 15-én  ■

Pest-Budán is kitört és 
győzött a forradalom a 
nemzeti és az egyete-
mes emberi szabadság, 
a polgári átalakulás jel-
szavaival.

A pesti Ellenzéki Kör, a fi a-

tal értelmiségiek radikális cso-

portja1848. március 5-én be-

kapcsolódott a pozsonyi rendi 

országgyűlés politikai küzdel-

meibe. Aláírásokat gyűjtöttek 

Kossuth Lajos március 3-iki 
felirati javaslatának támogatá-
sára. Március 19-én szerettek 
volna népgyűlést tartani, hogy 
ismertessék a követeléseiket és 
a Tizenkét pontot. Azonban 
március 14-én este az előző na-
pi bécsi forradalom híre meg-
érkezett Pestre. Így a Pilvax 
kávéházban összegyűlt ifjak 
nem vártak tovább követelé-
seikkel. A Tizenkét pontot fel-
olvasták a Pilvax kávéházban 
gyülekező ifjaknak, majd Pe-
tőfi  elszavalta a Nemzeti dalt. 
Ezután Petőfi  és mintegy tíz 

társa a szemerkélő 
esőben elindult a 
Pilvaxból az egye-
temre, ahol minden 
helyszínen elhang-
zott a kiáltvány és a 
Tizenkét pont, Pe-
tőfi  pedig elszaval-
ta költeményét. A 
tömeg Petőfi  vezetésével mint-
egy kétezresre nőtt, átvonultak 
a közeli Landerer és Heckenast 
nyomdához. Az ifjúság veze-
tői által a nép nevében lefog-
lalt gépeken cenzúrázatlanul 
nyomtatták ki a Nemzeti dalt 
és a Tizenkét pontot.  Irinyi Jó-
zsef szétosztotta a szabad sajtó 
első példányait, mely nagy si-
kernek örvendett. A felbátoro-
dott kezdeményezők délután 
háromkor a Nemzeti Múze-
umnál nagygyűlést tartottak, 
addigra már mintegy tízezren. 
A tömeg a Pest városi tanács-
hoz vonult, majd hatásukra a 
tanács tagjai csatlakoztak a 
követeléseikhez. Forradalmi 
választmány alakult, majd a 
nép elindult Budára, a Hely-
tartótanácshoz, amely elfogad-
ta a Tizenkét pontot, azonnal 

eltörölte a cenzúrát. Sza-
badon engedték Tán-
csics Mihályt, akit a tö-

meg diadalmenetben vitt 
Pestre. 

Debrecenben is 
emlékeznek

Március 15-én 14.00–
20.00 között „TALPRA MA-
GYAR!” – táncház a Motollával 
várja az érdeklődőket a Debre-
ceni Művelődési Központ Pó-
diumtermében. A programon 
kötélverés, kokárdakészítés és 
címertervezés várja a gyere-
keket, valamint verbunk, pa-
lotás és körmagyar bemutató 
is lesz, melyet tánctanítás kö-
vet. Közreműködnek a Deb-
receni Népi Együttes, a For-
górózsa Néptáncegyüttes, a 
Főnix Néptáncegyüttes, a Haj-
dú Táncegyüttes, a Debreceni 
Honvéd Táncegyüttesés a Hor-
tobágy Néptáncegyüttes tán-
cosai. Bárdosi Ildikó és Juhász 
Erika műsora Molnár Miklós 
bandájával fellép a ’48-as ma-
gyar forradalom és szabadság-
harc emlékezetére.

A Tizenkét pont 
„Mit kíván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és 
egyetértés
1. Kívánjuk a sajtó sza-

badságát a cenzúra 
eltörlésével.

2. Felelős minisztériumot 
Buda-Pesten.

3. Évenkénti országgyűlést 
Pesten.

4. Törvény előtti egyenlő-
séget polgári és vallási 
tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok 

megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet 

egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjék 
meg az alkotmányra, ma-
gyar katonáinkat ne vi-
gyék külföldre, a külföldi-
eket vigyék el tőlünk.

11. A politikai státusfoglyok 
szabadon bocsátassanak.

12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, 

testvériség!”

„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

395015

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkmunknnknkalehalehhetősetősetetetee ég!gg

B 160000 F l bé
INGYENES SZÁLLÁSSAL

A VILMÁNYI-FA KFT. felvételt hirdet
FAIPARI GÉPMUNKÁS,

FAIPARI SEGÉDMUNKÁS ÉS ÉLEZŐS 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Érdeklődni: Hajdúböszörmény,
Ipartelep u. 9. H-P: 6.00–14.00 óráig.39

53
9

0

HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYEINK:

• VIRÁG ÜZLET
Hajdúböszörmény,

Bethlen és Tizenhárom vértanú u. sarok

• ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.

Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798

istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó,
garázsipari berendezések és azok részegységeinek  

gyártásával foglalkozó
SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.

soproni gyárába, a termelés növelése érdekében  
az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket 
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, illetve levélben  

a 9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük elküldeni.

Feladat:  
•  CNC-esztergagépek 

beállítása és üzemeltetése.

Előny:  
•  CNC-esztergagépek beállí-

tásában szerzett gyakorlat.

GÉPBEÁLLÍTÓ

Feladat:  
•  esztergagépek kezelése.

Elvárások:  
•  általános iskolai végzettség.

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐ

Előny: gépkezelői gyakorlat. 
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ApróApró

H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson

és Balmazújvároson kéthetente pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra

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

Szerkesztésért felelős: Csépes Attila
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404
Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduboszormeny@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-
tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes en-
gedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Hajdúszoboszló, Ady Endre utca., 1.088 
nm-es telken, felújítandó vályogház eladó. 
Ár: 5.8 M Ft. 302994093 +36302994093 
www.ingatlan.com/22490091

Hajdúszoboszló, Liliom utca., 60 nm-es tel-
ken, 130.00 nm-es, családi ház eladó. Ár: 
28.5 M Ft. +36302251385 www.ingatlan.
com/22804542

Debrecen, Bayk András kertben, 886 m2-es 
telken, 40 m2 alapterületű ház eladó. 5.5M 
Ft. 30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Bodaszőlőn, 2007-ben épült, 50 m2-es, 
kiváló ház, 2160 m2-es telken eladó. 4.9M 
Ft. 30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Debreceni, Új építésű lakóparkban, Nyula-
son, AA+ kategóriájú, 118-282 m2-es házak 
leköthetők! Átadás: 2017 nyár. 30/5799958. 
www.ingatlanstudio.net 

Erdőbényén panorámás üdülőövezet-
ben családi ház eladó. Ár: 9.500.000 Ft.
Tel.: 06-70/434-8557.

Szikigyakorban 30nm-es kőház (víz, gáz, 
villany) pincével, garázzsal, 5 percre a busz-
megállótól eladó. 06-30/589-1006

Monostorpályi központjában 90 nm-es 10 
éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, 
gardróbos, egyedi gázcirkó fűtésű csa-
ládi ház, 600 nm-es telken eladó! A ház 
szigetelt,hőszigetelt ablakos,amerikai nap-
palis-étkezős, nagy fűrdőszobás! Ár:8.9M 
Tel:06706234024

Bocskaikertben,a központtól buszmegál-
lótól 200 m-re,csendes helyen 60 nm-es 
2 szobás,étkezőkonyhás jó állapotú csa-
ládi ház,900 nm-es összközműves telken 
eladó!Ár:8.5M Tel:06706234024

L A K Á S E L A D Á S

Debrecen, Ibolya utca., 24 m2, igényesen 
felújított, alacsony rezsijű  garzon eladó. 
Alkuképes ár. Ár: 7.9 M +36309742656 
www.ingatlan.com/23000596

Debrecen, Varga utca., 89.00 nm-es, 3. 
emeleti tégla lakás, garázzsal, tárolóval 
együtt eladó. Ár: 21 M Ft. +36309020468 
www.ingatlan.com/23002688

Hajdúszoboszló, Bányász utca., 68.00 
nm-es, csúsztatott zsalus lakás eladó. 4. 
emeleti Ár: 10.5 M Ft. +36302994093 www.
ingatlan.com/22937077

Hajdúböszörményben a Bethlen u-n 2003-s 
nappali + 1 szobás kis rezsijű tetőtéri 55/62 nm-s 
szép lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 11,9 mFt

Vámospércsen, hőszigetelt társasház-
ban, 91 m2-es, nem lakott lakás alkalmi 
áron eladó! 9.9M Ft. 30/5799959. www.
ingatlanstudio.net

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Db, Nagyerdőn a Balassa Bálint u-n 80 
nm-s gázcirkós 3 szobás erkélyes étkezős 
kis rezsijű lakás bérbe kiadó. 30/4571-219. 
Ár: 130. eFt / hó + rezsi + kaució

Db, Domokos L. u-n 2. emeleti részben búto-
rozott 1+2 szobás felújított erkélyes mért 
távhős lakás kiadó. 30/4571-219. Ár: 70 eFt 
/ hó + rezsi + kaució.

Db, Derék utcai garzonlakás kiadó 35.000Ft/
hó+rezsi. 06-20/9591-499

Db, Egy szoba bútorozva konyha, fürdőszo-
ba használattal kiadó. Ár: 30.000Ft/hó+rezsi. 
06-20/462-2594

Db, Igényesen berendezett szoba azonnal 
költözhetően kiadó a Fényes udvarban. Ár: 
40.000 Ft rezsivel együtt+1 hónap kaució. 
Tel: 06-20/458-5007

É P Í T É S I  T E L E K

Berettyóújfaluban a Rozgonyi utcában 2 db 
egymás mellett lévő közművesített, egyen-
ként 1100 négyzetméteres telkek eladók. 
Érd. 06-306571650 telefonon.

Db, Csigekert utcán, a Kenézy kórháztól 
200m-re utcafronti 450nm-es építési engedé-
lyes telek eladó. Irányár: 16MFt. 52/431-720,
06-20/9956-930

Debrecenben, Fórumhoz 2 percre családi 
ház, ikerház, rendelő építésére telek eladó. 
06-30/3545-911

Db, Diószegi zártkertben 740nm telek, fel-
újítandó kis házzal eladó. Irányár: 3,5MFt. 
+36-30/9677-395

Hajdúsámson-sámsonkerti telkem gépko-
csira, építőanyagra cserélem vagy eladom. 
Iár: 1.800.000Ft. 06-30/4435-667

Sámsonkert, Mézes 8., 2000nm telek eladó. 
Érd.: 52/449-484

Debrecen Diószegi út mentén 8.1 ha telek 
eladó! Közvetlen Diószegi útról bejárható, 
300 m-es utcafront, tanyának, telephelynek, 
ipari tevékenységre alkalmas. Villany, gáz a 
telek előtt! Ár:32.9M Tel:07606234024.

Debrecen Postakertben 2000 nm-es össz-
közműves építési telek eladó! A telekre 4 db 
Angol tipusú sorház is építhető! Ár: 69,9M 
Tel:06706234024

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es 
építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 
3,3MFt. Tel: 06 20 516 6127

Db, Csapókerti 530 nm-es összközműves 
építési telek eladó. Irányár: 10,99MFt.
Tel: 06 20 422 6503

F Ö L D ,  K E R T

Hajdúböszörmény 0289/11 hrsz 90,01 AK 

és 0278/19 hrsz 36,86 AK és 01181/15 hrsz 

53,67AK és 0395/7 hrsz 15,14 AK szántó-

föld eladó. érd: 302577102

Hajdúböszörményi mezőgazdasági Zrt. 
területén lévő 35AK termőföld eladó. 
06-30/606-3748

Termőföld eladó 5.4 hektár Újiráz határá-

ban, a falutól 2 km-re. A föld nagyon jó termő 

és folyamatosan művelés alatt állt. Irányár 

7.500. 000 ft. Érdeklődni:06 (54) 440-640

Debrecen-Bánk falu szélén, az Édenkert 

utcában, átminősített gondozott kert, gyü-

mölcsfák, szőlő, fúrott kút, villany, az utcá-

ban vezetékes víz, gáz, közvilágítás van. 

Bővíthető, átalakítható kis kőházzal. Bizton-

ságos környezetben. 06-30/425-7618

Debrecen-Bánk 4002 Erdőalja u., 

É:47,48743057 / K:21,72945404 műv.kivett 

zártkert, 1244nm eladó. Irányár: 2,2MFt. 

06-30/214-2474

Debrecen, belterületi ingatlan (2hold) főút 

mellett eladó. 06-20/453-0577

Debrecen Biczó kerti 879nm zártkerti ingat-

lan buszközelben eladó. 06-20/623-8373

Összközműves 2907nm aszfaltozott telek 

építkezésre gazdálkodásra rendezett környe-

zetben, Bocskaikert, Gyöngyvirág utcában 

eladó. 06-30/9329-613

Sándor Fogadóval szemben csendes, ideális 

kert kis lakható építménnyel eladó. 1,6MFt. 

06-30/372-8046

1 hold zártkert Debrecenben eladó. 

06-20/5020-847

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 
tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 
5.200 nm-s körbekerített területen eladó. 
Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

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

Ü D Ü L Ő ,  H É T V É G I  H Á Z

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

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Db, Ipari övezetben 1,1 hektáros területen 
2.000 nm-s Hajdúvázas csarnok több beálló-
val raktárakkal és benzinkúttal együtt eladó. 
30/4571-219. Ár : 295 mFt .

Db, Rendezvény háznak, lakodalmak szer-
vezésére alkalmas épület 800 nm-n, meleg-
konyhával és 8 szobás szálló résszel eladó. 
30/4571-219. Ár: 75 mFt

Db, Csapókertben működő szépség szalon-
ban 11 nm-s helyiség bérbe kiadó körmösnek, 
masszőrnek, természetgyógyásznak vagy 
más hasonló tevékenységre. 30/4571-219.
Ár: 30 eFt / hó rezsivel

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-
dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 
kiadók. 06-30/557-9616

Debrecen keleti iparterületén a Diószegi 
út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítású 
telek eladó.A telek 40%-a beépíthető,9.5 
m magasságig,minden fajta tevékenység-
re alkalmas! Méretei 45x80 m.Ár:15.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fod-
rász-kozmetika stúdió eladó!Komplett 
fodrászat,elválasztott szolárium zuhanyzó-
val wc,külön helyiségben kozmetika!Nagyon 
szép állapotú,hőszigetelt falazat,hőszigetelt 
ablakok,mért fűtés.Az üzlet rendelkezik ezek-
hez a tevékenységekhez szükséges összes 
engedéllyel!Az üzlet akár teljes berendezés-
sel is eladó!Ár:8.9M Tel:06706234024

Debrecen, belváros szívében 21 nm-es 
iroda,közvetlen utcafront kapcsolattal,tégla 
építésű,gázfűtéses kiadó.Az ingatlan 
szolgáltató,kereskedelmi tevékenységre is 
alkalmas!Ár:40.000 FT/hó+rezsi+kaukció 
Tel:06706234024

Debrecenben kiadó egy 14 nm üzlet-
helyiség. Az üzlet fodrász és kozmetika-
ként üzemelt több éven keresztül. Bérle-
ti díj: 63.000/hó + 2 havi kaució + rezsi)
Tel: 0670-4333150

Debrecen belvárosának közelében, nagy 
múlttal rendelkező, 250m2-es presszó, 
521m2-es telekkel, kerthelyiséggel, gép-
kocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 
0620 516 6127

J Á R M Ű A L K A T R É S Z

Új-használt sport, túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! 06 30 6178593

A U T Ó

1996-os évjáratú Daewoo Nexia eladó. 
Irányár: 150.000Ft. 06-30/931-6540

J Á R M Ű K E R E S É S

Autófelvásárlás! Állapot és kortól füg-
getlenül azonnali készpénzfi zetéssel! 
06706255878

AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

Motorkerékpárt vásárolok hibásan 
is. Főként Simsont, illetve robogót. 
06-30/968-9295

Simsont vásárolok hibásan is. 06-30/968-9295

Személyautókat, teherautókat vásárolok! 
Bármilyen érdekel! Azonnali készpénzfi ze-
téssel! Hívjon bizalommal! 0630/231-7750

R É G I S É G

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edé-
nyeket, festményeket, képkereteket, hagya-
tékot vásárolok. 06-20/3222-011

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-
ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régi-
séget veszek. 06-70/6244-977

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

Jelvényeket, kitüntetéseket, képeslapokat, 
hagyatékból, örökségből, költözésből maradt 
könyveket ill. hagyatékot örökséget vásáro-
lunk 06305269711

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-
rokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 
porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-
reket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria 

Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Á L L A T

3 Hetes elonevelt csirke rendelheto ingyenes 

házhoz szállítással!! 06303638074

E G Y É B  E L A D Á S

Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolom-

pokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyabe-

rendezéshez régiséget, hagyatékokat vásá-

rolok. Érd.: 06-30/979-9529

Tűzifa bükk, tölgy, gyertyán, szálban 
1mx1mx1, 1m 15500Ft/métere, kb.20 
Ft/kg 0670 3845283

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 

06-52/274-468,06-30/356-4569

Használt szerszámot vásárolok. Esztergagé-

peket, lapkákat, mérőeszközöket, és egyéb 

szerszámokat. 06-70/517-5503

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457,
06-20/3380-366

JÓSLÁS, ÁTOKLEVÉTEL, ENERGIA-
GYÓGYÁSZAT, SZELLEMKOMMUNI-
KÁCIÓ SZOMBATONKÉNT DEBRECEN 
BELVÁROSÁBAN! NEMZETKÖZILEG 
ELISMERTTOL 06202170242

Kertépítés, kertkarbantartás, tervezés, gépi 

földmunka, automata öntözőrendszer telepí-

tése, javítása. Tel.: 06-30/449-7849

Kőműves mester brigádjával vállal minden-

nemű kőműves, festő, burkolómunkálatokat. 

Anyaggal A-Z-ig. Továbbá vizes, salétromos 

falak felújítását. 06-30/364-0330

Kőművesmunkákat, családi házak kivi-

telezése, felújítást, hőszigetelést, térköve-

zést, gipszkartonozást, falazást, vakolást, 

betonozást, kisebb munkákat is vállalok. 

06-30/363-5598

Kőművesmunkát vállalunk! Kémény rakás, 

kúpás kenés, kisebb-nagyobb átalakítás, 

burkolás, festés. Tel: 06-70/775-0258, 

06-30/247-0258

Palatető bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

WWW.XABLAK.HU Nyílászárók szé-

les választéka (pl. 120x150cm: 29.500Ft)

Tel: 06-70/360-9538

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságren-

dezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, kezes 

nélkül, előzetes banki költség nélkül. Füg-

gő ügynök , THM: 5%-10,2 %, Regszam: 

0040600476843, 06306358080

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

Á L L Á S

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos fi atalokat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16.

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk balmaz-
újvárosi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk vámos-
pércsi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

Fiatal férfi  segédmunkást felveszek, fém-
ipari munkakörbe. 4060 Balmazújváros, 
Újkert sor 13.

Hajdúnánási munkahelyre keresünk gya-
korlott lakatosokat és CO hegesztőket ver-
senyképes bérrel. Tel:20/500-6276

Juh és szarvasmarha mellé egyedülálló sze-
mélyt keresek Dunántúlra. Utaztatást válla-
lom. 06-30/929-5635

Nyílászárók értékesítésére és beépítésére 
keresünk tapasztalattal rendelkező munka-
társat. Fényképes önéletrajzot: info@xablak.
hu e-mailre várunk.

Szarvasmarhák mellé téli-nyári gondozá-
sához, gulyást keresek. Lehet házaspár is. 
Tel.: 06-30/501-7454

Szerszámkészítőket keresünk. Magas óra-
bér! Szállás biztosított. 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.hu

213.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk több műszakos munkarendbe. 
Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

Élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető 
tanfolyam indul Debrecenben nagy kedvez-
ménnyel március elején. tel: 70 209 2007 
www.alacritas.hu

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegí-
tő munkatárs, gyógypedagógiai segítő mun-
katárs és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés 
indul áprilisban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 
Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.:000850/2014

357493

30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, kéz-, 

és lábápoló, műkörömépítő

kisgyermekgondozó-nevelő,

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS
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A növénytermesztők körében felmerült a kérdés, hogy milyen módon lehet egy-

szerre a vetéssel egy menetben megoldani a startertrágyázást és a talajfertőtlení-
tést is. Az FMC-Agro Hungary Kft. hatékony és gazdaságos lehetőséget biztosít a 
termelők számára.

A talajlakó kártevőkről (drótférgek, pajorok stb.) fontos tudnunk, hogy egy 
adott területet több éven át ’fertőznek’, ugyanis több éves fejlődésmenetű, poli-
fág (több tápnövényű) kártevőkről beszélünk. Fontos 
kiemelni, hogy ezek a kártevők már 1 db/m2 egyedszám 
esetén is 8-10 %-os tőszámcsökkenést eredményeznek, 
ha ennél több van a talajban, ami gyakran előfordul, 
sokkal magasabb veszteséget okoznak, ami a terület 
újravetését vonja maga után. 

A legveszélyesebb periódus a napraforgó és ku-

korica vetések és kelések, majd kezdeti fejlődésük 

időszaka (április végétől június végéig).
Jogosan merül fel a kérdés: hogyan védhetjük meg 

a növényünket a talajlakó kártevőktől? Az egyetlen jó 
megoldás a talajfertőtlenítés. Erre a célra válasszunk gá-
zosodó hatású szert, mint amilyen a klórpirifosz.

Az FMC-Agro Hungary Kft. a fent ismertetett problé-
mák kezelésére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G 
talajfertőtlenítő mikrogranulátumot. A termék ha-
tóanyaga 50 g/kg klórpirifosz, amely jól ismert kiváló 
rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag a hatáshelyen előfor-
duló összes kártevő ellen hatékony, gyors és biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 

G-ben lévő klórpirifosz hatóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg A 
növénybe nem szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. Időjárási körül-
ményektől függően 30-60 napos tartamhatást biztosít a területen.

Napraforgóban és kukoricában 8-10 kg/ha dózisban használható fel, a vetéssel 
egy menetben mikrogranulátum szóróval kijuttatva. Ez a mennyiség tökéletes vé-
delmet ad a talajlakó kártevők ellen, nem csak a mag mellett, hanem attól távo-
labb is, ahová a talajszemcsék között a gáz szétáramlik. (Meg kell azonban jegyezni, 

hogy az engedélyezett dózisban a kukoricabogár lárva elleni hatékonysága nem 
elegendő.) Ez a hatás a talaj felszínén is megjelenik, így az ott lévő lombkártevőket 
is gyéríti, a vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és a magasabb hozam elérése érdekében használjunk 
mikrogranulált startertrágyát a vetéssel egy menetben. A Radistart Algit és a Ra-

distart Turbo a vetőgép mikrogranulátum adagolójával juttatható ki, közvetlenül 
a maggal érintkezve. Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartalmuknak köszönhető-
en gyors kezdeti fejlődést biztosítanak a növények 
számára. A jelentős mikroelem tartalom mellett, 
úgynevezett biológiai hatással is rendelkeznek a 
benne lévő alginitnek illetve Amalgerolnak kö-
szönhetően. A növények erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, amely a fényképen a jobb oldali nö-
vényen is jól látható, jobban átvészelik az aszályos 
időszakokat, és terméstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a Radistart Al-

git startertrágya 1:1 arányú keverését az FMC-Agro 
Hungary Kft. elvégzi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy hektár napraforgó 
vagy kukorica kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radistart Algit keverékkel 
a vetéssel egy menetben védekezhetünk a talajlakó kártevők ellen, amelyek jelen-
tős tőpusztulást okozhatnak, illetve erőteljes, gyors kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek így jobban ellenállnak a kártevőknek és az időjárás 
szélsőségeit is könnyebben átvészelik.

A fenti termékeket keresse a növény védőszer forgalmazóknál!
További információ: 
Tóth Balázs telefon: 0620/456-6275; www.fmcagro.hu

MIKOR
és HOL

Március 10.
10.00 óra
Zenebölcsi
Debreceni Pagony

17.00 óra
Molnár Tiborné Király 
Zsiga-díjas hímző
népi iparművész kiállítása
Tímárház-Kézművesek Háza 
Debrecen

19.00 óra
Tribute Farsang Debrecen 
Kmk Slipknot by 
Slipchaos, Metallica by 
Scary Guyz
Roncsbár - Debrecen

20.00 óra
Hegyalja Folk koncert
Club Akusztik
Ifj úsági Ház Debrecen

20.00 óra
Firkin - St.Patrik Nap 
koncert
Kaptár Klub - Debrecen

21.00 óra
Nehonhal koncert
Incognito Club - Debrecen

Március 11.
09.00 óra
II. Debreceni 
Édességfesztivál és vásár
Debrecen Plaza

10.00 óra
Festősuli a Színes Időm 
Alkotóműhelyben
Téma: Az a csodálatos 
pasztell - 1. rész
Debrecen

17.00 óra
DrMáriás kiállítása a 
Modemben
Debrecen

19.00 óra
Willy Russel: Shirley 
Valentine
Horváth Árpád 
Stúdiószínház Debrecen

20.00 óra
Rózsazsín Pittbull Gate 69 
Astral Dog koncert
Kaptár Klub  Debrecen

20.00 óra
Belmondo 
Nagyerdei Víztorony 
Debrecen

20.00 óra
Ganxsta Zolee és a Kartel
Roncsbár Debrecen

20.30 óra
Live Electris Bluex - Kék 
Kód Blues Band
Incognito Club Debrecen

Március 12. 
16.00 óra
Fürdik a holdvilág nótaest
Lovarda Debrecen

Március 13.
19.00 óra
10 éve Big Band - a 
Debrecen Big Band és 
vendégeinek jubileumi 
koncertje
Kölcsey Központ
Debrecen

Március 14.
19.00 óra
DELTA buli
Lovarda Debrecen

20.30 óra
Skafunderz 14. 
születésnapi koncert
Roncsbár  debrecen

23.00 óra
Peter Makto & Dj Németi
Butiq Debrecen

Március 16.
19.00 óra
Ki viszi át ... - Szirtes 
Edina Mókus koncertje
Kölcsey Központ Debrecen

Március 17.
19.00 óra
Tördelős - a 
Dresch Quartet 
lemezbetmutató 
koncertje
Apolló mozi Debrecen

19.00 óra
ROAD / Túlzó Kámfor 
Tour - koncert
Roncsbár Debrecen

20.00 óra
Odett koncert
Nagyerdei Víztorony 
DebrecenTribute Farsang Ganxsta Zolee és a Kartel

Nehonhal koncert
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