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„Gondoskodó város” program

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

11 háziorvosi rendelőt újíta- az ellátás körülményeinek
nak fel idén Debrecenben, javítása érdekében.
Lapozzon a 2. oldalra

Fa nyílászárók
széles választékát
ETTS
kínáljuk egyedi
ED
kivitelben és
100%
méretben!

www.faablakmester.hu

348414

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Új ablakot
szeretne?

I
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- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Ingyenes felmérés!

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

NYÍLÁSZÁRÓK

Házhoz
szállítással g.ishu.

Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu

ye
www.varazsszon
di út 98.
Debrecen, Fürerba
n)
(Medicor udva

06-20/950-5515

gyári képv iselete

Építkezik, felújít? Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, válasszon prémium minőségű
Porta Doors ajtókat!

Érdeklődni elhelyezési lehetőségek
kapcsán tel.sz: 06-54/522-066 · kaba@idosotthon.hu

382327

379062
358101

Tel.: 315-082
www.titdebrecen.hu

30/315-5148

a

Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető,
szakács,
cukrász, TANFOLYAMOK A TIT-BEN!
Kezdés: 2017. febr. 4.
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

E-000789/2014.

A „Kaba-Ház” Idősekk
Otthona 17 év tapaszzutalatával, csendes, nyugodt, zöldövezetben,
ekelhívatott szakemberekkel, rendszeres orvosi
ellátás mellett várja
kik
azokat az időseket, akik
állapotuknak megfelelőelően állandó felügyeletet
et
igényelnek.

380018

www.prowatt.hu
0670-454-99-54

382325

Klíma tégla - 40%-al jobb hőszigetelés,
3 rétegű ablakok, kondenzációs kazán,
rejtett redőnytok, 24 m²-es terasz.
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18 lakásos

társasház kivitelezése indul

n a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások

w
w
w

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.
366602

Nagyerdőtől 50 méterre,
Nyulason épülő 5 szoba +
nappalis, 145 m2-es sorházi
lakások kulcsrakészen
leköthetők.

382326

I

ABLAK SPECIALISTA
hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

383579
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Keresse kedvezmén

Ingyenes
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HAJDÚ BIHAR

319469

F e b ru á rb a n
m e g je le n ik
megyei
2017. január 27., XXVI/4.
kiadványunk!

Érdeklődni:
w w w. b a r n a b a u. h u
Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770
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AKTUÁLIS

gt. 54.
m sgt.
4032 Debrecen, Egyete
t)
mellett)
(Régi Egyetem Kávéház
Nyitva tartás:
K.–P.: 6.30–18.30
Szo.: 6.30–13.00
V., H.: zárva

11 háziorvosi rendelőt újítanak
fel idén Debrecenben

A fennakadások elkerülése végett, és a betegek folyamatos ellátása céljából első ütemben három rendelő
költözik át új helyszínre.
2017-ben indul az Új Főnix Terv keretében a Gondoskodó város program,
amelyben 11 debreceni háziorvosi rendelőt újítanak
fel mintegy 800 millió forintból. – Ebben 64 felnőtt
és gyermek körzet található, ami a debreceni rendelők
50 százalékát tudjuk felújítani – mondta Széles Diána
alpolgármester a változások
bejelentéséről szóló sajtótájékoztatón. Hozzátette,
a zavartalan munkálatok
elvégzése érdekében több
háziorvosi rendelő költözik
át ideiglenes helyszínre, de
van köztük olyan is, mely
véglegesen új helyet kap.

Új helyeken a Cegléd
utcai rendelő is
2017. február 1-től a
Cegléd utca 6. szám alatti rendelő is új helyszínre
költözik. Ideiglenesen a Víztorony utca 11. és a Dobozi
utca 2. alatti rendelőben vehetik igénybe a háziorvosi

Megszűnik a Lisznyai
utcai rendelő
A Hadházi út 7-9. szám
alá költözött ideiglenesen az Apaﬁ utca 30. szám
alatti rendelő január 19-től.

Debreceni munkalehetőség
pályakezdőtől nyugdíjasig!
Irodánkba középfokú
végzettséggel dolgozni
akaró, rátermett munkatársakat keresünk irodai
munkára!

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00
Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

699 Ft/kg
899 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket
felidéző saját gyártású minőségi termékeinket.

Hajdú lecsókolbász
Hajdú löncs
Hajdú füstölt kolbász

699 Ft/kg
950 Ft/kg
1249 Ft/kg
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ellátást. Dr. Muszbek Ildikó
és dr. Zelenák Péter háziorvos a Víztorony utca 11.
alatt, a Pharmagita gyógyszertár melletti rendelőben
nyújtja az egészségügyi
alapellátást. Dr. Marján
Eszter és dr. Zakota Krisztina háziorvos a Dobozi utca 2. szám alatt rendelőben
érhető majd el. A költözés
miatt a 2017. január 30-31én csak sürgősségi ellátás
biztosított, amely a Nagyerdei Körút 98. szám alatt
érhető el. (Telefonszám: 0652-40-40-40)
Széles Diána hangsúlyozta, a háziorvosok ingyenesen kapják az ingatlanokat az önkormányzattól.
Elmondta, a felújításokat
úgy ütemezik, hogy a betegek ellátása folyamatos
maradhasson.
V. K.
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Laptopakkumulátorok

raktárról!

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

easyTRACK
flottamenedzsment

munkatársakat keres debreceni telephelyére

· szerviz technikus,
· bolti értékesítő,
· ügyfélmenedzser

1 hónap
díjmentesen

munkakörökben
(hidraulika, pneumatika szerelő, mezőgazdasági gépszerelő,
gépészmérnök végzettség előnyt jelent).

325249

Jelentkezését a hidraulikadebrecen@gmail.com címre várjuk.
380009

380014

(Benzinkút után jobbra, meg
közelíthető
30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Hidraulika, pneumatika kereskedelem
és szerviz tevékenységet folytató piacvezető vállalat

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!
Debrecen és
vonzáskörzetéből várjuk
a jelentkezőket munkanapokon: 08:30-14:30
között a +36-30-938-7986
telefonszámon vagy a
hirdetesek0428@gmail.com
email címen.

rhető!

4030 Deb
De recen, Diószegi út 7.

Sertés húsok:

Bőrös malachús
Sertés tarja

196632

Szintén erre a helyszínre
költözik a Lisznyai utca 6.
szám alatti rendelő is, ez
azonban már véglegesen.
A Hadházi úton már minden szempontból megfelelő körülményeket biztosítanak a betegek számára.
– A Lisznyai utcai ingatlan
sajnos nagyon rossz állapotú, emiatt nem is lett volna
érdemes felújítani. Helyette az önkormányzat értékesítette az ingatlant, nyílt
közbeszerzési pályázaton
110 millió forintért kelt el
– mondta Széles Diána. Így
a Lisznyai utcán dolgozó
4 háziorvos (dr. Burai Ágnes, dr. Gáspár Alicia, dr.
Molnár Zoltán és dr. Ölveti
László) január 23-tól már a
Hadházi úton fogadja pácienseit. – Nagyon elégedettek vagyok az új helyszínnel, és nemcsak mi, hanem
a betegek is. Itt korszerű,
akadálymentesített környezet várja majd őket – mondta a dr. Burai Ágnes.

látás körülményeinek
javítása érdekében
2017-ben 11 háziorvosi
rendelőt korszerűsítenek a cívisvárosban.

Ismét könnyen elé

377515

■ Az egészségügyi el-

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

Az akció 2017. 01. 25-től 2017. 01. 31-ig tart.

Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Húsés
Hentest.
Kf
.
Tsa
és
Papp
áru üz
zle
lett
üzlet

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
E-mail: ajanlatkeres@tell.hu
Telefon: (52)530-130 /4. mellék Fax: (52) 530-131

3

2017. január 27.
30/517-6542

epitsukmeg@gmail.com

AKCIÓ

A S Z FA LT O Z Á S
T É R BU R K O L Á S
ÚTÉPÍTÉS:
- udvarok
- telephelyek
- parkolók
- utak
- kapubejárók
- járdák
- állattartó telepek

Db., Vágóhíd
híd u. 6. (a híd lábánál)
Tel.: 52/455-255
55-255

315010

MVH, Széchenyi pályázatos
beruházások megvalósítása.

Fagy. liba far-hát
139 Ft/kg
99 Ft/kg
Friss csirke mell
869 Ft/kg 769 Ft/kg
Friss csirke máj
449 Ft/kg 339 Ft/kg
Friss sertés oldalas
1199 Ft/kg 1049 Ft/kg
Friss sertés csülök
899 Ft/kg 799 Ft/kg
Füstölt sertés csülök
1239 Ft/kg 1049 Ft/kg
Lecsó kolbász vf.
899 Ft/kg 739 Ft/kg
Tchibo Family 250g. Egys. ár: 1916 Ft/kg
569 Ft/db 479 Ft/db
Sió rostos gyümölcs ital 1L (Több ízben) Egys. ár: 249 Ft/l 349Ft/db 249 Ft/db
Kunsági Finom liszt 1kg Egys. ár: 119 Ft/kg
139 Ft/db
119 Ft/kg
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal
vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
önkormányzatoknak.

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Az ár a 27%-os áfát
tartalmazza!

A

Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

Az akció a készlet erejéig tart!

138 430 Ft

értékesítés
beüzemelés
tanácsadás
szervizelés
50 000 Ft támogatás
érvényesítése

Irodagép javító és Forgalmazó Bt.
Irodag

e-mail: info@irodagepj
info@irodagepjavito.hu

194704

195315

IROD GÉP 4032 De
Debrecen, Lehel u 14.
J vító Tel
Tel.:: 52/4
52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

www.irodagepjavito.hu
ww
ww.irod
w
i dagepjav

Az akció érvényessége: 2017. 01. 27.–02. 02-ig.

FEJ-CSONTKOVÁCSOLÁS

CA
C
CAS
CASHCUBE
SHC
SH
S
HC
H
CU
C
U
LIGHT PÉNZTÁRGÉP
–
–
–
–
–

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
273227

195280

313840

MADE IN GERMANY
Y

Műanyag ajtók, ablakok,
alu redőnyök, garázskapuk,
beltéri ajtók, árnyékolók.

Számtalan jótékony hatása
mellet szeretném kiemelni
az arcüreggyulladás,
homloküreg gyulladás igen
igen gyors és hatékony
megszüntetését ezzel a
módszerrel.

Olcsó
árak!

A legmakacsabb és akár évek óta
tartó és az antibiotikumok által
sem szűnő legmakacsabb arc-és
homloküreg gyulladást is lehet
vele csökkenteni, illetve teljes
egészében megszüntetni akár már
az első kezelés alkalmával.

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

06-49/312-251

www.fenyo-panzio.hu
369068

Lapzárta:
kedd 12 óra

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
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XUS
U
L
M
NE

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

312285

Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.)
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w. o l c s o s z e m u v e g . h u
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SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

164692

Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás

383583

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

PayPal felajánlási lehetőség:

https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munk
munkalehetőség!
nkaleh
nk
hetős
e ég!
et
g

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft
B
F alapbér,
l bé

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

380003

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
  

neres
Konté zállítás
léks
törme
-61
222-41
0
2
6
0
317031

283290

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!

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

5 jú

5
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Debrecen, Mikepércsi út 70. E-mail: info@lagunalux.hu
Telefon: 52/471-007, 52/520-860 www.lagunalux.hu

Német minőség,
MAGYAR ÁRON!
Logo-Neo

Logo-Neo

Logo-Neo

mosdó csaptelep
leeresztőszelep nélkül
23.320 Ft helyett 12.150 Ft
leeresztőszeleppel
24.190 Ft helyett 15.080 Ft

álló mosogató
csaptelep
27.410 Ft helyett
18.240 Ft

kád-zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
32.250 Ft helyett 20.640 Ft
zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
23.650 Ft helyett 15.320 Ft

Maris

333095

382330

mosdó csaptelep
leeresztőszelep nélkül
16.930 Ft helyett 13.260 Ft
leeresztőszeleppel
20.310 Ft helyett 16.350 Ft

KI

Maris

Maris
M

kád-zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
25.390 Ft helyett 21.910 Ft
zuhany csaptelep
zuhanyszett nélkül
18.630 Ft helyett 16.660 Ft

áálló
ll mosogató
ccsaptelep
sa
Ft
220.760
0
helyett
h
el
119.850
19.
9
Ft

ÁS!
T
Í
S
ÁRU
a go k é s

ny
u rko l ó a p t e l e p e k
b
s
e
t
e
l
sa
Kész
aktári c
r
s
é
ó
t
a
b e mut
tása
kiárusí

%
0
5
–
5
1
l!
m é n nye

Kínálat

k e d v e zr e s s e a z ü z l e t ü n k b

unkat k

e n!

e

Az árak 2017. 02. 01-től érvényesek visszavonásig!
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Szakemberek A-Z-ig
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SÍREMLÉK

készletről kedvezményesen*!
(akár 50.000 Ft engedmény)
*2017. 02. 28-ig vagy a készlet erejéig!

Db., Kassai út 96.

5800
0

FOUR ENTRY KFT.

313742

☎0670/620-1575

382331

52/430-826,
06-30/9430-826

Hirdessen szakember oldalunkon
Ft+áfa áron!

Vállaljuk egyéni
vállalkozások,
Kft., Bt. teljeskörű
könyvelését.



322630

380008

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

Tel.: 20/933-5023
www.sirkovek.hu

KÖNYVELÉS

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

SÍREMLÉKEK

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

KÖNYVELÉS

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

Debrecenben
február 11-én.
Tel.: 06 30 948 2646
382328

195850

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

d
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1Szemrevételezéssel,

megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem műszeres
ellenőrzés esetében az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és
hozzáértése alapján megadott becsült értékeket állapít meg. Ez az átvizsgálás nem
helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a
kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti
előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más alkatrészének, berendezésének
későbbi meghibásodási lehetőségét! A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy
hűségprogram kedvezményével nem összevonható. Az ajánlatok 2016. október 7-től
december 20-ig érvényesek, csak az akcióban részt vevő, magyarországi, hivatalos
Peugeotmárkaszervizekben, melyek listáját megtalálja a www.peugeot.hu oldalon. A
tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért keresse fel az akcióban részt vevő, hivatalos
Peugeot-márkaszervizeket.
2Az exkluzív alkatrészkedvezményekre csak a kontrollcsomagot megvásárló ügyfelek
jogosultak, a kedvezményes alkatrészek listája csomagonként eltérő. A kedvezményeket csak Peugeot-gépjárművekhez tudjuk garantálni, más autómárka esetén a vásárlás
és kedvezményszint lehetőségéről a márkaszerviz adhat tájékoztatást. A játékban való
részvétel regisztrációhoz kötött, a játék részletes feltételeit megtalálja a játékszabályzatban a jatek.peugeot.hu oldalon. A játék tervezett indulási ideje október 11.

!

• január 27.

Angelika

• január 28.

Karola, Károly

• január 29.

Adél

• január 30.

Martina

• január 31.

Gerda, Marcella

• február 1.

Ignác

• február 2.

Karolina, Aida

164692

206551

n

évn ot
ap

7

2017. január 27.

Építés–Otthon– Lakberendezés
Energiatakarékosság
a lakásban

Bemutatóterem: Debrecen, Csemete u. 36–38.
/fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549
E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

• 6 légkamrás német proﬁl • Dekor
• 7 légkamrás „A” kat. proﬁl • CPL
• 3D

A háztartásokban található
elektromos berendezések
egy része standby módban
is majdnem ugyanannyi áramot vesz fel, mint működés
közben! Még a modernebb
készülékek is sokat fogyasztanak készenléti üzemmódban:
átlagosan a normál üzemmód
5-15 százalékát.

195277

• Keskeny bordás
• Széles bordás
• A RAL skála bármely színében

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

A mosogatógép használata
során igyekezzünk mindig a
lehető legtöbb edénnyel megtölteni a mosogatógépet, csak
így lesz energia- és víztakarékos a mosogatógép használata. Több, mint valószínű,
hogy nem telik meg egy étkezéssel még a kisebb mosogatógép sem, ezért nyugodtan
gyűjtsük össze akár több
étkezés, illetve 2 nap szennyes
edényét is a gépben. Előmosogatás nem szükséges a gépi
mosogatás használata során.
Amennyiben úgy érezzük, hogy
mégis szükség van rá, akkor ne
folyó vízzel, hanem álló meleg
vízben áztassuk meg kicsit a
szennyezett edényeket.

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

195321

ötletes
felújítás!

06-20/9462-169

195848
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 bontás és
törmelék nélkül
 soha többé ajtófestés
 a legtöbb ajtóra és tokra
alkalmas
 több mint 1000
lehetséges modell

Ú
J
A
T

 reggel visszük –
este hozzuk
 időjárásálló,
szép új felület
 növelje biztonságát
 tartós és rugalmas
megoldások

KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu

362270

LED fénycsövek

108198

Hideg-meleg színben, 3 év garanciával,
Mennyiségi rendelés esetén
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft Mennyis
kérje
ké árajánlatunkat.
360°-os 1 W/100 lumen.

Párban nyerő és
párban olcsóbb!

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan
Hattvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6
06-70/389-6178.
6178. E-mail
E-mail:l: vvtkkft@gmail.com

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?
Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

Feladatok:
Vállalkozásunk újonnan kifejlesztett
J entke
Jel
Je
Jelentkezni:
szoftvercsomagjának meglevő adatbázis
alapján történő értékesítése és népszerűsítése. az info@ segments.hu
címre beküldött
Megrendelések adminisztrációja és az
fényképes
ezekhez tartozó adminisztratív
önéletrajzzal tudsz.
feladatok elvégzése.

KÉT AZONOS MATRAC
együttes vásárlása esetén,
a másodikat féláron adjuk.

Az akció 2017. január 3-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

www
w. m at r a c d e p o.
o hu
380004

380010

bővülő csapatunkba
TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT
keresünk!

Debrecen, Epreskert u. 1.

(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-0702

Kevesen járnak utána, hogy a
lakás egyre több helyiségében
elhelyezett TV, dvd-lejátszó,
játékkonzol, vagy hifi mennyivel dobja meg az energiaszámlát. Egy szolidabb fogyasztású
LCD kijelzős tévékészülék például 50-100%-kal több áramot
fogyaszt, mint egy régebbi
típusú televízió. A műfaj
nehézsúlyú tagjai azonban a
plazmatévék: ezek akár hatszor annyi áramot is fogyaszthatnak működés közben, mint
hagyományos társaik.
A fűtésre fordított energia akár
5-6 százalékkal is lefaraghatjuk
a legtöbb barkácsáruházban
olcsón beszerezhető hőtükör-fóliával, melyet a radiátor
mögé kell helyeznünk. Azzal
is spórolhatunk, ha a fűtőtest
köré nem rakunk bútorokat,
vagy nem lóg be elé függöny.
Fűtési rendszerünket ellenőriztessük minden évben
szakemberrel - így akár 10
százalékkal is csökkenhet a
fűtés költsége!
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Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Bellegelő kertben zárt kert 2004 ben épült
téglából tetőteres ház,mellék épülettel ,60 nm
es a ház,gáz bevezetve turbó kazánnal, városi
víz. fúrt kút is van, villany. 1 nagyszoba fent az
emeleten. Ára: 5.7 M Tel: 0670-4333150
Hosszúpályin eladó egy 64 nm, 3 szobás családi ház. A ház 1999-ben épült, téglából. Ára:
3.7 M Tel: 0670-4333150
Debrecen, Szabadság telepen, ikerház
fele 883nm területtel családi okok miatt
eladó. 06-30/821-3185
Óvárosban, 2 nappalis, 4 szobás, 3 fürdőszobás,
felújított családi ház eladó. 06-20/9775-145
Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127
Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es telken,
6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitűnő
állapotban eladó. 24,9MFt 0620
516 6127

Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és

Nagyerdő Vasvári Pál utcánál 100m2-es,

3 szobás szélső sorház duplagarázzsal 270

nappali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó

hás, külön wc,fürdőszoba. Ára: 10.4 M

Debrecen, belvárostól nem messze, 63 nm-es,
2 szoba, nagykonyhás, gázfűtéses házrész, gépkocsi beállási lehetőséggel, saját pincével eladó.
Irányár: 6,99 M Ft. Tel: 06 20 422 6503

m2-es telken eladó. Extrák:kandalló, riasz-

helyiséges, elektromos fűtésű, dupla ajtós,

Tel: 0670-4333150

tó, öntöző, klíma, 15 cm szigetelés, új kazán,

hőszigetelt thermo üveges nyílászárókkal,

Debrecenben eladó egy 2007-építésű 52 nm,

30 m2 terasz. 32,9 M Ft simonyiingatlan

545 m2-es telekkel ikerház fele 27,99 M Ft

2 + 1 szobás erkélyes, tégla építésű tágas

Csapókert belvároshoz közelebbi részén,
60m2-es, 2 szobás, jó állapotú ház, garázszsal, melléképületekkel, 520 m2-es telekkel
eladó. 12,99 M Ft. Tel.: 06 20 422 6503

Tel: 20/9911123

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

világos nagyon szép lakás. Az ingatlanhoz

Gvadányi utcánál 138 m2, nappali és 4 szo-

Debrecen, Veres Péter lakótelep közelében

tartozik egy kocsibeálló ami alkáshoz van.

bás, 16 éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince

a Munkácsy utcán, 50 nm-es, 1+1 szobás,

Ára: 15.8 M Tel: 0670-4333150

55 m2, 32 m2-es garázzsal, 40m2-es terasz-

utcafronti, összkomfortos házrész, két lakásos

szal családi ház 540m2-es telken 59,9 M Ft

udvarban, azonnal költözhetően eladó. 8,2 M

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

70/326-1333

Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igé-

Debrecen Bihari kertben, 140 nm-es,két

nyes amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázs-

generáció számára is alkalmas tetőteres

zsal 40 m2-es mellék épülettel 1000 m2 telken

családi ház, 620 nm-es telekkel, garázs-

56,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

zsal, pincével, saroktelken eladó. 22,9 M

Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali

70/326-1333

és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák:

Debrecen, Tegez utcán, 80 nm-es, 2,5 szobás,

úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz,

gázkonvektoros, rendezett családi ház, 200

ﬁlagória, sörpad, 20 m2 garázs és fedett

nm-es telekkel eladó. 10,7 M 70/326-1000

Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház,
saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,499MFt
0620 422 6503
Monostorpályi központjában 90 nm-es 10
éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gardróbos, egyedi gázcirkó fűtésű családi ház, 600
nm-es telken eladó! A ház szigetelt, hőszigetelt ablakos, amerikai nappalis-étkezős, nagy
fűrdőszobás! Ár:8.9M Tel:06706234024
Bocskaikertben,a központtól buszmegállótól 200 m-re,csendes helyen 60 nm-es 2
szobás,étkezőkonyhás jó állapotú családi
ház,900 nm-es összközműves telken eladó!
Ár:8.5M Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szobás felújított házrész, saját tárolóval, gépkocsibeállóval telekrésszel eladó. Ár:6.9M
Tel:06706234024
Kerekestelep Fürdő közeli 6 éve kialakított 120
m2-es amerikai típusú ház 10 cm szigeteléssel 2 fűtési rendszerrel, 30m2 nappali 4 szobás
étkezőkonyhás 2 fürdőszobás. A parkos 700
m2-es telken 25 m2 garázs, bográcsozó, sörpad, gyönyörű kert van fúrott kúttal. Tócóvölgyi,
Wesselényi lakótelepi vagy Kishegyesi úti 4
emeletes ben lévő lakást beszámítok. 37,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

kocsibeálló, klima, öntöző, riasztó, modern
gépesített konyha, gardróbszoba. 42,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Óvárosban 2 éves 120 m2-es, Amerikai konyha Nappali és 3 szobás mediterrán ház 30 m2
terasszal eladó. Garázs, 2 fürdőszoba, spájz,
külön Wc is van. Csendes központ közeli
moderm ház, jó környezetben, 200 m2 teken.
Klíma, riasztó, beépített Német konyha. 40 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Komlóssy utcánál 30 éves 140 m2-es nappali és 4 nagyszobás 2 teraszos külön bejáratú
tégla építésű sorház 2 állásos garázzsal 120
m2 telken. 5 éve kazánt cseréltek és konyhaszekrényt, kandalló és mosókonyha is van

Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu

Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

VEZÉR LAKÓTELEPI, 80 m2-es, nappali + 3
szobás, nagy teraszos, jó állapotú sorház eladó.
27,5 mFt 70/7766-413
BELVÁROSI, 83 m2-es, 20 éves, 3 szobás, 1.
emeleti, gázcirkós, felújított lakás eladó. 21,5 mFt
30/677-6676
OLAJÜTŐBEN, 135 m2-es, amerikai konyhás
nappali + 4 szobás, sorház, garázzsal, eladó.
36,9 mFt 30/677-6676
BELVÁROSI, 52 m2-es, 2 szobás, nagy erkélyes, jó elosztású lakás eladó. 10,5 mFt
30/208-2282
POSTAKERTBEN, 57 m2-es, 2. emeleti, nappali + 1 szobás, nagy étkezőkonyhás, erkélyes, felújított, szép lakás eladó. 19,99 mFt 30/208-2282
SESTAKERTI, 90 m2-es, 3. emeleti, 2 + 1 szobás, étkezős, jó állapotú lakás eladó. 24,9 mFt
70/6445-274
FELSŐ-JÓZSAI, 71 m2-es, 1 + 2 szobás, amerikai konyhás, teraszos, sorházi lakás, garázzsal
eladó. 24,99 mFt 70/6445-274
KEREKESTELEPI, 170 m2-es, 3 + 2 szobás,
csendes, jó elosztású, kétgenerációs családi
ház eladó. 19 mFt 30/723-9172
KISHEGYESI ÚT KÖZELÉBEN, 83 m2-es, 3
szobás, étkezős, szép családi ház eladó. 23,9
mFt 30/723-9172
LÉTAI ÚT KÖZELÉBEN, 142 m2-es, nappali
+ 3 szobás, igényes családi ház eladó. 31 mFt
30/4415-243
KEREKESTELEPI, 160 m2-es, 3 + 1 szobás,
nappali + étkezős családi ház, pincével és garázzsal eladó. 34,4 mFt 30/4415-243
ÓVÁROSI, szép, nappali + 2 szoba + dolgozószobás, 108 nm-es, földszintes önálló ház, garázzsal eladó. 35,9 mFt 70/7766-413
JÚLIAKERTI, nappali + 3 szobás, ﬁatal, földszintes, hőszigetelt ház garázzsal, 750 nm telken eladó. 26,5 mFt 70/7766-413

• Hatvan utcai kertben vásároljon ÚJ lakást!
2 szoba, nappali, saját kert, zárt garázs?
23,3 M Ft-tól 30/2393-598
• Kertvárosban 135 nm-es 3 + fél szobás,
nappalis újszerű családi ház eladó. 48.9 M Ft
30/406-2625
• Fórum közelében, 61 nm-es, 3 szobás, étkezőkonyhás, csendes, távhős lakás eladó!
13.9 MFt 30/863-7367
• Belvárosban, villamosnál, 2, külön nyíló
szobás, étkezős, jó elosztású, szép lakás eladó! 16.5 MFt 30/863-7367
• Egyetem Főépületénél 52 nm-es, étkezőkonyhás, szép lakás parkra néző erkéllyel
eladó! 15.2 MFt 30/863-7367
• Belvárosban Csonkatemplomnál 2 szobás, 1. emeleti, szép lakás zárt udvarban
eladó! 19.9 MFt 30/863-7367
• Újkertben Agráregyetem mellett 76 nmes 3 szoba, étkezős, déli fekvésű lakás eladó!
14,4 MFt 30/943-1095
• Kassai úthoz közel 50 nm-es 1 + 1 szobás
műanyag nyílászárós gázfűtéses lakás eladó!
9.5 MFt 30/943-1095
• Nagyerdőn villamos közeli, 80 nm-es, 3
szobás, gázcirkó fűtéses, nagy erkélyes lakás
eladó! 23,9 MFt 30/406-2625
• Boldogfalvi kertben polgári ház 1080
nm-es telekkel ikerház építési lehetőséggel
eladó! 1 9.5 MFt 30/943-1095
• Wesselényi lakótelepen 2 szobás, 1. emeleti, teljesen felújított, csendes, kellemes
lakás eladó! 16,9 MFt 30/2393-598
• Nagyerdőn 43 nm-es felújított, 1 + 1szobás
egyedi gázcirkó fűtéses, műanyag nyílászárós lakás eladó! 14.1 M Ft 30/406-2625
• Csapókert legszebb részén 100 nm-es sorház dupla garázzsal, kandallóval, klímával,
eladó! 32,9MFt 30/943-1095
289158

312288

KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ
DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT.
70/776-6163; 52/311-453

www.iszp.hu

fűtéses, önálló, földszintes, nagyon szép családi ház eladó. Érd: 70/544-4506
Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s

simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Tarján utcán 192 m2 7 éves nappali 4 szobás
családi ház 42 m2 garázzsal 430 m2 telken
59,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

szép lakás eladó. Műanyag ablakok.Ingyenes
parkolás. Ára: 13.8 M Tel: 0670-4333150
Debrecenben Nyíl utcán eladó egy 60 nm 2
szobás, az udvarban ketten vannak. Ára: 12.9 M
Tel: 0670-4333150
Debrecenben Csapó utcán eladó egy 55 nm 1
+ 2 szobás, 3 emeleti panellakás. Ára: 12.9 M
Tel: 0670-4333150
Csapó utcai, felújított, 60 nm, 2 + fél szobás, V.
emeleti lakás eladó. 13,5MFt. 52/461-126
Poroszlay úton 2 szobás, erkélyes, II. emeleti

Debrecen, Tócó-völgyben, 52 m2-es, 2 szo-

30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

bás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.

Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás kony-

11,9MFt 0620 516 6127

ha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990

Debrecen belvárosában 60 nm-es 1 + 2

nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt

szobás, teljesen felújított, műanyag ablakos,

Kishegyesi úton 140 nm-s 3 szobás lakóház

redőnyös, klímás, erkélyes, mért fűtéses szép

ami irodának és vállalkozási célra is alkalmas

lakás eladó! Ár:12.9M Tel:06706234024

épület eladó 800 nm-s telken. 30/4571-219

Debrecen Ybl főiskolánál 8 éves építésű 135

Ár: 27,5 mFt

nm-es 4 szoba, 2 nappalis, étkezős, 3 für-

ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek,
Debrecen egész területén, meglévő készpénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal.
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000
Debrecen keresek eladó és kiadó lakást, lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.

geteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 M Ft

élhető terekkel parkra néző kilátással, nagyon

lakás eladó. 14,99MFt. 06-20/555-6127

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szo-

Több generációsnak is alkalmas 10 cm szi-

újított 2 nagy szobás nagy konyhás, külön wc-s,

res szép családi ház eladó 900 nm-s telken.

LAKÁSKERESÉS

több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó.

Debrecenben István úton nagyon igényesen fel-

nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőte-

39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123
ba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

Kerekestelepen 3 szobás, 90 m2-es, gázcírkó

Szegfű utcán eladó 29 nm, 1 szoba kony-

dőszobás, átriumos, teraszos + erkélyes,
hőszigetelt szép lakás, garázzsal eladó.
Kiválló befektetésnek (kiadásra a diákoknak)
is! Ár:25.9M Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 72 nm-es 2 szoba
nappalis, étkezős, erkélyes most épülő szép
lakás (júniusi átadással) garázzsal eladó.
Csok, Szocpol igénybe vehető! Ár: 26.9M

LAKÁSCSERE

Tel: 06706234024
Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szo-

Nagyerdő alján, 120 m2- es, 1 éve teljesen

Belvárosban, 70nm, 3 szobás lakást cserélünk
1,5-2 szobásra ráﬁzetéssel. 06-30/496-6264

átépített,nappali és 2 szobás, étkezőkonyhás

LAKÁSELADÁS

lő új lakás (júniusi átadással) eladó. Csok,

amerikai típusú ház 290 m2 telken eladó. A
hőszigetelés 8 cm, 2 terasszal rendelkezik 20
é30 m2-es teraszokkal.2 fürdőszoba, gardróbszoba, spájz, nagy előszoba, modern beépített
konyha szolgálja a család kényelmét. 36,9 M Ft

Debrecenben eladó 2 szobás,55 nm-es 7
emeleti panel lakás.A lakásban mért távfűtés van,wc és fürdő külön helységben található. Ára: 11.25 M Tel: 0670-4333150

ba, nappalis, étkezős, erkélyes most épüSzocpol igénybe vehető. Ár: 16.5M+2M a
garázs. Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 100 nm-es 3 szoba
nappalis, teljesen felújított, belső kétszintes,
17 éves téglaépítésű klímás, igényes szép

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecen Erzsébet utcán 4 emeletes, tég-

Kardos utcánál, 14 éves, 211 m2-es föld-

la építésű társasházban sürgősen eladó egy

szintes villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszo-

56 m2-s, 2 szobás,erkélyes,gázfűtéses lakás.

bával, gardróbszobával, beépítésre előkészí-

Ára: 10.7 M Tel: 0670-4333150

tett + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különál-

Debrecenben a Böszörményi úton 4 emeletes

ló garázzsal és nagy parkos füves hátsókert-

panelprogramos társasházban eladó egy 65

jó elosztású, szép panellakás, négy emele-

tel 1100 m2 telken 86,9 M Ft simonyiingatlan

m2-s 2 + 1 szobás, nagy étkező-konyhás mért

tes ház negyedik emeletén eladó. Ár:14.9M

Tel: 20/9911123

fűtéses lakás. Ára: 15.5 M Tel: 0670-4333150

Tel:06706234024

Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves,

Debrecenben, a Libakertben eladó 4 emele-

Kossuth utcánál 1. emeleti, 60 m2-es, 2 szo-

nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán

tes társasházban egy 56 m2-s, 2 külön nyí-

bás, kondenzációs kazános, ledsor különféle

ház duplagarázzsal, Wellness szobával ami-

ló szobás,gázfűtéses tégla lakás. Ára: 13.5 M

fényekkel, impressive fürdővel felújított lakás

ben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft

Tel: 0670-4333150

18,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Debrecenben a Szoboszlói út közelében,

Komlóssy utcánál villamosközeli magasföld-

Kertvárosban, 10 éves, Tessedik utcánál 135

csendes utcában 4 emeletes liftes társasház-

szinti, 45 m2-es, 2 szobás, szigetelt, új bejárati

m2-es, 50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszo-

ban eladó 2 szoba étkezős, 61 m2-es tégla-

ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás

bás ház kandallóval 400 m2 telken 45,99 M Ft

építésű, gáz cirkó fűtésű lakás. Ára: 14.6 M

2. emeletig Nagyerdőn cserélhető 14 M Ft

simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Tel: 0670-4333150

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

lakás, 6 lakásos társasházban eladó. Ár:24.9M
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 68 nm-es 2 + 2 szobás felújított, műanyag ablakos, mért fűtéses,
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2017. január 27.
Dózsa György utcánál liftes, 56 m2-es, 2 szo-

Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapo-

ba étkezős, felújított, burkolatok, nyílászárók,

tú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó.

fűtésrendszer, gázfűtéses, 6 m2-erkéllyel lakás

30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.

12,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Füredi úton 57 nm-s 2 szobás részben fel-

Poroszlay utcánál 58 m2-es, 3szobás, felújított

újított mért távhős erkélyes csendes kony-

mértfűtéses lakás 15,8 M Ft simonyiingatlan

ha, étkezős lakás eladó. 30/4571-219.

Tel: 70/3655519

Ár: 11,5 mFt

Simonyi útnál 2. emeleti, villamos köze-

Minimál stílusú 2005-ös nappali + 4 szobás

Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Debrecen,

li, 86 m2-es, étkező plusz 3 szobás, tégla,

belső kétszintes duplakomfortos 100 nm-s

Honvéd u. 58. Tel.: (70)397-9881.

gázcirkó fűtéses, felújított lakás új kazánnal,

2 erkélyes lakás a Széchenyi kertben eladó.

Debrecen belvárosának közelében, nagy múlt-

új konyhaszekrénnyel, új fürdőszobával, új

30/4571-219. Ár: 27 mFt

tal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es

burkolatokkal, akár bútorozva is 22,5 M Ft

Széchenyi u-n 76 nm-s nappali + 2 szo-

telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehe-

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

bás felújított cirkós erkélyes 2. emeleti

tőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Simonyi útnál magasföldszinti, villamos köze-

lakás garázzsal együtt eladó. 30/4571-219.

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-

li, 71m2-es, nappali plusz 2 szobás, tégla,

Ingatlan Stúdió

Ár: 21,5 mFt

gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-

gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított szép

Csapó u.22.1/2
www.ingatlanstudio.net
Tel.: 30/57-999-58,
52/953-525

Darabos u-n 71 nm-s 3 külön nyíló szobás

sú telek eladó. A telek 40%-a beépíthető,

lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszekrény-

műanyag ablakos erkélyes mért távhős 1. eme-

9.5 m magasságig, minden fajta tevékeny-

nyel, új fürdőszobával, műanyag nyílászárók-

leti Keleti fekvésű lakás eladó. 30/4571-219.

ségre alkalmas! Méretei 45x80 m. Ár:15.9M

kal, új bejárati ajtóval, riasztóval, új burkolatok-

Ár: 13,9 mFt

Tel:06706234024

Belvárosi 3 szobás mért távhős erkélyes 70

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-

nm-s lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 12,5 mFt.

kozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat,

Belváros közeli 2000-ben épült nappa-

elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, kiala-

li + 2 szobás 62/78 nm-s tetőtéri gázcirkós

kított műkörömépítő rész, külön helyiségben

nagyon jó elosztású erkélyes téglalakás eladó.

kozmetika! Nagyon szép állapotú, hőszige-

30/4571-219. Ár: 19,9 mFt.

telt falazat, hőszigetelt ablakok, mért fűtés.Az

Hajdúböszörményben a Bethlen u. elején

üzlet rendelkezik ezekhez a tevékenységek-

2003-s nappali + 1 szobás felújított igényes

hez szükséges összes engedéllyel! Az üzlet

55/62 nm-s gázcirkós téglalakás eladó.

akár teljes berendezéssel is eladó! Ár:9.9M

30/4571-219. Ár: 11,9 mFt

Tel:06706234024

++

Jövőbemutató, AA -os,
luxus, családias lakópark
épül Debrecen
kertvárosi részén

kal, akár bútorozva is 24,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519

383572

Nagyerdő Thomas Mann utcánál 54m2-es, 2
szobás, részben felújított lakás új konyha, új
Simonyi útnál 103 m2-es, nappali étkező

fürdő, új fa ablakok, tégla, gáz fűtéses, kelet-

plusz 4 szobás, nagy konyhás, tégla építésű,

nyugati fekvésű lakás eladó 4 m2-es erkéllyel

gáz cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbe-

14,2 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

napozott világos lakás 25M Ft simonyiingatlan

Nagy Lajos Királytérnél 43 m2-es, 1,5 szobás,

Tel: 70/3655519

teljeskörűen felújított, tégla, gázfűtéses, Nyu-

Kemény Zsigmond utcánál 1. emeleti, 54
m2-es, 2 szobás, tégla gázfűtéses, teljes
körűen felújított, villany-vízvezetékek, led
fények, műanyag nyílászárók, új burkolatokkal, klimatizált lakás 14,9M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Kossuth utcánál 92 m2-es, 26 éves, nappali
étkező és 3 szobás, 2. emeleti, tégla gáz cirkó

gati fekvésű, spájzzal és francia erkéllyel, víz
és villany újra vezetékeléssel, műanyag nyílászárókkal, új beépített szekrényekkel, új kony-

ALBÉRLETET KERES

hával, új fürdővel, laminált és padlólapokkal,

Keresek Debrecenben főbérlő nélküli lakást
albérletbe. 06-70/519-0590

gépesítés megegyezés alapján, bútorozva lakás
14,59 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Debrecen Kishegyesi úton, 55 nm-es, 1 + 2
félszobás (külön nyílóak) 4 emeleti, IGÉNYESEN felújított lakás, műanyag nyílászárokkal,

ALBÉRLETET KÍNÁL
Kiadó Debrecenben 2 szobás lakás bútorozva
egy napra is számlával. 06-30/261-9960
Debrecen, Nagyerdőn 2 szobás, étkezős, erkélyes, kis rezsijű lakás, berendezéssel kiadó. Ár:
100 ft/hó+rezsi+kaukció. Tel: 06706234024
Belvárosban a Berek u-n 64 nm-s nappali + 1
szobás erkélyes igényesen bútorozott, gépesített
2003-as lakás kiadó garázzsal. 30/4571-219.
Ár: 110.000,- Ft / hó + rezsi + kaució

fűtéses, teljes körűen felújított, új burkolatok,

klímával, négyszintes épületben eladó. 12,5 M

új kazán, új fürdővel lakás parkolóval 22,4 M Ft

70/326-1333

simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Debrecen, Piac utcán, a Bika mögött, 52

Simonyi utcánál 72 m2-es, 2 szoba étkezős,

nm-es, 2 szobás, mért fűtéses lakás, liftes

télikerttel, 2e rkéllyel, inverteres hűtő fűtő klí-

épületben, bútorozva, háztartási gépekkel fel-

mával, tégla, gáz cirkófűtéses, nyugati fekvé-

szerelve kiadó. 70 e Ft 70/326-1000

sű lakás kamerás biztonsági rendszerrel, 16

Vargakertben közel a belvároshoz 2 szoba

TANYA ELADÓ :

m2-es garázsvételi lehetőséggel (+2,2MFt)

+ nagy étkezős, 61 m2-es, panelprogramos,

22,99 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

gázfűtéses, műanyag nyílászárós, 3. emele-

Poroszlay utcánál 90 m2-es, nappali étkező

ti, hőszigetelt, nagyon szép lakás tulajdonos-

plusz 3 szobás, felújított tégla gázfűtéses lakás

tól eladó. Érd: 70/544-450

új konyhaszekrénnyel és új burkolatokkal 2db

Egyetemek mellett a Cívis utcán 1. emeleti, 2

6 m2-es erkéllyel 24,9 M Ft simonyiingatlan

szobás, 54 m2-es, amerikai konyhás, SZÉP,

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 környezetben 80 nm-s
2 szobás házzal tanya eladó. 30/4571-219.
Ár: 15,5 mFt

Tel: 70/3655519

felújított, műanyag nyílászárós, MÉRT fűtéses,

Párizsi udvarnál 1. emeleti, 90 m2-es, nappali étkező amerikai konyha plusz 2 szobás,
tégla, gáz cirkós padlófűtéses, teljes körűen
felújított, modern konyhával, bútorok megegyezés szerint, igényes lakás 28,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Baksay utcánál 1. emeleti, 36 m2-es, nappali
+ étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű lakás jó
buszközelekedéssel 11,9 M Ft simonyiingatlan

hőszigetelt lakás eladó. Érd: 70/544-4506

ÉPÍTÉSI TELEK

Hajdúszoboszlón 2500nm-es zárt telephely,
500nm-es zárt csarnokkal, raktárakkal, üzletekkel, irodákkal, szociális helyiségekkel, 25 T
hídmérleggel, 15 gépkocsis parkolóval. Kamionforgalom lehetséges, termőföldet beszámítok. Eladó vagy kiadó. Érd.:06-20/946-6422

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

GARÁZS
Debrecen, Varga utcán garázs eladó.
06-30/9359-149

AUTÓ
Skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 84.000km
légzsák, ködlámpa, szervokormány, szép
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető,
ár: 797.000ft, tel 20-2049079
Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005.
ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, cd-s
autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 1.297.000ft,
tel 20-2049079
Opel Combo-C 1.3CDTI 2010.02.havi ezüst 5
személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák,
autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető,

Egyetemek mellett a Sestakertben 1 + 2

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építé-

hitelezhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079

szobás, 51 m2-es, gázkonvektoros, közép-

si telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3 M Ft.

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BENZIN/

ső, szép új konyhaszekrényes, új fürdőszobás,

Tel: 06 20 516 6127

GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-

nagyon szép, 3. emeleti lakás eladó.KIVÁLÓ

Csapókerti 530 nm-es összközműves építési telek

autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 897.000ft, tel 20-2049079

BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506

eladó. Irányár: 10,99 M Ft. Tel: 06 20 422 6503

Tócóskertben 3. emeleti, 2 szobás, 55 m2-es,

Fészek lakópark közelében, 1000m2-es telek

MÉRT fűtéses,középső, erkélyes, felújított,

eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

nagyon szép lakás eladó. Érd: 70/544-4506

Debrecen-Józsán, Rózsavölgyi utcán 2000nm-

cserélhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079

Egyetem sugárúton 2. emeleti, 1,5 szobás,

es építési telek eladó. 06-30/427-6702

Elektromos Moped Elektra 6000 3 kerekű,

43 m2-es, tégla építésű, gázkonvektoros, kis

ÜZLET, MŰHELY, IRODA

Volkswagen Golf V 2004. 05. havi 1.4 FSI Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó,

újszerű állapotban, újszerű akkumulátor, index,

Tel: 70/3655519

rezsijű lakás három emeletes társasházban

Belvárosi Penthaus a Pásti utcánál 160

eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 12,9 M Ft

Balmazújváros, Debreceni úton 3190nm-es

m2-es, nappali étkező plusz 4 szobás, nagy

Érd: 70/544-4506

telken 550 nm-es ipari ingatlan eladó vagy

szobákkal, 4 éves, 2 db 15 m2-es terasszal,

Tócóvölgyben 1 + 2 szobás, 63 m2-es, felújí-

kiadó. 06-30/9359-149

sel ABS, Klíma, szervokormány, 2 légzsák,

2 fürdőszobával, wellis jacussi, wellis gőz és

tott fürdőszobás,erkélyes, középső, 3. emele-

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-

Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép álla-

zuhanyzókabinnal 55 M Ft simonyiingatlan

ti lakás csendes, parkos környezetben eladó.

dák parkolással, klímával, portaszolgálattal

potban eladó, cserélhető, ár: 797.000ft,

Tel: 70/3655519

KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506

kiadók. 06-30/557-9616

tel 20-2049079

világítás, hátramenet, eladó, ár: 157.000ft,
tel 20-2049079
Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004. 10. havi die-

Renault Megane Limousine 1.4 benzin 2006.
09. havi bordó metál ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető,
hitelezhető, ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079
Nissan Micra 1.0 benzin 1999. 04. havi zöld
riasztó, szervokormány szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079
Renault Megane Berline 1.4/16v benzines
2003. 12. havi 102.000 km ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, tel 20-2049079
Suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 1. tulaj
szervizkönyv, ABS, szervokormány, 2 légzsák,
autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft,
tel 20-2049079
Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervókormány, központizár, légzsákok, elektromos
ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állítás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft tel 20-2049079
Renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. havi
85.000 km ABS, ESP, Klíma, szervokormány,
6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak,
tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép új
szerű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 2.697.000ft, tel 20-2049079
Opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 2001. 07.
havi fehér ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006. 04.havi
1. gazdás szervizkönyves, ABS, Klíma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 1.697.000ft, tel 20-2049079
Ford Fiesta 1.3 benzines 2006. 05. havi szervókormány, légzsák, Cd-autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Ford Focus 1.4 benzin 2005. 07. havi első
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmentes,
KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos
ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 ft,
tel 20-2049079
Renault Megane Classic 1.4/16V benzines 2001. 04. havi az autó hátulja sérült
de lábán közlekedik szervizkönyves, képek
autofocus2001.hu oldalon megtalálja KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos
ablak, szervokormány, eladó, cserélhető,
ár: 277.000 ft, tel 20-2049079

JÁRMŰKERESÉS
Autófelvásárlás! Állapot és kortól függetlenül
azonnali készpénzﬁzetéssel! 06706255878
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989,
20/536-0069
Személyautókat, teherautókat vásárolok
készpénzért! Házhoz megyek, elszállítom!
Bármilyen érdekel! 0630/231-7750
Törött, totálkáros személy és kisteherautót vásárolnék bontásra, szállítással.
06-30/205-6311.
Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777
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Fájó szívvel emlékezünk

VERES BÉLÁNÉ
ICUKÁRA,
aki már 10 éve eltávozott közülünk.
Szerető lánya, veje, unokája
382332

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit,
kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , banki hitellel terheltet, és sérültet is ár: 2.5 mft-ig
tel:20-2049079

RÉGISÉG
Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet,
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket,
festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget
veszek. 06-70/6089-353
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069
Készpénzért vásárolunk festményeket, régi
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay
porcelánokat, hagyatékot és borostyán ékszereket 50.000 Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

NYÍLÁSZÁRÓT
A GYÁRTÓTÓL!
Vásároljon 6 légkamrás
minőségi nyílászárót
a gyártótól!
Kedvező ár, magas minőség
és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat,

rövid gyártási határidő!

Német juhász kölykök eladók törzskönyvezett,
jó őrző-védő szülőktől. T: (30)8566-981

NÖVÉNY
KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendelhetők
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel.:06-20/980-4449

EGYÉB ELADÁS
Centrifuga, keverőtárcsás mosógép szép állapotban eladó. Hibásat beszámítom, megveszem. Ha kell elszállítom. 06-20/485-4256
Szecessziós bútorok, olajretek mag, méhészmérleg, tanya 1 hektárral eladó. 06-30/938-4376
Tartályok 1000 literes fémkeretes műanyag tartályok szállítva is eladók. 06-20/424-5505

Az akció érvényessége: február 15.

Gyémánt Nyílászáró Kft.
Debrecen, Kelence u. 106.
70/312-7770
gyemantnyilaszaro@gmail.com

munka! Tel.: 0630/361-6122

VÁLLALKOZÁS
Feleslegessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, tagi kölcsön előnyben.
06-30/3454-724

PÉNZ
hitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak
is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghitel,
nélkül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 %, Reg.
szám: 0040600476843. 06-30/635-8080
Sürgősen készpénzre van szüksége, akkor
vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon
belül, személyre szabott hitelek. Amenynyiben eladná autóját készpénzért megvásároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank),

383573

reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012,
52/457-777

munkák érdekelnek! Tel: +36-20/622-5660

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626
312314

ÁLLÁS
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkező mezőgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,
adrienn.paloczy@andreasagro.com www.

Bozótos terület tisztítása, tuskómarás, gépi

andreasagro.com

földmunka, kertépítés, karbantartás, tervezés,

Ebesi telephelyünkre azonnali kezdéssel keresünk

veszélyes fa kivágása. Tel.: 06-30/449-7849

LAKATOS és KARBANTARTÓ,
GYENGEÁRAMÚ ELEKTROMOS SZERELŐ.

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása,
gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával. 06-30/529-0074

30/503-1705
382333

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése. Régi
palatetők, cseréptetők bontás nélküli átfedése (zsindely, cserepeslemez, cserép),
kémények bontása, rakása, csatornák cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, színezése, előtetők készítése. 30/52-90-074

Tőzegbrikett
690 Ft/csomag
(10–11 kg/csomag)

SZOLGÁLTATÁS
Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,
egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás!
Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

zéssel vállalom. Pontos, megbízható, precíz

hitelkártya kiváltása előzetes banki költség

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság!
06-52/274-468,06-30/356-4569
Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, forrasztópálca, amalgám, érintkező pogácsa felvásárlás minden formában, ezek ötvözeteit.
Tel.:06-20/923-4251

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

körű felújítását, vízszereléssel, anyagbeszer-

Akció!
Bejárati ajtó 75.000Ft

pontmasszazs.hu

LOMTALANÍTÁS, lakáskiürítés, hagyaték
felszámolás cégeknek is, raktártól-pincéig. 06-30/205-6311, 06-70/3912-261

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák teljes

Szabadfelhasználású hitel, adósságrendező-

EGYÉB KERESÉS

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

06-30/214-7170

Párkányok, redőnyök reluxák
és egyéb árnyékolástechnikai
termékek nagy választékban,
kedvező áron!

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis

ÁLLAT

32 éves debreceni hölgy masszázst vállal.

Takarmány és
állateledel bolt
Debrecen, Monostorpályi út 37.
tel.: +30-20/339-9824
382334

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

Alkalmazotti munkaviszony, egyéb juttatások.
Jelentkezés a 30/411-35-24 telefonon.
382341

Debrecen-Józsa területére hajnali munkavégzésre kerékpárral rendelkező megbízható kézbesítőt keresek. Jelentkezni: 0620/ 3653899, vagy maria.szobonya@russmedia.hu
elérhetőségeken.
Debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berettyóújfalu,
Kaba, környékén Internet-TV (IP, KOAX, SAT)
- Telefonhálózat szereléshez szakembereket
keresünk. Elektronikai (műszerész, hálózatszerelő) végzettség, előnyt jelent! Érdeklődni: intelvill@intelvill.hu
Debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berettyóújfalu, Kaba, környékén segédmunkásokat keresünk. Bérezés megegyezés szerint: intelvill@
intelvill.hu
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229
Kézbesítőt keresek hajnali munkavégzésre
Debrecenben. Érdeklődni a brigitta.bocsi@
russmedia.hu-n vagy a +36-20/958-9931,
+36-30/4632-541 telefonszámokon lehet.

213.000 Ft bruttó ﬁzetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.:
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

MUNKAHELYET KERES
Megváltozott munkaképességem miatt elsősorban irodai adminisztratív, számítógépes,
adatrögzítői munkát keres 49 éves nő, több
mint 10 éves gyakorlattal. Eddig támogatottan dolgoztam 2016.12.31.-ig. Tel.számom:
20/432-6761

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES
Idősnél takarítást, bevásárlást, főzést,
gondozást, később eltartást vállalok.
06-30/496-6264

OKTATÁST VÁLLAL
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)
Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014
Gépíró tanfolyam, hogy gyorsabban, pontosabban kezelje a számítógépet. Számítástechnikai tanfolyam, felhasználói szinten.
52/311-003

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

TÁRSKERESÉS
Csinos, ápolt, debreceni 40-es hölgy ismerkedni szeretne. 06-30/585-5382
Debreceni elvált és özvegyasszonyok, férﬁak
társat, élettársat keresnek. 06-70/519-0590
Dekoratív ﬁatal lány partnert keres.
06-30/743-1047
Debreceni kedves, ﬁatalos, 40-es hölgy szeretne ismerkedni. 06-30/726-7950
Dekoratív, szőke nő ismerkedne. 06-70/642-8559
Fekete, hosszú hajú ﬁatal nő ismerkedne.
06-30/634-9650
Magas diáklány partnert keres. 06-70/300-8081
Nyugdíjas, 60/171, férﬁ megbízható asszonyt
keres. „Találkozás” jeligére a kiadóba.
Szép arcú, dekoratív lány ismerkedne.
06-30/889-7891
Társkeresés azoknak, akik komolyan gondolják. 52/311-003
Vörös, csinos ﬁatal lány partnert keres.
06-30/451-2544
30-as csinos, kedves hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527
68 éves, csinos, intelligens nő szabadidő eltöltéséhez (színház, utazás) társat keres. „Jázmin” jeligére a kiadóba.

Ingatlanközvetítő tanfolyam indul kedvezményesen. 06-30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014.
Kézápoló és műkörömépítő, lábápoló tanfolyam indul kedvezményesen. 06-30/633-0073,
www.forba.hu. Nyvsz: E-000645/2014.

DEBRECEN
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.
Lapzárta: kedd 17.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.
Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
Debrecen, Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404
Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes
engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Segédmunkást keresünk állandó munkára
acélcsarnok gyártáshoz Db-józsai munkavégzésre. 06-20/424-5500

Kisgyermek gondozó-nevelő tanfolyam indul.
Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu. Nyvsz:
E-000645/2014

Veszprém megyei középvállalkozás hosszú
távú munkára hőszigetelő, ipari bádogos
szakembereket keres. +36-70/266-0001

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

SSárga háttér

Negatív

FFekete keret

Piros keret

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom
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Kovács László

382335
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BÉRLET
/0 )
Gershwin: Kubai nyitány
Porgy és Bess szvit / Kék rapszódia
Dalok Kovács László hangszerelésében
(Someone to watch over me;
Love is here to stay; The man i love;
I got rythm; Summertime)

379065
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www.szuperinfo.hu
Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

MIKOR
és HOL
Január

27.

17:00 óra
Korlátok Nélkül - Szájjal
festő kiállítás
Ifjúsági Ház Debrecen
18:00 óra
Pszicho Klub

Január

28.

Január

195323

Szuperinfó
Sz
Szu
zuperinfó Újság
g

30.

10:30 óra

18:00 óra

Rumini mesedélelőtt a

DHK vs. UTE

Pagonyban

hokimérkőzés

Debreceni Pagony

Debreceni Jégcsarnok

15:00 óra

31.

Motolla farsang előtt

Január

Gyermekjátékok Hercz

A Reformáció Emlék-

Vilmoss és Hercz Beá-

évének református

tával

megnyitója - egésznapos

Homokkerti Közösségi Ház

rendezvénysorozat

- Debrecen

Debrecen, Kossuth tér

Józsai Közösségi Ház
20:00 óra
23:00 óra

Utószilveszter és Retro

Házibuli Kökény Attilával

Rock Party

Butiq - Debrecen

Kaptár - Debrecen

15:00 óra
Málenkij robot
A kárpátaljai magyarok
1944-es deportálása
Méliusz Központi Könyvtár
- Debrecen
19:00 óra
Álom a télben
Kazár Marianna festőművész kiállítása

Házibuli Kökény Attilával

Incognito Club - Debrecen

Rumini mesedélelőtt a Pagonyban

1.

Február
14:00 óra
Farsangi álarc kiállítás és
verseny
Homokkerti Közösségi Ház
- Debrecen

Február

3.

20:00 óra
Nyolcadikosok / The
Somersault Boy /
Flexible Juice koncert

19:15 óra
Debrecen vs. A-HÍD OSC
Újbuda OB I-es vízilabda
mérkőzés
Debreceni Sportuszoda

2.

Február
Kiállítás
Korok és Pipák
Újkerti közösségi Ház Debrecen

Nagyerdei Víztorony - Debrecen

20:00 óra
Club Akusztik - Privát
Affér koncert
Ifjúsági Ház - Debrecen
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382340

382337

382336

peterfarkas83@gmail.com, 06-30-479-82-47

Nincs várólista, azonnal elfoglalható helyek.
Tel.: 06-30/827-5432; 06-30/827-5434

Debrecen, Apafi utca 64.
Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196
369010

MŰKÖRÖMÉPÍTÉSI
BEMUTATÓ
DEBRECENBEN
2017. február 4-én.

INFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: (30) 211-4000

383578

Részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

Háziorvosi ellátás,
szakápolás,
ápolás-gondozás,
teljes ellátás,
24 órás felügyelet.

Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!

382329
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Debrecen, Külsővásártér 3, 11-12 (a helyközi buszpályaudvar mellett)

További információ: www.ganga.hu

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.

KLÁRA-SZÍVE Időskorúak Gondozóháza
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12.
(volt mozdonyvezetők üdülője).

Jóga a mindennapi életben
tanfolyam indul kezdőknek!
2017. február 7-e, kedd 17.00
Ganga Baráti Kör Jógaközpont.

