
HAJDÚSÁGI 2019.május 17., XXVIII/20.

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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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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JÉGHÁLÓ  TELEPÍTŐ 
munkakör betöltésére 

Társaságunk több évtizedes múltra tekint vissza, megalakulásunk óta az egyik fő alappillérünk 
a folyamatos fejlődés, így új munkatársunkra hosszútávon számítunk, biztosítva neki a szakmai 

fejlődési lehetőséget, valamint a stabilitást.

Feladatok:
beruházási termékek összeszerelése.

Elvárások:
alapfokú végzettség,
erkölcsi bizonyítvány,
mobilitás,
megbízhatóság, pontosság.

Előnyt jelent:
középfokú végzettség,
„B” kategóriás jogosítvány,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
Hajdúböszörmény közeli lakhely.

Amit nyújtunk:
fix havi alapjövedelem,
cafeteria-rendszer,
a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközök 
biztosítása,
tapasztalt szakemberek segítségével teljes körű 
betanulás,
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség és 
hosszú távú munkalehetőség.

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, 
fényképes szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier 
internetes felületen - az Északkelet-magyarországi Régió, 
majd a Jégháló telepítő munkakör kiválasztásával - töltheti 
fel 2019.05.30-ig.

A KITE Zrt. - Magyarország piacvezető mezőgazdasági cége - pályázatot hirdet FAMŰVES
Fejfák,

Kopjafák,
Sírkeretek,

Egyedi tárgyak
készítése!

Török Sándor

Tel.: +36302478222

3900-5900 Ft-ig
Széles problémás lábakra

NŐI  TAVASZI

CIPŐ VÁSÁR! 
Méret:36-42-ig  

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.
Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház
Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4. 

Május 22. szerda 9 -12 ig.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. 
 Hús-, Mirelit- és Tejüzemébe is keres

GÉPKEZELŐ-t
bármelyik üzemébe

(Hús-, Mirelit- és Tejüzem)
Feladatok:

- Gyártó és csomagológépek felkészítése, működtetése
- minőségellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés

- karbantartási, tisztítási, szállítási előírások betartása
Elvárások:

- Műszakos munkarend vállalása

Műszakhoz igazodó munkásbuszt üzemeltetünk!
Jelentkezés és részletek:

- Tel: 54-525-508 (H-P 8-12 óra)
- e-mailen: nagiszallas@gmail.com 

Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!

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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Ilyenkor tavasszal nem csak 
a szervezetedet, hanem a kör-
nyezetedet is meg kell tisztí-
tanunk. Cikkünkben olyan 
házi praktikákat gyűjtöttünk 
össze, amiket már nagyanyá-
ink is ismertek, mégis sokan a 
márkás tisztítószereket részesí-
tik előnyben ezekkel szemben. 
Pedig érdemes ezeket az olcsó 
és hatékony módszereket hasz-

nálni, hiszen sokat spórolhatsz 
velük.

Nagytakarítás – a legfon-
tosabb tennivalók

Minden mást megelőz a 
használandó eszközök és anya-
gok összegyűjtése. Ha ezzel 
megvagy, kezdődhet a porta-
lanítás. Fontos, hogy minden 
felületet alaposan le kell taka-
rítani, az elektronikai eszkö-
zökről (tévé, számítógép) és a 
fényképkeretekről se feledkezz 
meg! Ezután jöhet a megszo-
kott takarítás – porszívózás, 
felmosás.

Tavasszal érdemes beiktat-
ni egy ablakpuco-
lást is. Kiváló er-
re a célra az ecet 
és az újságpapír, 
csíkmentesebb is 
lesz az eredmény, 
mintha boltban 
kapható ablaktisz-
tító spray-t és törlő-
kendőt használnál! 
Ugyanez érvényes a 
csempézett felüle-
tek tisztítására is. 

Panellakások gyakori hívat-
lan vendége a penész. A jó idő 
közeledtével sajnos elszapo-
rodhat, így ilyenkor érdemes 
penészteleníteni (például 
hipóval). Erős szaga miatt sok 
szellőztetést igényel, amire 
amúgy is nagy szükség van ta-
vasszal, mert télen kevesebb-
szer nyitunk ablakot.

Apró trükkök 
takarításhoz

Gyakran okoz nehézséget 
például a citromfacsaró tisz-
títása, erre azonban kiváló a 
mosogatáshoz használt üveg-
tisztító. Tavasszal hasz-
náld sűrűbben a facsarót, 
hiszen a lédús gyümölcs le-
ve alkalmas zsír-
kőoldásra, 
bútorok 
fényesí-
t é s é r e , 
szagtala-
nításra. Utóbbi célt szolgálja 
a kávé is. Felületek és edények 
zsírtalanítására a mosószóda 

a legjobb (sokszor haszno-
sabb, mint a bolti termékek).

Egyre jobb az idő, 
mostmár teregethetsz 
a szabadba. A nagyon 
nehezen száradó ru-
hák, kabátok, sző-
nyegek, takarók 
mosása is ilyenkor 

ajánlott, 
ezeknek 
u g y a n -

is sok idő 
kell a teljes száradás-

hoz és nagy párát okozhat, ha 
szobába teregeted őket.

Ideje a gardróbot is 

átrendezni. Szedd elő a tava-
szi ruháidat (hogyha eddig 
csak a vastagabb pulóverek 
és hosszú ujjú felsők voltak 
elől), rendezd őket el. Sok 
időt és energiát igényel, de 
igényesebb lesz a környeze-
ted, ha ilyenkor elpakolod a 
felesleges dolgaidat (a papír-
jaidat elrendezed és ha van-
nak a háztartásban gyerekek, 
megunt játékaikat bedobozo-
lod). Vedd elő a vidám, színes 
dekorációkat is, hogy lakásod 
vagy házad tavasziasan üde 
hatást keltsen.

Tavaszi nagytakarítás
Érdemes olcsó és hatékony módszereket használni, hiszen sokat spórolhatsz velük

mosogatáshoz használt üveg-
tisztító. Tavasszal hasz-
náld sűrűbben a facsarót, 
hiszen a lédús gyümölcs le-
ve alkalmas zsír-
kőoldásra, 

mostmár teregethetsz 
a szabadba. A nagyon 
nehezen száradó ru-
hák, kabátok, sző-
nyegek, takarók 
mosása is ilyenkor 

ajánlott, 
ezeknek 
u g y a n -

is sok idő 
kell a teljes száradás-

-
Dél-Pest Autócentrum Kft.
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ÚJ COROLLA HATCHBACK 

havi 39 000 Ft, 4,9% THM 
havi 45 000 Ft, 4,9% THM.

TOY_Corolla_HB_NEW_A4_HOR_DEALER_HU.indd   1 24.04.2019   13:40

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

www.roadservice.hu                          toyotaroadservice

A képen látható gépkocsi illusztráció. A Toyota Corolla Hatchback kombinált WLTP üzemanyag-fogyasztása 5,0-7,3 l/100 km, kombinált 
WLTP CO₂-kibocsátása 116-165 g/km.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a fi gyelemfelkeltés. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és 
részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
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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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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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Vásároljon 
otthonára 
Szeletelt Tégla
 Burkolatot, 
és legyen az Ön háza 
a legtermészetesebb.

SZELETELT TÉGLA
A LEGJOBB ÁRON!

Kérjen árajánlatot és éljen a 

DÍJMENTES 

KISZÁLLÍTÁSSAL.

Molnár Csaba
0670/2785-337

Kérjen árajánlatot és éljen a 

KI

0670/2785-337

Vásároljon 
otthonára 
Szeletelt Tégla
 Burkolatot,
és legyen az Ön háza 
a legtermészetesebb.

lakások egészségügyi festését, 
mázolását, 

szigetelését, 
térkövezését, 

burkolását.
Kosaras daruvalvaló munkálatok!

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

VÁLLALJUK 
ÚJ LAKÁSOK ÉS 

KÖNNYŰSZERKEZETES 
FAHÁZAK ÉPÍTÉSÉT,

MINŐSÉGI KIVITELEZÉS!
Szerkezetépítés, vasbetonszerelés.
0670/241-2386; 0670/226-8998

Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!Kosaras daruvalvaló munkálatok!

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

TETŐFELÚJÍTÁSOK!
AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK AUTÓS BEÁLLÓK, FILAGÓRIÁK 

MINŐS
Szerkezetépítés, vasbetonszerelés.

HIRDETÉSFELVEVŐ HELY:

• ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény, 

Kálvin tér 11.
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POLIKARBONÁT
PLEXI, EL�TET�

Vadvirág u. 19.
06-52-311-373

-teljeskörű építkezés
-burkolás, vakolás
-térkövezés, festés
-gipszkartonozás
-homlogzat szigetelés
-kertépítés
-bontás
-generál 
  kivitelezés

ÉPÍTÜNKFELÚJÍTUNK
TERVEZÜNKSZERVEZÜNK

Minőségi kivitelezés!

-20%
a szolgáltatásokra

augusztus 31-ig!
A munkálat befejeztével

komplett takarítást végzünk!

0670/573-3900
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A Debreceni Kőr  ■
Dáma Egyesület  és az 
FAG Schaffler Magyar-
ország Kft. több, mint 
negyedmillió forint 
összegű támogatásá-
ból vásárolt akadály-
mentes társasjátéko-
kat;  vak ping-pong 
asztalt, beszélő darts-
okat a Látássérültek 
Észak-Alföldi Regioná-
lis Egyesülete részére, 
az Esélyegyenlőség 
Napja alkalmából. 

Tíz éve május 5-én vi-
lágszerte az esélyegyen-
lőség napját ünneplik. 
Ennek apropóján 2019.

május 6-án délelőtt az 
Ifjúsági Házban látás-
sérült és látó személyek 
játszhattak közösen aka-
dálymentes társasjáték-
okkal Debrecenben.

Az idén 20 éves Deb-
receni Kőr Dáma Egye-
sület és a Schaffler FAG 

Magyarország Kft. 2019 
februárjában beszélge-
téssel egybekötött Látha-
tatlan színházi előadást 
szervezett a CSAK1est 
sorozat keretein belül. 
Az est bevételével  a Lá-
tássérültek Észak-Alföldi 
Regionális Egyesüle-
tét támogatta, mely ösz-
szegből akadálymentes 
társasjátékokat vásárol-
tak látássérülteknek.  A 

társasjátékok átadásá-
ra 2019. május 6-án dél-
előtt, a Játék akadályok 
nélkül c. program meg-
nyitóján került sor.

„Egyesületünk fő pro-
filja a kulturális értékek 
közvetítése, a társada-
lom szolgálata, a társa-
dalmi szemléletformá-
lás. Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája fogal-
mazta meg és a lisszabo-
ni szerződés hatályba-
lépésével vált kötelező 
érvényűvé az unió terü-
letén élő emberek jogai: 
az emberi méltósághoz, 
a szabadsághoz, a de-
mokráciához, az egyen-
lőséghez, a jogállami-
sághoz és az emberi 
jogok tiszteletben tartá-
sához. Számos karita-
tív tevékenységünk ke-
retein belül közel tíz éve 
támogatjuk az állami 

gondoskodásban nevel-
kedő gyermekek ügyét 
és kiváló az együttmű-
ködés a Látássérültek 
Regionális Egyesületével 
is. Fontos számunkra az  
érzékenyítés, az, hogy a 
nehéz körülmények kö-
zött, valamint a fogya-
tékossággal élők egyen-
lő esélyekkel éljék meg 
mindennapjaikat, segít-
sük őket reintegrálni a 
társadalomba, ezért is 
tartom fontosnak, hogy 
vállalatokat is meg lehet 
nyerni hasonló kezde-
ményezések számára. 
Ezért csatlakoztunk az 
Esélyegyenlőség Napjá-
hoz és szerveztünk kö-
zös programot” - hang-
súlyozta Porkoláb

Gyöngyi, a Debreceni 
Kőr Dáma Egyesület el-
nöke. A kezdeményezést 
az FAG Magyarország 
Kft. is támogatta.

Játék akadályok nélkül az esélyegyenlőség napján!

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

109.800 Ft

csakcsakcsak
150.000 Ft

csakcsak
125.000 Ft

180.000 Ft
AKCIÓ!

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott 
vázszerkezet, 
színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Kutyakennel 
3x2 m

t

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
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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!

52
75

33

Gépkezelői 
álláslehetőség! 

Bejelentett 
hosszú távú munka 

és karrierlehetőséggel 
várjuk Debrecenben. 

Elvárás: 
középfokú végzettség. 

+ 36 30 259 5573, HSA Kft.

ÁLLÁS - OKTATÁS

52
75
40

52
80
98

52
80
18

52
83
90

Antal és Antal Kft. 
Debrecen, extruder 
üzemébe keres PVC- 

feldolgozásában, koextrudált 
gyártásban tapasztalt kollégát 

gépbeállító munkák elvégzésére. 
Jelentkezni személyesen,  

önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között 
a következő telefonszámon lehet:

06-30-445-9160

52
85

97

NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐKET 
keresünk 40 t szerelvényre , biztos jövedelem, hosszú 

távú, heti munka. Élelmiszertartályra és ponyvás
szerelvényre. Hajdúböszörményi telephellyel.

Érd.: 06-30/57-64-502        Csanda-szer Kft.
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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

HIRDETÉSFELVEVŐ HELY:

• ÉLELMISZERBOLT
Hajdúböszörmény, 

Kálvin tér 11.

H á Z ,  H á Z r é s Z  E l a d á s

debrecen, belvárosi, Pacsirta utcai, 
Műszaki Egyetemhez közeli, csen-
des, lakható, felújítható, 50nm 
körüli, téglaépítésű, gázkazán fűté-
sű, 2 szobás, fürdőszobás, konyhás, 
előszobás, kamrás, külső szerszá-
mos kamrás, 73nm-es virágoskert-
tel, hátsó udvari házrész 14,2MFt-
ért eladó. Az udvarban 2 lakás van. 
Tel: 06-30/521-9812

Hajdúdorog, Gyep u. 7. sz. alatti, 
üres ingatlan eladó. Hrsz: 1687 és 
1088nm. Ár: 2MFt. Tel: 06-30/472-
2202

a l b é r l E t E t  k Í N á l

debrecenben kiadó a belvárosban 
2 szobás lakás 4-5 főnek egy nap-
ra is. 06-70/519-0590, 06-30/261-
9960

debreceni különálló kis szoba-
konyha nem dohányzó hölgy-
nek kiadó. Uitt. piros bor is eladó. 
52/415-186, 06-30/239-8086

debrecenben lakást biztosítok 1-2 
személynek gyermek nélkül, udvar 
rendben tartásáért megbízhatóak-
nak. 06-70/3815-136

debrecen közkedvelt részén, az 
Egyetem sugárút mellett, 38nm-es, 
barátságos, alacsony rezsijű, erké-
lyes lakás bútorozva kiadó!  90 E Ft 
www.iszp.hu 0630/406-2625

é P Í t é s i  t E l E k

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

debrecen nyulasi részén 2-3000nm 
körüli, beépítésre alkalmas ingat-
lant keresek kizárólag tulajdonos-
tól megvételre. „Helyrajzi számot és 
elérhetőséget kérek - kp-val fi ze-
tek” jeligére a kiadóba.

debrecen, BELVÁROSI, 475nm-es, 
összközműves telek, 16m utca-
fronttal, lebontandó, vagy felújítan-
dó házzal eladó! 27,9mFt  30/677-
6676

debrecen, HATVAN UTCAI KER-
TI, 941 nm-es, 30 m utcafronttú, 
összközműves telek eladó! 43,9 
mFt 30/667-7167
debrecentől 8 km-re új osztású 
lakóparkban 950 m2-től 1650 m2-ig 
építési telkek eladók.Természetvé-
delmi terület mellett,őskocsányos 
tölgyessel övezet telkek,helyi 
buszjárattal. Ár:3.5 M-tól 6.5 M-ig 
Tel:06706234024
debrecentől 3 km-re 16.000 m2-es 
mezőgazdasági terület eladó.Fő 
úttól 80 m-re,a telken villany talál-
ható.Tanya központnak,termények 
tárolására,feldolgozására,ezzel kap-
csolatos épületek építésére kiváló! 
Ár:9.5 M Tel:06706234024
debrecen, Kishegyesi út végén 
2.300 nm-s telek, építési telek 
eladó 15 méteres utcafronti résszel. 
A teleken kis ház és melléképület 
van. 30/4571-219 Ár: 20 mFt
befektetést keres? Pallagon, 3440 
nm-es telek a jelenleg legdinamiku-
sabban fejlődő lakóparki rész mel-
lett eladó! Később 4 telekké alakít-
ható majd. 9,5 M Ft www.iszp.hu 
0630/2393-598
építtetők fi gyelem! Debrecen, 
Tócóvölgy mellett épülő lakópark-
ban 8 db építési telek /összesen 
8600 nm/ egyben van külön eladó. 
Telkenként az ár 24,9 M Ft www.
iszp.hu 0630/2393-598

F Ö l d ,  k E r t

debrecen, Biczó I. kertben, 879nm 
kert buszközelben eladó. Vil-
lany, vezetékes víz, fúrott kút van. 
06-20/623-8373

t a N Y a

kaba területén kb. 250 hektáros 
beállt gazdaság, működő állattar-
tó telep eladó gépekkel, állomány-
nyal működés közben. kb. 8.000 
nm épület, hodály, stb. 30/4571-
219 Ár: 275 mFt

ü d ü l Ő ,  H é t v é G i  H á Z

bocskaikert-rákóczi kertben, 
három szinten, 72nm fűthető hét-
végi ház nyaraló berendezés-
sel, szerszámokkal, gyümölcsös 
kerttel eladó. 3MFt. 52/458-689, 
06-30/577-6755

ü Z l E t ,  M Ű H E l Y ,  i r O d a

teljes körűen felújított, tégla 
építésű ipari csarnok fűtéssel, 
szociális helyiségekkel, össze-
sen 500 nm-en + 400 nm-es 
fémcsarnok, plusz egy új építé-
sű családi ház, lakóház mindhá-
rom épület egy 8013 nm-es tel-
ken piaci ár alatt tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30/9292-622

debrecen, BEM TÉRI, Simonyi 
Kapui, 130nm-es, 4 helyiség 
+recepciós iroda, 2 teremgarázs-
zsal eladó! 68,9mFt 30/479-8700

debrecen, BELVÁROSI, forgalmas, 
70 nm-es, fi atal üzlet, nagy kirakat-
tal, ingyenes parkolóval eladó! 25,8 
mFt 30/479-8700

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

GéP, sZErsZáM, tErM. EsZk

Eladó 6 soros kultivátor + műtrágya 
adagoló, MTZ-re szerelhető hom-
lokrakodó. Érd.:06-30/447-4461

J á r M Ű

Elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

J á r M Ű k E r E s é s

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

aUtóJát KÉSZPÉNZÉRT 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

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-9134012

réGi motorokat keresek! Sim-
son, MZ, ETZ, JAWA, stb. 20/572 
5142.

simsont keresek megvételre 
típustól,állapottól függetlenül reá-
lis áron.Tel.:06-30/506-5412

b Ú t O r

Eladó 2 személyes heverő, gye-
rekágy, 3 részes bőr ülőgarnitúra, 
3 részes kárpitos garnitúra, ülő-
garnitúra, szekrénysor, franciaágy. 
06-30/316-8990 Debrecen.

r é G i s é G

bajonettet, kardot, órákat, vázákat, 
majolikát, ékszereket, pénzeket, 
régiséget vásárolok. 06-20/525-
3294

dísztárgyakat, ezüstöt, festménye-
ket, könyveket, porcelánokat, kris-
tályokat, edényeket, hagyatékot 
vásárolok. 06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. 
06-30/342-1855

késZPéNZért VÁSÁROLOK kor-
rekt áron aranyékszert, porceláno-
kat, festményeket, szobrokat, órá-
kat saját részre! Tel: 20/5360-069

könyveket,képeslapokat,jelvénye
ket,kitüntetéseket,régi játékokat,ó
rákat,porcelánokat,régi pénzeket és 
teljes hagyatékot vásárolok.Tel.:06-
30/526-9711

régi könyveket, porcelánokat, fest-
ményeket, játékokat, hagyatékot 
veszek. 06-70/6244-977

vásárolok antik régiségeket, sport, 
autók, repülők, hajók fotóit, 1948-
as történéseket, képeslapokat, pén-
zeket. 06-30/8722-179

á l l a t

Eladó 2db hízott vietnámi disz-
nó. Kb. 70kg-os. érd.: 06-20/420-
8642

tojótyúk egyéves, szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyenes 
szállítással 599 Ft/db. áron ren-
delhető! 06/70-240-13-31

7 hónapos tojók, 16 hetes ken-
dermagos jércék, színesek 1.200-
1.500 Ft, szállítással. 06-30/174-
0768, Debrecen.

N Ö v é N Y

Újhagyma eladó. 06-30/498-
4367

E G Y é b  E l a d á s

tavaszi akciós tűzifa, szén rendel-
hető, erdei vagy ömlesztett m3-ben! 
Termékeink: tölgy, bükk, akác. Szál-
lítás megoldható24 órán belül. Vár-
juk hívását! Ár: 12500 Ft-tól. Tel.: 
30/684-2864 EUTR: AA5854363

Nyúlketrec, kutyaól, galambdúc 
eladó. 52/456-644

óvodai zsák szettek készíté-
se egyedi elképzelés alapján. 
https://www.facebook.com/
mesesbabaszobak/

tűzifa az erdészettől eladó. 
AA3505249. Tel:70/532-20-21.

1db 210x130 utánfutó eladó kis-
traktorhoz papír nélkül 35.000Ft, 
2db kettes eke kistraktor-
hoz 50-85.000Ft, 1db Terra eke 
váltvaforgatós 45.000Ft, akksi 
nélküli elektromos kerékpár. 
06-52/415-238

E G Y é b  k E r E s é s

bicskákat-késeket vásárol-

nék Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 

Besze, Gálfi , Polyák, Ország stb 

Érd.:06-30/979-9529

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

Cseréptető, palatetők bon-
tásnélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tető-
mosás, javítás, impregnáló fel-
újítás, kémények bontása, javí-
tása. Bádogosmunkák. Elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667.

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

Homlokzati hőszigetelést, térköve-

zést, teljes körű kőműves munkákat 

vállalok. 06-30/946-4848

kárpitozás,bútorfelújítás széles 

anyagválasztékkal,házhoz szállí-

tással.Tel.:06-30/570-0170

kUJbUs ÁRNYÉKOLÁSTECHNI-
KA! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalag-
függöny, roletta, napellenző 
gyártása, szervizelése javítása. 
52/389-953, 06-30/465-0828
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aranykalászos gazda,  Méhész, 
Vagyonőr tanfolyamokat indítunk 
Tel:30/2283281 E001083/2015

külső homlokzat javítása, fes-
tése, szigetelése, tatarozása 
garanciával, belső falak festé-
se, javítása 20% kedvezmény-
nyel. 06-70/429-6667

PalatEtŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújí-
tás. 06-20/911-1717

á l l á s

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost 
alkalmazok. Tel.: 06-20-9863-958 
Bodó és Partnere Bt.
kőműves állás lehetőség! Elvárás: 
megbízhatóság, munkájára igényes. 
Hosszú távú munka. 06-30/946-
4848 (Balogh László)

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.)

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 fize-
tést, juttatásokat, szállást, mun-
kába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06-70/415-
9021 (JOBmotive Kft.)

kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk gya-
korlattal rendelkező hegesztőt 
(AWI), lakatost, CNC gépke-
zelőt, lézergépkezelőt, prés-
gépkezelőt és epoxi kabinost 
kiemelt bérezéssel. Szállást, 
utazást biztosítunk. Érd.: 8-16 
óra között 06-70/940-2562 
(JOBmotive Kft.)

Nürnbergbe keresünk festő,- mázo-
ló és burkoló szakembereket hosz-
szútávra. Utazás, szállás biztosított. 
Fizetés 1800-2000euro nettó/festő/ 
Burkoló fizetés nettó 2000-2200euro 
nettó. Bejelentett munkaviszonnyal 
Jelentkezni lehet 00491723683479 
Fényképes önéletrajzot kérek maler.
ungarn@gmail.com (Aranyecset 
+ Épker Kft.)Hegesztők és lakato-

sok jelentkezését várjuk jászberényi 

telephelyünkre kiemelt kereseti lehe-

tőséggel. Szállást, beutazást biztosí-

tunk. Tel.: 06-30/688-5982 (Quality 

Job Kft.)

sZabadidŐ, üdülés, sZórak

debrecenben, csendes, szép kör-

nyezetben, igényes embereknek 

szoba kiadó. Tel: 06-20/265-8681 30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, óvodai dajka, szociális 
gondozó és ápoló,  kisgyermekgondozó 

nevelő, kézápoló-műköröm építő, 
lábápoló, gyógyszertári asszisztens, és 

központifűtés szerelő képzések!NY
VS
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Kábeldobok
és hosszabbítók

VVTK Kft. –4025 Debrecen, Hatvan u.  70.
Telefon/fax: 52/429-259, 52/534-281

ábeldobok
és hosszabbítók

VVTK Kft. –4025 Debrecen, Hatvan u.  70.
Telefon/fax: 52/429-259, 52/534-281

ábeldobok
és hosszabbítók

52
77
35

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

érszűkületre utalhatnak. Figyelmeztetés lehet még: - a bizonytalan 
járás, szédülés - a fáradékonyság - éjszakai görcsök - elszíneződött 

végtagok. Fontos 30 év felett évenként megvizsgáltatni keringésünk 
állapotát. Többek között roncsolja: - cukorbetegség - magas vérnyomás 

- magas koleszterinszint - dohányzás - sok stressz. Nagy segítséget jelent a megelőzés 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.

AZ ÉRSZŰKÜLET A MOZGÁS GÁTJA
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.

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

A kúra alapárából 20 000 Ft 
kedvezmény jár!

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

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

május 29-én Debrecen, Lehel utca 22.  

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

Plusz kedvezmény, ha a kupont elhozza!

-10.000 Ft
Érvényes: 2019. 05. 31-ig 

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

52
77
36

Tel.: 06-20/663-6240, 06-20/433-3812

Méretre igazítás INGYENES!

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Debrecen, Kossuth u. 21.

Esküvői ingek, szettek, nyakkendők,
kiegészítők széles választékban kaphatók!

Álmai öltönyét saját igényei szerint elkészítjük.

KÜLÖNLEGES VŐLEGÉNYI
ÉS ALKALMI ÖLTÖNYÖK
SZATÉN DÍSZÍTÉSSEL IS.

Tel.

M

ki
ÁÁÁÁÁlm

K
É
S

52
77
37
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Kiss sarok
ágyazható, relaxos

369.900 Ft -ról
199.900 Ft

Mika sarok 
199.900 Ft -ról
119.900 Ft

Pompei sarok
relaxos 
229.900 Ft -ról 
144.900 Ft

Valenti u-form
relaxos 
339.900 Ft -ról  
179.900 Ft

Clive sarok 
259.900 Ft -ról
149.900 Ft

K 13 komód  
167*97*40 cm 
89.900 Ft -ról
54.900 Ft

Panama sarok
ágyazható, ágyneműtartós
199.900 Ft -ról
129.900 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. 05. 17-05. 22. 

illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

52
06
96

52
06
96


