
A   HAJDU   Hajdúsági Ipari Zrt. 
4243 Téglás 

az alábbi munkakörökre keres munkavállalókat: 

 minőségellenőr 
(elektronikai végzettséggel) 

és 
 betanított munkás 

Debrecen, Szakoly és Újfehértó 
irányából a munkába járást saját 
szerződéses járattal biztosítjuk. 

Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén 
Tégláson, Papp Sándorné HR-munkatársnál 

(tel.: 52/582-804) vagy írásban önéletrajz 
és bizonyítványok megküldésével a 

papp.sandorne@hajdurt.hu e-mail-címen.

HA JDÚSÁGI 2019.április 5., XXviii/14.

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

www.lukacsablak.hu
e-mail: info@lukacsablak.hu

Lukács Ablak Kft
• Minőségi műanyag és fa nyílászárók.
• Redőny, reluxa, szalagfüggöny.
• Roletták, harmonikaajtók
• Párkányok, króm- és rézküszöbök.
• Beltéri ajtók

Bemutatóterem: 
Nyíregyháza-Oros 41-es főút 5-ös km

42/595-611• 42/481-067• 06-20/9-550-650
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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.
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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 megkönnyítése

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780
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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.
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Forgalmazás, javítás, 
beszerelés, bontás, helyreállítás

KIS ISTVÁN 
Balmazújváros, Táncsics M. u. 49. 

06-70/639-8258

Széleskörű

szolgáltatások

KEDVEZŐ ÁRAK

Kedvező feltételek

Redőnyök,  
Reluxák, 
szúnyoghálók …

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

SzéleskörűSzéleskörű

szolgáltatások
szolgáltatásokSzéleskörű

NYÍLÁSZÁRÓK
többféle árkategóriában!

KIBŐVÜLT
termék kínálat
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összeszerelést is 
tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csakcsak

150.000 Ft

csakcsak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ! 180.000 Ft

1-ET FIZET

B szektorba
ha ezt a szelvényt a Cirkusz Pénztárnál átadja.

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:
www.magyarnemzeticirkusz.hu

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50

2 JEGYET KAP

� �        

DEBRECEN, Balmazújvárosi út TTL
ÁPRILIS 10-t l (szerda) 22-ig (hétf )

El adások kezdete: hétköznap 18 óra,
hétvégén 15 és 18 óra, HÚSVÉT hétf n 15 óra.

Április 15. hétf  és 16. kedd: SZÜNNAP
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Az Agro Favorit Kft. 
Kapuvár környéki bányáiba 

(Győr-Moson-Sopron megye)

KERES
GÉPKEZELŐKET

hidraulikus kotrógépre, 
dobóvedres  kotrógépre ,
homlokrakodóra, dózerre 

és úthengerre.
KIEMELT BÉREZÉS!

folyamatos munkavégzés. 
SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK!

Jelentkezés telefonon a
0620/921-48-66-os számon

(amennyiben telefonon nem 
vagyok elérhető, kérem 

küldjön smst és visszahívom. 

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• 51
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Saloniki sarok 
ágyazható

249.900 Ft-ról
154.900 Ft

Ra� aello kanapé
ágyazható, ágyneműtartós
129.900 Ft-ról
99.900 Ft

Mulan sarok
ágyazható, ágyneműtartós

219.900 Ft-ról
144.900 Ft

Panama sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
199.900 Ft-ról
129.900 Ft

Inga u-form 
relaxos
409.900 Ft-ról
229.900 Ft

Porto 3+1+1 
ágyazható, 
ágyneműtartós
 399.900 Ft-ról
219.900 Ft

Bongo sarok 
ágyazható, 

ágyneműtartós
 299.900 Ft-ról

174.900 Ft

Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon
heteket az
ülőgarnitúrájára!
A T Bútor Outletnél 
közel 200 azonnal 
vihető garnitúra 
közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutletwww.facebook.com/tbutoroutlet

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL! Az akció 2019. 04.05-04.11. illetve a készlet erejéig tart

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!

Ra� aello kanapé
ágyazható, ágyneműtartós

Eladó sorházak 
Debrecenben a most 
épülő Liget utcai
prémium lakóparkban. 

Kiss Ferenc
+36-70-632-7776
K&K Real Estate Kft.

E-mail: ertekesites@debrecenligetlakopark.hu
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Hajdúnánás, Ady Endre krt. 12.
Telefon: 06-70/26-17-137

OKJ-S TANFOLYAMOK!
• Boltvezető

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr
• Aranykalászos gazda

OKJ-s tanfolyamaink

indulnak 

Hajdúnánáson.

• Aranykalászos gazda
OKJ-s tanfolyamaink

OKJ-S TANFOLYAMOK!

• Élelmiszer vegyiáru eladó
• Személy és vagyonőr

Eng. szám
: E000540/2014

Várjuk 
jelentkezésüket!
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www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

Balmazújváros:
Kossuth tér 1.

Tel.: +36 52/275-650, +36 20/333-3394
balmazujvaros@okula-optika.hu

Hajdúnánás:
Mártírok utca 18.

Tel.: +36 52/390-777, +36 20/334-6677
hajdunanas@okula-optika.hu
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Tóth Balázs  + 36 20 456 6275
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TBL Verpackung und Service GmbH.
Német cég, (TBL Verpackung und Service GmbH) munkatársakat keres, 

(német nyelvtudás nem szükséges.) hosszú távra, teljes munkaidöre, 
kommissiozó, (áruösszekészítö) munkára. koblenz-i és köln-i munkahelyre, 

élemiszer raktárba, (raktárhömérséklet +4°C) áruk összekészítésésére 
raktáron belül.

Előny:
 - Alapfokú (vagy magasabb) német nyelvtudás
 - Targoncavezetői jogosítvány és gyakorlat hasonló munkakörben
 - Kommissiós gyakorlat Németországban vagy Magyarországon
 - Saját autó

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges
Bérezés és pótlékok a németországi törvények és előírások szerint
Órabér: Brutto 9,85 € - tól
Szállást biztosítunk térítés ellenében (250,00€/Hónap)

Magyar nyelvű munkahely, (munkatársaink 98%-a magyar állampolgár),  
segítünk a hivatali ügyintézéséseknél:
- Lakásbejelentés, bankszámla nyitás, adószám kikérése, társadalombiztosítási bejelentés
- Segítünk a kiutazás megszervezésében, privát lakás bérlésében.
- Segítünk minden egyéb német nyelvtudást igénylö ügyintézésben.
- Fizetési elöleg az elsö teljes havi �zetésig.
Az elvárt minimum feletti teljesítmény esetén az alapórabéren felül:
- Prémium
- Szállásköltség (250,00€/Hónap), térítés részben vagy teljes összegben
- Privát lakás bérlése esetében bérleti díj hozzájárulás

Jelenkezés fényképes, szakmai önéletrajzzal az info@tbl-gmbh.de e-mail cimen.

www.szuperinfo.hu

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Szuperinfó Újság

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk

Szuperinfó Újság Adja fel apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!
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Kár lenne vitatni, hogy 
szükségünk van vitamin-
pótlásra. Ellenkező esetben 
megjelennek a hiánytünetek, 
mint például a fáradékony-
ság, hajhullás, a legyengült 
szervezet pedig kevésbé áll 
ellen a vírustámadásoknak. 
Ne essünk azonban abba a 
hibába, hogy mi akarjuk el-
dönteni, mire is van szük-
ségünk.

Az utóbbi években szinte 
trendi lett habzsolni a kü-
lönféle vitamintartalmú ét-
rend-kiegészítőket, minden-
féle orvosi ajánlás 
nélkül annak érdeké-
ben, hogy mestersé-
ges módon készítsük 
fel vé de kező rend sze-
rün ket a hideg hó-
napokra. Tesszük ezt 
annak ellenére, hogy 
a háziorvos, a szak-
orvos, de még a di-
etetikus is arra int, 
más módja is van az 
immunrendszer felkészítésé-
nek. Egybehangzó vélemény, 
hogy az egészséges táplálko-
zás sokkal jobb forrása a vita-
minoknak, ásványi anyagok-
nak, mint a táplálék-kiegészí-
tők; a tápanyagok kölcsönha-
tása olyan előnyökkel járhat, 
amit a kiegészítők nem tud-
nak pótolni.

Depresszió ellen D-vitamin
Télen kifejezetten szüksége 

van a szervezetünknek néhány 
vitaminfajtára. Egyik ilyen a 
D-vitamin, amellyel kapcsolat-
ban nemrég mutatták ki, hogy 
szerepet játszik a depresszió tü-
neteinek kialakulásában. Egy 
egyetemi kísérletben azt mu-
tatták ki, hogy minél alacso-
nyabb valakiben a D-vitamin 
szintje, annál nagyobb a való-
színűsége a depressziós tüne-
tek kialakulásának. És ha már 
a hangulatszabályozásnál tar-
tunk, a magnézium is kiváló er-
re a célra, ugyanis nagy szere-
pe van a szerotonin termelése 
és működése szempontjából. 
Kutatások azt is kimutatták, 
hogy a népesség 80 százaléka 
magnéziumhiányban szenved. 
Nem árt tehát erre odafigyelni.

A vitamin legjobb forrásai 
a zöldleveles zöldségek, illet-
ve a nyers mandula. A dieteti-

Több vitaminra 
van szükségünk 
télen?

kus azonban más ötletet is ad: 
a D-vitamin szükségletünk egy 
részét a szabad levegőn tartóz-
kodva tudjuk biztosítani, mert 
annak ellenére, hogy nem érez-
zük a nap erejét, mégis feltölti 
a szervezetet.

Multivitaminok: 
van, amikor hasznos
Rosszul tesszük, ha a multi-

vitaminok szedésétől is azt 
várjuk el, hogy segítenek meg-
előzni bizonyos betegségeket, 
mint például a szívbetegsége-
ket. Egyelőre nincs elegendő 
bizonyíték sem az alkalmazása 

mellett, sem ellene. Tanulmá-
nyokat persze találunk mindkét 
eshetőségre: olyat, amely jóté-
kony hatást mutat ki, de olyat 
is, amely kifejezetten károsnak 
kiálltja ki a multivitaminokat. 
Ezek között a vitaminok között 
találhatók olyanok is, amelyek 
egyértelműen védenek bizo-
nyos betegségekkel szemben, 
ilyen például a folsav, amely 
bizonyos születési rendelle-
nességek ellen hatásos.

Szintén divatos és sokat 
emlegetett az echinacea, az 
észak-amerikai indiánok ked-
velt gyógynövénye. Sokan fel-
tételezik, hogy segít felvenni 
a harcot a náthával szemben. 
Ám ez esetben is igaz, hogy a 
növény kivonatának alkalma-
zása a vírusfertőzés előtt vagy 
után semmilyen hatással nem 
volt a fertőzés arányára vagy a 
tünetek súlyosságára 437 meg-
figyelt kísérleti alanynál, akik 
véletlenszerűen kapták a szert 
és placebót.

Összegzésképpen, ha min-
denáron szedni akarunk vala-
mit a téli hónapokban, lehető-
leg válasszunk ki egy terméket, 
kérjük ki háziorvosounk taná-
csát, de a legjobb, ha a termé-
szetes bevitel mellett mara-
dunk, kiegyensúlyozott táplál-
kozással, illetve sok mozgással.

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

FOTÓ: ORBÁN GELLÉRT

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!

w w w . b a r t o k l a k o p a r k . c o mww ww ww bb aa rr kk cc oo mm

HITEL * CSOK * LTP * IGÉNYBEVEHETÕ!

ÁTADÁS: 
2019.
12.31.

ÁFA:
CSAK

5%

EXTRA
MÉRETÛ
KERTEK

Bartók Lakópark eXtra
Új építésû sorházak és lakások

Debrecen, Hatvan utcai kert

Babilon Bútorház
Debrecen, Mikepércsi út 168. (MY-BOX bevásárló központ) Tel: 06-70-424-59-54
Nyitva tartás: H-Szo: 9.00-19.00; V: 9.00-18.00

Keressen minket a Facebookon is!

Ízelítő kínálatunkból:
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Kár lenne vitatni, hogy 
szükségünk van vitamin-
pótlásra. Ellenkező esetben 
megjelennek a hiánytünetek, 
mint például a fáradékony-
ság, hajhullás, a legyengült 
szervezet pedig kevésbé áll 
ellen a vírustámadásoknak. 
Ne essünk azonban abba a 
hibába, hogy mi akarjuk el-
dönteni, mire is van szük-
ségünk.

Az utóbbi években szinte 
trendi lett habzsolni a kü-
lönféle vitamintartalmú ét-
rend-kiegészítőket, minden-
féle orvosi ajánlás 
nélkül annak érdeké-
ben, hogy mestersé-
ges módon készítsük 
fel vé de kező rend sze-
rün ket a hideg hó-
napokra. Tesszük ezt 
annak ellenére, hogy 
a háziorvos, a szak-
orvos, de még a di-
etetikus is arra int, 
más módja is van az 
immunrendszer felkészítésé-
nek. Egybehangzó vélemény, 
hogy az egészséges táplálko-
zás sokkal jobb forrása a vita-
minoknak, ásványi anyagok-
nak, mint a táplálék-kiegészí-
tők; a tápanyagok kölcsönha-
tása olyan előnyökkel járhat, 
amit a kiegészítők nem tud-
nak pótolni.

Depresszió ellen D-vitamin
Télen kifejezetten szüksége 

van a szervezetünknek néhány 
vitaminfajtára. Egyik ilyen a 
D-vitamin, amellyel kapcsolat-
ban nemrég mutatták ki, hogy 
szerepet játszik a depresszió tü-
neteinek kialakulásában. Egy 
egyetemi kísérletben azt mu-
tatták ki, hogy minél alacso-
nyabb valakiben a D-vitamin 
szintje, annál nagyobb a való-
színűsége a depressziós tüne-
tek kialakulásának. És ha már 
a hangulatszabályozásnál tar-
tunk, a magnézium is kiváló er-
re a célra, ugyanis nagy szere-
pe van a szerotonin termelése 
és működése szempontjából. 
Kutatások azt is kimutatták, 
hogy a népesség 80 százaléka 
magnéziumhiányban szenved. 
Nem árt tehát erre odafigyelni.

A vitamin legjobb forrásai 
a zöldleveles zöldségek, illet-
ve a nyers mandula. A dieteti-

Több vitaminra 
van szükségünk 
télen?

kus azonban más ötletet is ad: 
a D-vitamin szükségletünk egy 
részét a szabad levegőn tartóz-
kodva tudjuk biztosítani, mert 
annak ellenére, hogy nem érez-
zük a nap erejét, mégis feltölti 
a szervezetet.

Multivitaminok: 
van, amikor hasznos
Rosszul tesszük, ha a multi-

vitaminok szedésétől is azt 
várjuk el, hogy segítenek meg-
előzni bizonyos betegségeket, 
mint például a szívbetegsége-
ket. Egyelőre nincs elegendő 
bizonyíték sem az alkalmazása 

mellett, sem ellene. Tanulmá-
nyokat persze találunk mindkét 
eshetőségre: olyat, amely jóté-
kony hatást mutat ki, de olyat 
is, amely kifejezetten károsnak 
kiálltja ki a multivitaminokat. 
Ezek között a vitaminok között 
találhatók olyanok is, amelyek 
egyértelműen védenek bizo-
nyos betegségekkel szemben, 
ilyen például a folsav, amely 
bizonyos születési rendelle-
nességek ellen hatásos.

Szintén divatos és sokat 
emlegetett az echinacea, az 
észak-amerikai indiánok ked-
velt gyógynövénye. Sokan fel-
tételezik, hogy segít felvenni 
a harcot a náthával szemben. 
Ám ez esetben is igaz, hogy a 
növény kivonatának alkalma-
zása a vírusfertőzés előtt vagy 
után semmilyen hatással nem 
volt a fertőzés arányára vagy a 
tünetek súlyosságára 437 meg-
figyelt kísérleti alanynál, akik 
véletlenszerűen kapták a szert 
és placebót.

Összegzésképpen, ha min-
denáron szedni akarunk vala-
mit a téli hónapokban, lehető-
leg válasszunk ki egy terméket, 
kérjük ki háziorvosounk taná-
csát, de a legjobb, ha a termé-
szetes bevitel mellett mara-
dunk, kiegyensúlyozott táplál-
kozással, illetve sok mozgással.

Új L200 raktárkészletről

www.mitsubishiujhelyi.hu

www.mitsubishiujhelyi.hu

Ujhelyi-Autó II. Kft.
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
Tel./fax: 52/347-244

900.000Ft Ft kedvezménnyel!

Akár bruttó

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) 6,4-7,2 l/100 km.
Városban: 7,6-8,4 l/100 km. Országúton: 5,7-8,4 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 169-189 g/km.

Akciós finanszírozás:

2,5% THM

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Tavaszi AKCIÓ!

A Global Green Europe Kft.
keres 3 műszakos munkarendbe

TARGONCAVEZETŐT
Jelentkezni önéletrajzzal: 

puszta.konzerv@globalgreengroup.com 
Tel.: 06-52/377-355

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a www.globalgreengroup.com 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

Hirdetésfelvevő Hely:

• Élelmiszerbolt
    Hajdúböszörmény, Kálvin tér 11.
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Értékesítőink 
segítenek! 

Forduljon bizalommal hozzájuk.

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu Érdeklődni :+36 30 195 7146

Debrecen belvárosában  a Simonffy utcán 250 m2-es iroda 
bérelhető a társasház földszintjén.  8 irodahelyiségből álló, 
86m2-es ügyféltérrel, zárt udvari parkolókkal. 

Debrecen belvárosában a  Sesztina  udvarban 
115 m2-es iroda bérelhető a  társasház földszintjén

Simonffy utcán 

250m2-es

BÉRELHETŐ

Sesztina

 udvarban

115m2-es

BÉRELHETŐ

Haházi úton

186/192 nm-es

59 millió Ft

az ár ALKUKÉPES!

Debrecen Nagyerdőn (Hadházi úton) 186/192 nm-es, 
fszt+emelet+tetőtér felépítményű több generációnak is alkalmas 
sorház 60nm-es lakható melléképülettel 450nm-es, önálló helyrajzi 
számmal rendelkező telken eladó.
A sorház jelen kialakításában több generáció együttélésére, bérbe adásra,
vagy kisebb vállalkozások számára is tökéletesen megfelel.

 udvarban

115m2-es

BÉRELHETŐ

w

ELADNÁ VAGY BÉRBE ADNÁ INGATLANÁT?
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

SIKERÜNK TITKA  HATÉKONYSÁG ÉS RUGALMASSÁG!
AJÁNDÉK ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!!

ANTALNÉ 
TÓTH VALÉRIA
Ingatlanértékesítő
és értékbecslő  

20/263-1810
valeria@ingatlangaleria.com

VARGA ILDIKÓ
Ingatlanértékesítő

és értékbecslő  

30/380-8958
ildiko@ingatlangaleria.com

SIKERDÍJUNK 2 %

Db., Csapó u. 45.

„A” Redőnyös Kft.

Db., Monti ezredes u. 5., 
Tel.: 52/327-888

Tel.: 06-30/92-51-859, 06-70/320-37-67,
info@aredonyos.hu

w w w.aredonyos.hu

ZSALÚZIA,
NAPHÁLÓ, 

SZÚNYOGHÁLÓ!

w w w.aredonyos.huw w w.aredonyos.hu
Építőipar A–Z-ig!

„A” Redőnyös Kft.

Schüco (német)
műanyag nyílászárók

forgalmazása,
szerelése!

Minden héten
online is megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu
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H A J D Ú S Á G I
Megjelenik: Hajdúböszörményben,
Hajdúdorogon, és Balmazújvároson

kéthetente pénteken.
Lapzárta: szerda 15.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Db., Dósa nádor tér 10., Tel.: 06 20/9 70 70 13

Szerkesztőség: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
hajduboszormeny@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek va-
lódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért fe-
lelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a 
lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Apró

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 

honlapunkon keresztül!

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

L A K Á S E L A D Á S

Hajdúböszörményben, Győrössy-
kertben, 55nm-es, 2 szobás, 
étkezős, felújítandó lakás eladó. 
14,99MFt. +36-70/3373-176

Siófoki lakások- nyaralók 80-120 
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. 
+36-30/9366-600

É P Í T É S I  T E L E K

Figyelem! Nagy lehetőség építke-
zésre, vállalkozásra és önellátás-
ra a Méhészkertben. 415nöl átmi-
nősített kert eladó. Víz, villany van, 
gáz, városi víz, rendszeres buszjá-
rat az utcában. Bővebb felvilágo-
sítás: 06-20/261-2561. Irányár: 
4,9MFt. Komoly érdeklődés esetén 
az ár alkuképes!

F Ö L D ,  K E R T

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

J Á R M Ű

Skoda Fabia 1,2 Htp 2003évj klímás 
175000km szervízkönyves szürke 
megkímélt 06309689295

J Á R M Ű K E R E S É S

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

Autófelvásárlás! Díjmente-
sen házhoz megyünk azonnal 
fi zetünk!Lehet haszongépjármű 
és idősebb autó is! Lejárt műsza-
kis is szóba jöhet!! 0670/773-
1138

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

R É G I S É G

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK kor-

rekt áron aranyékszert, porceláno-

kat, festményeket, szobrokat, órá-

kat saját részre! Tel: 20/5360-069

Á L L A T

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyenes szállítás-
sal. 06/70-240-13-31

TYÚK és KACSAvásár. Gyönyörű, 

14 hónapos, földön nevelkedett 

TYÚK 690Ft/db. 20db-ként 2db 

AJÁNDÉK. Fehér,3-4 kg-os KACSA 

1790Ft/db, 20db-ként 10db tyúk 

ráadás. INGYENES szállítás. Ren-

delés: 06-70/776-3007

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 

700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát,hagyatéki tollat veszek.

Hívásra megyek.Hétvégén 

is.Megbízhatóság.Tel.:06-52/274-

468,06-30/356-4569

S Z O L G Á L T A T Á S T  K Í N Á L

Csempe, járólap lerakását, fürdő-

szobák teljes körű felújítását, víz 

szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-

lalom. Pontos, megbízható, precíz 

munka! Tel.: 0630/361-6122

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

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

KUJBUS ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KA! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalag-
függöny, roletta, napellenző 
gyártása, szervizelése javítása. 
52/389-953, 06-30/465-0828

PALATETŐ BONTÁS NÉLKÜLI FEL-

ÚJÍTÁSA SZÍNES, MINTÁS, BITU-

MENES ZSINDELLYEL. INGYENES 

ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS. AKCIÓ 10%. 

06-30/229-2206, 06-70/378-0251 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

Palatetők zsindelyezése, tetőfe-
dés cserepes lemezzel, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

TETŐÁSZ!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső homlok-
zatok hőszigetelése, színezése, 
előtetők készítése. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

Á L L Á S

Ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-16 

(Pabian&Partners)

Csatlakozz csapatunkhoz! Fém-
ipari munkakörökbe keresünk 
hegesztő, lakatos, gépi forgá-
csoló- CNC-gépkezelő, szer-
számkészítő, autószerelő, vil-
lanyszerelő, KOVÁCS dolgozó-
kat Győr és Kecskemét környé-
ki munkára. Versenyképes fi ze-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-
9021 (JOBmotive Kft.)

Dunaharaszti Pékség Áru össze-
készítő kollégát keresünk éjsza-
kai műszakba. Kiemelt bérezés-
sel. Szállás biztosított. Telefon: 
+36709352575 Calypso Pék-
ség Kft

Franciaországba keresünk folya-
matos, bejelentett épitőipari mun-
kára, azonnali kezdéssel, tapasz-
talattal rendelkező dolgozó-
kat az alábbi munkakörökbe:-
Festő-Gipszkartonos-Bandázsoló-
Hideg/meleg burkoló-Kőműves-
Á l l ványozó-V i l l anysze re l ő -
AsztalosJuttatások, nettó 11-12 
euro/óra. + szállás. Bővebb 
információért küldjön sms-t, 

visszahivjuk. Várjuk jelentkezését! 
Tel: +3670/327-4615, +3620/263-
3061

Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást biztosí-
tunk. Betanított dolgozó és tar-
goncás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét kör-
nyékén. Munkavégzési helyek: 
Autoliv, BOS, SMR, SMP, Rába. 
Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)

Hegesztők és lakatosok jelentke-
zését várjuk jászberényi telephe-
lyünkre kiemelt kereseti lehető-
séggel. Szállást, beutazást biztosí-
tunk. Tel.: 06-30/688-5982 (Quality 
Job Kft.)

Nürnbergbe keresünk festő mázo-
ló és burkoló szakembereket hosz-
szútávra. Utazás szállás biztosított. 
Festő nettó fi zetés:1800-2000 euró. 
Burkoló nettó fi zetés:2000-2200 
euró. Bejelentett munkaviszonnyal. 
Jelentkezni lehet 00491723683479. 
Fényképes önéletrajzot kérek 
maler.ungarn@gmail.com (Arany-
ecset Kft.)
Villanyszerelőket keresünk B kate-
góriás jogosítvánnyal és szerelési 
tapasztalattal. Agrotech-Komfort 
Kft. Érd.: 30/219-2823, info@
agrotk.hu

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Aranykalászos gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Föld-
munkagép-, Emelőgép keze-
lő tanfolyamokat indítunk Tel: 
30/228-3281. E001083/2015/
A008,A004,

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

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!
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Dél-Pest Autócentrum Kft.
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ÚJ TOYOTA COROLLA SEDAN 

havi 39.000 Ft, 4,9% THM
havi 49.000 Ft, 4,9% THM.

TOY_Corolla_NEW_A4_HOR_DEALER_HU.indd   1 20/03/2019   15:06

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

www.roadservice.hu                          toyotaroadservice

A képeken látható gépkocsik illusztrációk. A Toyota Corolla Sedan kombinált WLTP üzemanyag-fogyasztása 4,3-7,4 l/100 km, kombinált 
WLTP CO₂-kibocsátása 97,9-167,1 g/km.
*Ajánlatunk 2019. március 23-tól visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes.  A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, an-
nak célja a fi gyelemfelkeltés. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel a Toyota Márkakereskedését. 

Dél-Pest Autócentrum Kft.
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