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Tudományfesztivál

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Február 4-5-én rendezik Tudományfesztivált a Kölmeg a Science NO Fiction csey Központban.
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!

www.titdebrecen.hu

30/315-5148

szőnyegtisztítás

gyári képv iselete

Debrecenben!

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

Házhoz
szállítással g.ishu.

379062

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

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

Professzionális

313198

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

380018

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

Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető,
szakács,
OKJ-s és Europass (nemzetközi)
cukrász,
bizonyítványt adó tanfolyamok
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

E-000789/2014.

NYÍLÁSZÁRÓK

382326
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felújítás!
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Szolgáltatásaim:
• kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
• belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és
bénulásos betegségek természetes gyógyítása
• fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és
lábfájás gyógyítása
382325

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.

1000 Ft-tól
elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu
2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

KÉZI NYIROKMASSZÁZS ALAPTANFOLYAM
INDUL DEBRECENBEN

ÖN TUDJA MITŐL LESZ NYERTES EGY PÁLYÁZAT?
MI TUDJUK!

2017. febr. 11–12. és febr. 18–19.

PROFEKTA Tanácsadó Kft.
Email: projektiroda@profekta.hu, profekta.kft@gmail.com, Tel.: 06-70-331-3201

Szakértőink több, mint 600 pályázat megírásában, megvalósításában működtek
már közre!
Fiatal gazda pályázatok elkészítését még korlátozott számban vállaljuk!
Igényelje díjmentes pályázati hírlevünket, vagy kérjen Cégünk munkatársaitól
egyénre szabott pályázati tanácsadást!
PÁLYÁZATÍRÁS, PÁLYÁZATI SZAKTANÁCSADÁS!

385313

385312

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

Kezelési díjak már

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
• depressziós, stresszes tünetek enyhítése,
idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
• dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2017. az utolsó év, amikor még jelentős európai uniós források érhetőek el. Ne maradjon le!

383579
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: Db.,
Raktáráruház7, 06 20/423-9130
20/328-673
3
Belvárosi üzlet: u. 53. • 20/241-636
Db., Széchenyi
árainkat!

Ingyenes

312160
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F e b ru á rb a n
m e g je le n ik
megyei
2017. február 3., XXVI/5.
kiadványunk!

A tanfolyam 40 órás
(10 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)
Jelentkezés:
Nagy Margit természetgyógyász,
Dr Vodder féle nyirokmasszőr,
nyirokterapeutánál.
Tel.: 06-30/313-64-38
E-mail: energiasziget1958@gmail.com
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Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Húsés
Hentest.
Kf
.
Tsa
és
Papp
áru üz
zle
lett
üzlet

Éld át a tudományt!

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

1099 Ft/kg
799 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

1299 Ft/kg
1299 Ft/kg
1249 Ft/kg

Juhbeles virsli
Nyári tursta
Hajdú füstölt kolbász
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Balázs

• február 4.

Csenge, Ráhel

• február 5.

Ágota, Ingrid

• február 6.

Dóra, Dorottya

• február 7.

Tódor, Rómeó

• február 8.

Aranka

• február 9.

Abigél, Alex

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688
MADE IN GERMANY
Y

313840

• február 3.

383578

!

táncbemutatójukkal felejthetetlenné téve a rendezvényt.
A tudományfesztivál keretében zajlik majd február 5-én a FIRST® LEGO®
League nemzetközi robotprogramozási versenysorozat kelet-európai döntője. Hat
ország (Csehország, Szlovákia, Bulgária, Oroszország
és Magyarország) legsikeresebb középiskolás csapatai
mérik össze magukat kreatív feladatok (pl. LEGO®
Mindstorm robotok tervezése és felépítése) során. A
Kölcsey Központ nagytermében bárki tanúja lehet az
eseménynek.
Tavaly rendezték meg első alkalommal az eseményt
március 19-20-án. A rendezvény nagy sikert aratott,
4000-en látogattak el a Kölcsey Központba. Idén is szeretettel várnak minden érdeklődőt mindkét nap 10 és
19 óra között. Három éves
kor alatt a belépés ingyenes,
gyerekek 500 FT-ért, felnőttek 1000 FT-ért vehetnek belépőt, amely mindkét napra
érvényes.
G. A.

n

A szervező National
Instru-ments-től megtudtuk,
hogy Magyarország és
Debrecen fejlődését igyekeznek
elősegíteni a
rendezvénynyel az innováció és a kutatás-fejlesztés
területén. Számos szervezettel (egyetemekkel,
ipari vállalatokkal, oktatásban érdekelt szervezetekkel) együttműködve céljuk
a régió diákjainak motiválása és a természettudományos, mérnöki és IT-pályák
felé irányítása. Az NI közleményéből értesültünk, hogy
milyen programok lesznek a
két nap alatt.
Az érdeklődőket rengeteg
izgalmas természettudományokhoz köthető program
várja. Megismerhetik a Puli
Space Technologies-t, aminek küldetése olyan technológiák kifejlesztése, melyek
lehetővé teszik űrjárművek

Sertés húsok:

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

196632

rendezik meg a tavaly
nagy sikert arató Science
NO Fiction Tudományfesztivált a Kölcsey Központban, melynek célja a
természettudományok
népszerűsítése.

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

Csontos sertés karaj
Sertés hátsó csülök

Science NO Fiction 2.0 Tudományfesztivál
rendszeres indítását a Holdra. Ott lesz a Magyar Robotépítők Testülete, akik robot-vezetéssel a levegőben
történő robotszereléssel és
virtuális játékokkal készülnek az eseményre. A Spektrum TV nézői számára ismerős lehet Härtlein Károly
neve, ugyanis ő a népszerű
sorozat, a Brutális Fizika
egyik házigazdája és szakértője. Vele is találkozhatnak a látogatók
a tudományfesztiválon. A programok során kiderül, hogyan
készülnek a
legmodernebb
elektronikai eszközök, találkozhatnak az érdeklődők
humanoid és életmentő robotokkal, és kipróbálhatják
a LEGO® robotok vezérlését
és átélhetik a virtuális valóságot is. A kiállítók többek
között a Csodák Palotája, a
Drónpilóták Országos Szövetsége és a Markespace.
Az eseményen résztvevő
családok minden tagját szeretettel várják. A nagyobbakat a fenti programokkal,
a kisebbeket LEGO® építőkockákkal, babaszobával és arcfestéssel. Vasárnap fellép a Hungary’s Got
Talent műsorban ismertté
vált Dirty Led Light Crew,

rhető!

4030 Deb
De recen, Diószegi út 7.

(Régi Egyetem Kávéház
Nyitva tartás:
K.–P.: 6.30–18.30
Szo.: 6.30–13.00
V., H.: zárva

■ Idén február 4-5-én

Ismét könnyen elé

gt. 54.
m sgt.
4032 Debrecen, Egyete
t)
mellett)

Az akció 2017. 02. 01-től 2017. 02. 07-ig tart.

AKTUÁLIS

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

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

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

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

Lapzárta:
kedd 12 óra
283290
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OLCSÓ FÜGGÖNYÖK

BOLTJA

AKCIÓ

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

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

• Méterárú
• Rövidárú
• Fényáteresztő,
sötétítő
függönyök

Friss csirke mell
869 Ft/kg 769 Ft/kg
Friss csirke faroscomb
399 Ft/kg 359 Ft/kg
Friss sertés tarja
1099 Ft/kg 999 Ft/kg
Fagyasztott kacsa szárnytő
459 Ft/kg 349 Ft/kg
Kolbászhús 70–30% (min. 3kg)
899 Ft/kg 799 Ft/kg
Sós mangalica szalonna
1039 Ft/kg 969 Ft/kg
Lángolt kolbász (Ladó)
1379 Ft/kg 1099 Ft/kg
Silan öblítő 1l (sensitive) Egys. ár: 499 Ft/l
639 Ft/db 499 Ft/db
Jar mosógatószer 500 ml (több illat) Egys. ár: 598 Ft/l 399Ft/db 299 Ft/db
Xixo Ice tea 1,5l (több íz) Egys. ár: 106 Ft/l
199 Ft/db 159 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Db., István út 55. • 0620/5979-773

195280

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

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

385314

Kérésre
készre varrás!

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

ELKÖLTÖZTÜNK
2016. július 4-től

a Tronka és Társa Temetkezés
Debrecen a Kassai u. 93. szám alatt kialakított új, korszerű
és kulturált körülményeket biztosító

temetésfelvételi irodájában
194315

380014

Az akció érvényessége: 2017. 02. 03.–02. 09-ig.

Új címünk: Debrecen, Kassai út 93. (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)

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.

Olcsó
árak!

várja ügyfeleit.
Elérhetőségek: Temetésfelvételi iroda
Tel./fax: 52-446-900 Mobil: 30/2288-999
e-mail: istvantronka@gmail.com

A SZEMÜVEG NEM LUXUS
7 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 7 éve működő, szokatlanul olcsó
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyarország
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a
független európai minősítő. A diszkont
az utóbbi években egyre népszerűbb
lett a tehetősebb vásárlók körében is.
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogóvillogó világítást, a nemes bútorzatot
ﬁzeti meg, hanem a leggazdaságosabb
módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve,
a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk
Magyarországon megmunkált sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott
szemüvegeket. A szemüvegek induló

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De
egy fényre sötétedő lencsével készülő,
csúcskategóriás multifokális szemüveg
is megﬁzethető. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg
megszokására. A szemüveg dioptriáját
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

312285

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.)
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu
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Megújult a város honlapja
■ Debreceni vagyok,
Üzletember vagyok,
Turista vagyok és az
Új Főnix Terv – ezek
az az új debrecen.hu
főbb aloldalai.
A város új honlapja 950
ezer forintba került, január
30-án mutatták be.
11 év után megújult Debrecen városának honlapja. Az
erről tartott sajtótájékoztatón
Papp László polgármester elmondta, a konvencionális városi oldalt lezárják, helyette

egy aktívabb, kevésbé statikus honlap működik majd. –
Debrecen előző oldala 11 évvel ezelőtt debütált, nagyon
sok minden változott 2006hoz képest. A hírek, az események intenzitása, a város
maga megváltozott, a szolgáltatási környezet, amelyet az
előző honlap is tudott biztosítani. Úgy gondoltuk, eljött az
ideje annak, hogy valami újat,
valami lendületesebbet tudjunk létrehozni és bemutatni
– mondta Papp László. Hozzátette, az új oldal a debreceniekre, az üzletemberekre és a
turistákra fókuszál.

A honlap országosan egyedülálló kezdeményezése a
„Mi van a körzetemben?”
keresési lehetőség, ahol utcanevet beírva, az oldal felsorakoztatja az adott körzetben lévő óvodákat, iskolákat,
továbbá háziorvosi, fogorvosi
rendelőket is pontos elérhetőséggel és a körzethez tartozó választókerületet is feltünteti. Az oldal egyedülálló
fejlesztése az Óvodák menüpont is, ahol a város összes
óvodáját meg lehet találni,
ráadásul az intézmény nevére kattintva, maga az óvoda
weblapja is megjelenik. Papp
László elmondta, a város minden óvodájának van már honlapja, amelyeknek nem volt,
azoknak az elmúlt időszakban az önkormányzat elkészítette. A polgármester hozzátette, szintén egyedülálló
az is, hogy az új debrecen.
hu-n az összes védőnő arcképpel, elérhetőséggel és rendelési idejükkel is elérhető.
Az új debrecen.hu a papíralapú és az elektronikus ügyintézésben is segítséget nyújt,

valamint könnyen elérhető
az időpontfoglalás is.
Információk vállalkozóknak és turistáknak
Az Üzletember vagyok
aloldal létrehozását az EDC
Debrecen segítette, akik a folyamatos frissítésben is szerepet vállalnak. Ez a menüpont
a vállalkozóknak nyújt hasznos információkat, például,
miért is érdemes Debrecenben befektetni? A Turista vagyok menüpont a Debrecenbe
látogatóknak nyújt tájékoztatást. A kezdőlapon a város turisztikai stratégiájának megfelelően az új logó és a már a
főtéri DEBRECEN installáció
kapcsán megismert arculat
és betűtípus is megjelenik.
Az oldal színeit a nemzetközi

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
istvan.kallai@russmedia.hu

164692

30/570-2798

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

385315

385324

5 jú

trendekhez igazították, hogy
minél több ember számára
vonzó legyen.
Az előző honlaphoz képest
a leglényegesebb különbség
az, hogy az új debrecen.hu
egyfajta városi hírportálként
is működik majd. Ennek alapján az Új Főnix Terv oldalt a
debrecen.hu-ról is el lehet érni, amely a beruházásokkal,
fejlesztésekkel kapcsolatos
valamennyi információt tartalmazza, például az útépítéssel kapcsolatos közlekedési változásokat. Debrecen új
honlapja saját youtube csatornával is rendelkezik, ahová a várossal kapcsolatos
legfontosabb videókat töltik
majd fel.
V. K.
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Full Diszkont

CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Akció időtartama: 2017. 02. 06–02. 19.

259

Ft/ü

ROSY papír zsebkendő
100 db-os,
többféle

739.99 Ft/kg
Meggybefőtt
Éden
töltőtömeg 350 g

374986

ELFOGADJUK:

382327

e
Autóüvegb
épített
..
biztonság.

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

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: 52/324-585,
mobil: 30/9488-144

333095

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

www.autouvegdebrecen.hu
383582

383583

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038

gyula.vass@nsg.com
www.pilkingtonagr.hu

DEBRECENI ÜZLETEINK: Petőﬁ tér 17.; Űrhajósok tere 1.;
Ötvenhatosok tere 6.; Vágóhíd u. 3.
Nyitva tartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–14.00
www.facebook.com, www.fulldiszkont.hu

109 Ft/cs
1,09 Ft/db
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Szakemberek A-Z-ig
CSERÉPKÁLYHA

SÍREMLÉK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

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

Db., Kassai út 96.
Tel.: 20/933-5023
www.sirkovek.hu

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

FOUR ENTRY KFT.

313742

322630

www.derecskeikalyhas.hu

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

30/517-6542

epitsukmeg@gmail.com

A S Z FA LT O Z Á S
T É R BU R K O L Á S
ÚTÉPÍTÉS:

Debrecenben

- udvarok
- telephelyek
- parkolók
- utak
- kapubejárók
- járdák
- állattartó telepek

február 11-én.
Tel.: 06 30 948 2646

MVH, Széchenyi pályázatos
beruházások megvalósítása.
382331

315010

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!
382328

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



313639

380008

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

www.vokk.hu

KÖNYVELÉS

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

SÍREMLÉKEK

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

KÖNYVELÉS

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

Master száraz kutyaeledel 10 kg 1750 Ft/db
Protect rágcsálóirtó pép 300 g
680 Ft/db
Rodentox rágcsálóirtó 400 g
570 Ft/db
Talicska (tömör kerekű)
10 990 Ft/db
Talicska puttony (fekete)
4290 Ft/db
Pepo alágyújtó kocka
390 Ft/db
Kandalló szett 4 részes
4790 Ft/db
Vesszőseprű
599 Ft/db
Kézi permetező 2 l
840 Ft/db
Kézi permetező 5 l
2590 Ft/db
Háti permetező 16 l
6990 Ft/db
Korpa 25 kg
Bárány indító táp 20 kg
Bárány nevelő táp 20 kg

1350 Ft/zsák
2237 Ft/zsák
2121 Ft/zsák

Növényvédő szerek,
lemosó permetszerek,
talajfertőtlenítők.

195850

Kertészeti és Gazdaáruház tél végi
g akció!

Vetőmagok,
hamarosan virág-,
és dughagymák
Étkezési és takarmány sók
széles választékban!
Nitrites pác-só, vákuumsó,
asztali só 50 kg, nyalósók ,
robbantott kősó.

Raklap felvásárlás!

www.agrarbonusz.hu • Keresse akcióinkat a facebook-on is!

206551

385316

4025 Debrecen,
recen,, Keleti
t és Déli sor sarka,, Telefon: 30/
30/248-2779
Nyitva: Hétfő–péntek:
étffő pééntekk: 88.00–17.00,
00 17 00 szomb
szombat:
bat: 88.00–12.00-ig.
00

☎0670/620-1575

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

Hirdessen
szakember oldalunkon
5800 Ft+áfa áron!
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Építés–Otthon– Lakberendezés
Kacatból
újat

INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

LED fénycsövek

A túl sok teáscsésze
egy idő után lehetetlenné teszi a konyhában a pakolást,
de ha úgy érzed, túl
sok gyönyörűséget
süllyesztettél el a
polcok mélyére, vedd
elő őket, és készíts
belőlük mécsest. Ez
a megoldás azért jó,
mert ha elég a viasz,
forró víz segítségével
újra használhatóvá
válik a csésze. Mindössze viaszra és előre
elkészített kanócra
van szükséged, amiket mind pár forintból
beszerezhetsz. Arany
alkoholos filccel extra
mintákat pingálhatsz
a poharakra.

ötletes
felújítás!

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.
108198

A lomtalanítások
alkalmával rengeteg,
a szocializmusból
ránk maradt, de még
viszonylag jó állapotú
bőröndöt láthatunk a
kukák mellé kirakva.
Pedig egy kis festék és 4 láb teljesen új életre kelti a
régiséget.

AC
Centrál Üzletházban megtalálható:
Üzl
Üzletünk:
Debrecen, Nyíl utca 34.
Tel.: 52/530-700 Fax: 52/530-701
Tel
E-mail: central@centraluzlethaz.hu
E-m
Honlap: www.centraluzlethaz.hu
Ho

195313

362270

– akár 30-40%-OS MEGTAKARÍTÁS is elérhető
egy szezonra vetítve a hagyományos
konvektorokhoz képest
– MAGA
MAGAS KOMFORTtal párosuló energiamegtakarítás
– beépített
beépít kétfokozatú ventilátor
elektromos gyújtás, NINCS ŐRLÁNG
– elektro
– SZOB
SZOBATERMOSZTÁTTAL IS ÜZEMELTETHETŐ
– beépített
beépít párologtató
– 59 cm-es
cm PARAPET SZETT TARTOZÉK
–1+1É
ÉV GARANCIA

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

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

06-20/9462-169
 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

195321

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
ÁGY
FRANCIA
MATRAC EGYÜTT

+

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

25%
MOST

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

KEDVEZMÉNNYEL

Az akció 2017.febr.1.-28. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

195848

R
É
G
I
B
Ő
L

KÉMÉNYEK
FuránFlex
technológiával
készült bélelés
gáz és szilárd
tüzelésre minimális
bontással.

Kandalló-kémények,
szigetelt csőkémények,
kémények bélelése
Inox anyagból is.
Műszaki átadással.

www.matracdepo.hu
(A Sweet line udvarában)
Telefon: 70/384-0702

GOMBOS PÁL
312310

380004

195277

Debrecen, Epreskert u. 1.

Tel.: 52/471-545, 70/238-7800
E-mail: gombospalev@gmail.com
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Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s
nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőteres szép családi ház eladó 900 nm-s telken.
30/4571-219. Ár: 18,9 mFt
Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás konyha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt
Kishegyesi úton 140 nm-s 3 szobás lakóház
ami irodának és vállalkozási célra is alkalmas
épület eladó 800 nm-s telken. 30/4571-219
Ár: 27,5 mFt
Árpád térhez közel 2006-s 140 nm-s nappali + 4 szobás cirkós újszerű állapotú sorház garázzsal együtt eladó. 40/4571-219.
Ár: 29,9 mFt
Biharikertben 100 nm-s nappali + 2 szobás
családi ház csendes helyen 1000 nm-s telken
eladó. 30/4571-219. Ár: 23,9 mFt
Db-Pacon 2008-ban épült 820 nm-s telken
50 nm-s 1,5 szobás téglaépítésű ház eladó.
30/4571-219. Ár: 5,3 mFt
Debrecen, Portörő utcában ikerház fele, amely
160nm, 2 szintes, 2 generációs, 883nm telekkel eladó. 25MFt. 06-30/821-3185

Debrecen-Pallagon, tulajdonostól 200 nm
hasznos alapterületű 17 nm szuterénnel rendelkező családi ház magas műszaki tartalommal, 60nm ipari árammal ellátott gépkocsitárolóval eladó. Irányár: 57 MFt, azaz Ötvenhétmillió forint. 06-30/9355-461
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
Debrecen-Kondoroson, buszhoz közeli hétvégi ház áron alul eladó. 52/437-125
Debrecen, Vezér lkt. 100nm-es sorház sürgősen eladó. 06-70/270-7323
Debrecen, Gulyás tűzéppel szemben a Munkács utcán, 50 nm-es, 1+1 szobás, utcafronti, összkomfortos házrész, két lakásos
udvarban, azonnal költözhetően eladó. 8,5 M
70/326-1333
Debrecen, Tegez utcán, 80 nm-es, 2,5 szobás,
gázkonvektoros, rendezett családi ház, 200
nm-es telekkel eladó. 10,7 M 70/326-1000
Debrecen, belvárosi, 40 m2-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
Debrecen, belvárostól nem messze, 63
nm-es, 2 szoba, nagykonyhás, gázfűtéses házrész, gépkocsi beállási lehetőséggel, saját pincével eladó. Irányár: 6,99 MFt.
Tel: 06 20 422 6503

Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503
Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház,
saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,499 MFt
0620 422 6503
Csapókerti, szoba-konyhás, 35 m2-es ház,
410 m2-es telekkel, egyéb melléképülettel
eladó. 8,499MFt 0620 422 6503
Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és
3 szobás szélső sorház duplagarázzsal 270
m2-es telken eladó. Extrák:kandalló, riasztó, öntöző, klíma, 15 cm szigetelés, új kazán,
30 m2 terasz. 32,9 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123
Nagyerdő frekventált részén 138 m2-es,
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvésű, 16 éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince
55 m2, 32 m2-es garázzsal, 40 m2-es teraszszal családiház 540 m2-es telekkel 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igényes amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázszsal 40 m2-es mellék épülettel 1000 m2 telken
56,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali
és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák:
úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz,
ﬁlagória, sörpad, 20 m2 garázs és fedett
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
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

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
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
39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szoba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház
több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó.
Több generációsnak is alkalmas 10 cm szigeteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Nagyerdő alján, 120 m2- es, 1 éve teljesen
átépített,nappali és 2 szobás, étkezőkonyhás
amerikai típusú ház 290 m2 telken eladó. A
hőszigetelés 8 cm, 2 terasszal rendelkezik
20 és 30 m2-es teraszokkal. 2 fürdőszoba,
gardróbszoba, spájz, nagy előszoba, modern
beépített konyha szolgálja a család kényelmét.
36,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Kardos utcánál, 14 éves, 211 m2-es földszintes
villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszobával, gardróbszobával, beépítésre előkészített + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különálló garázzsal és nagy parkos füves hátsókerttel 1100 m2 telken 86,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves,
nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán
ház duplagarázzsal, Wellness szobával amiben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123
Kertvárosban, 10 éves, Tessedik utcánál 135
m2-es, 50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszobás ház kandallóval 400 m2 telken 45,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 100m2-es,
nappali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó
helyiséges, elektromos fűtésű, dupla ajtós,
hőszigetelt thermo üveges nyílászárókkal,
545m2-es telekkel ikerház fele 2 generációnak alkalmasan 27,99 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519

LAKÁSKERESÉS
Debrecenben keresek eladó és kiadó lakást,
lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s
ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.
Budapesti kisebb lakást vásárolnék készpénzért.
Lehet felújítandó is. Tel: +36-70/949-0944
ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek,
Debrecen egész területén, meglévő készpénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal.
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

LAKÁSELADÁS
Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó.
30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.
Füredi úton 57 nm-s 2 szobás részben felújított
mért távhős erkélyes csendes konyha, étkezős
lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 11,5 mFt
Minimál stílusú 2005-ös nappali + 4 szobás
belső kétszintes duplakomfortos 100 nm-s
2 erkélyes lakás a Széchenyi kertben eladó.
30/4571-219. Ár: 27 mFt
Széchenyi u-n 76 nm-s nappali + 2 szobás felújított cirkós erkélyes 2. emeleti lakás garázzsal
együtt eladó. 30/4571-219. Ár: 21,5 mFt
Darabos u-n 71 nm-s 3 külön nyíló szobás
műanyag ablakos erkélyes mért távhős 1. emeleti Keleti fekvésű lakás eladó. 30/4571-219.
Ár: 13,9 mFt
Belváros közeli 2000-ben épült nappali + 2 szobás 62/78 nm-s tetőtéri gázcirkós
nagyon jó elosztású erkélyes téglalakás eladó.
30/4571-219. Ár: 19,9 mFt.
Poroszlay úton 2 szobás, erkélyes, II. emeleti
lakás eladó. 14,99MFt. 06-20/555-6127

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

www.iszp.hu

Belvárosban, a Hatvan utcán, 2007-es építésű, 4 emeletes társasházban, 1. emeleti, 68 nm-es, nappali + 2
szobás, 6 nm-es terasszal, egyedi cirkó fűtéses lakás,
akár teljes berendezéssel együtt eladó. 23,49 M Ft,
+36 70 454-1566
Debrecen, Nagyerdőn, 5 éve felújított, 50 nm-es, 2
szobás, étkező-konyhás, külön fürdőszoba és wc-s, III.
emeleti lakás eladó. 13,99 M Ft, +36 70 388 5216
Debrecen Egyetem Sugárúton, panelprogramos társasházban, eladó egy 36 nm-es, 1 szobás, felújítandó, erkélyes, 3. emeleti lakás. 12,5 M Ft, +36 70 469 3681
Debrecen, Belvárosában eladó egy kiváló állapotú,
modern, 1. emeleti, 73 nm-es, 2+2 félszobás, loggiás lakás, 2009-es építésű zárt udvaros társasházban.
26,8 M Ft, +36 70 469 3726
Debrecen-Kerekestelepen, 50 nm-es, gázcirkó fűtésű,
2 különnyíló szobás, klimatizált, külön fürdőszoba wc-s,
2. emeleti lakás eladó. 14,4 M Ft, +36 70 461 9841
Debrecen Csapókert városrészben, eladó egy 630 nm
nagyságú összközműves telek, melyen bontásra váró
kis házikó van. 13 M Ft, +36 70 716 8986
Debrecen, Jerikó elején, 2. emeleti, 65 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó. Mért távfűtéses, erkélyes az ingatlan.
13,79 M Ft, +36 70 716 9076
Eladó Debrecenben, a Fényes udvari lakótelepen, 10
emeletes panel építésű társasház 5. emeletén, 35
nm-es, 1 egész és 1 fél szobás, átlagos állapotban lévő
távfűtéses panellakás. 9,6 M Ft, +36 70 469 3231
Debrecen kedvelt részén, a Mikszáth Kálmán utcán, az
Egyetem mellett, 43 m2-es, 1,5 szobás, francia erkélyes, szépen felújított, 4. emeleti lakás eladó. 14,79 M Ft,
+36 70 716 9076
Erzsébet utcán, 3. emeleti, 49 nm-es felújított lakás
eladó. Az ingatlan 2 egész szobás, étkező-konyhás,
D-i fekvésű. 12,8 M Ft, +36 70 388 5681

Debrecen, Liszt Ferenc u. 7-9.
Telefon: 30/4571-219
Eladó, kiadó ingatlanokat,
tanyákat, üzlethelyiségeket
keresek meglévő ügyfeleimnek.
Teljes körű pénzügyi,
hitelügyintézés.

Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049
Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

379069

VEZÉR LAKÓTELEPI, 80 m2-es, nappali + 3
szobás, nagy teraszos, jó állapotú sorház eladó.
27,5 mFt 70/7766-413
JÚLIAKERTI, nappali + 3 szobás, ﬁatal, földszintes, hőszigetelt ház garázzsal, 750 nm telken eladó. 26,5 mFt 70/7766-413
LENCZ-TELEP családiházas övezetében 710 m2es építési telek eladó. Gáz, csatorna a telken belül,
víz és villany a telek előtt. 8,5 mFt 30/677-6676
BELVÁROS közeli, 2. emeleti, 75 m2-es, 3
szobás, erkélyes, jó elosztású lakás, garázzsal
együtt eladó. 23,6 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
BELVÁROSI, 103 m2-es, 3 szobás, szép,
tágas, gázfűtéses lakás eladó. 20,9 mFt
30/723-9172
SZABADSÁGTELEPI, 136 m2-es, nappali +
5 szobás, jó elosztású, kétszintes családi ház
eladó. 31,5 mFt 30/723-9172
ÚJKERTI, 71 m2-es, 3 szobás, erkélyes, PANELPROGRAMOS, felújított, lakás eladó. 16,9 mFt
30/4415-243
LIBAKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, gázkonvektor fűtéses lakás eladó.
13,6 mFt 30/4415-243
MŰSZAKI KARHOZ KÖZEL, 80 m2-es, 2 szobás, étkezős, gázcirkó fűtéses, téglaépítésű ház
eladó. 18,8 mFt 70/7766-413

• Hatvanutcai kertben vásároljonÚJ lakást! 2
szoba, nappali, saját kert, zárt garázs! 23,3 M Ft
30/2393-598
• Belvárosban új építésű, 60 nm-es, nappali
+ 1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos
lakás eladó! 25.1 MFt 30/406-2625
• Fórum közelében új műanyag nyílászáróval felszerelt, 71 nm-es, világos lakás eladó!
13.9 MFt 30/863-7367
• Villamostól 2 percre, jó elosztású, 54 nm-es,
téglaépítésű,cirkófűtésűlakáseladó!16.5MFt
30/863-7367
• Piac utcánál, felújított, nagy belmagasságú,
nappali + hálós, 1. emeleti, szép lakás eladó!
19.9 MFt 30/863-7367
• Honvéd utcánál, szép 45 nm-es, tágas étkezőkonyhás lakás 10 nm-es erkéllyel eladó!
12.9 MFt 30/863-7367
• Újkertben, Agráregyetem mellett 76
nm-es 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
• Árpád tér közelében, frekventált helyen
presszó eladó, kereskedelmi célra is átalakítható! 25 MFt 30/943-1095
• Wesselényi lakótelepen 2 szobás, 1. emeleti, teljesen felújított, csendes, kellemes
lakás eladó! 16,9 M Ft 30/2393-598
• Nagyerdőn 43 nm-es felújított, 1 + 1szobás
egyedi gázcirkó fűtéses, műanyag nyílászárós lakás eladó! 14.1 M Ft 30/406-2625
• Belvárosban csendes helyen, 2013-ban
épült jó elosztású, szép állapotú családi ház
eladó! 40 MFt 30/943-1095
289158
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KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ
DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT.
70/776-6163; 52/311-453

INGATLANIRODA

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com
06 20 9552 411
Közvetítői díj: 2 % bruttó

383571

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

Baksay úton, nagyon szép sorház 120nm-es
lakótérrel 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, kandalló, gáz cirkó fűtés garázs + tároló 60 nm.
Tetőtér beépíthető. Irányár: 29,9MFt
Belvárosban eladó tégla építésű, 2. emeleti
loggiás (erkélyes) 75 nm-es 3 szobás lakás.
Irányár: 20,9 MFt
Borbíró téren, egyetemek szomszédjában
eladó 3 külön nyíló szobás konyha + étkezős, 3
erkélyes 76 nm-es lakás Irányár: 14,4MFt
Sámsoni útból nyíló csendes utcában családi ház
eladó 2 szoba étkezőkonyhával 70 nm, (3. szoba
kialakítható) 50 nm szuterénnel (pince), gyönyörű
kovácsoltvas kerítés, szép kert. Irányár: 23 MFt
Debrecen Józsán a Felsőjózsai úton eladó
624 nm-es telken egy 80 nm-es 2 szoba,
konyha, fürdőszoba,beépített terasz (télikert)
helyiségekből álló családi ház. Fűtése gáz cirkó.
Irányár: 15,9 MFt
Alsójózsán a Bocskai István utcából nyíló
aszfaltozott csendes utcában eladó 1120 nmes építési telek utcafrontja 16 m széles. Kiépült
utca, buszmegálló 5 percre. Irányár: 13,5 MFt
Debrecen, Alsó Józsán építési telek eladó. 690
nm, utcafrontja 21 m. Szabadon álló családi ház
építhető rá, beépíthetősége 30%. Szilár útburkolat. Iskola, óvoda, buszmegálló nagyon közel.
Irányár: 8,9 millió Ft!
Külső Létai úton 830 nm telek eladó. Szilárd
útburkolattól 100 m-re. Irányár: 4,8 MFt
Martinkán főúttól 100 m-re 850 nm építési telek a Fagyöngy utcán eladó. Irányár: 3,9MFt
Martinkán, belterületen Búzavirág utcán
1300 nm-es telek Irányár: 2,1 MFt
Martinkán, Bojtorján után 2150 nm-es belterületi építési telek 3,1MFt

Eladó ingatlanok listája:

Árpád tér közeli 2006-s nappali + 4 szobás sorház garázzsal
29,9 mFt
Tőzsér u-n 101 nm-s 4 szobás 2
erkélyes cirkós lakás 21 mFt
Csillag u. végén 2000-s 62/78 nm
tetőtéri 3 szobás lakás 19,9 mFt
Belvárosi 1,5 szobás jó állapotú
lakás a Kandia u. elején 10,5 mFt
Széchenyi u-n 3 szobás cirkós
felújított 76 nm-s lakás garázszsal 21,5 mFt
Db-Halápon 586 nm csarnok,
telep 5.200 nm telken 7,5 mFt.
Minimál stílusú 100 nm 5 szobás 2 erkélyes belső kétszintes
lakás 27 mFt
H.Sámsonban 155 nm 4 szobás
tetőteres családi ház 18,9 mFt
372524

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

Vezér ltp-n a Kér u-n 78/103 nm
2 + 3 fél szobás lakás 22,5 mFt
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06-70-945-92-80
 Hitel és CsOK ügyintézés
 Használt és új lakásra/házra
 Ingyen, gyorsan
 Akár ügyvéd biztosításával

385319

Csapó u. 22. 1/2
www.ingatlanstudio.net
Tel.: 30/57-999-58

383572

Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
11,9MFt 0620 516 6127

385318

Hajdúböszörményben a Bethlen u. elején 2003-s nappali+1 szobás felújított igényes 55/62 nm-s gázcirkós téglalakás eladó.
30/4571-219. Ár: 11,9 mFt
Balatoni strand melletti nyaralómat debreceni lakásra cserélem vagy eladom. Ár: 24MFt.
06-20/613-2026
Belvárosban Vásáry I. utcán 61nm-es, 2 szobás gázfutéses lakás eladó 20/253-5714,
52/429-726
Debrecen belvárosában 60 nm-es 1 + 2
szobás, teljesen felújított, műanyag ablakos,
redőnyös, klímás, erkélyes, mért fűtéses szép
lakás eladó! Ár:12.9M Tel:06706234024

Mikszáth Kálmán utcán, IV. emeleti,
felújított, házközponti fûtéses, 57 nm-es, 2
szoba + étkezõs, erkélyes lakás eladó!
Irányár: 16,8 M Ft. Tel: 30/607-6665
Tégláskertben, 48 nm-es, 1 szobás,
konyha-étkezõs, normál állapotú családi
ház, felújított tetõvel, 861 nm-es telken
eladó! Irányár: 11,5 M Ft. Tel: 30/607-6665
Mesterfalva csendes részén, 72 nm-es,
belsõ kétszintes, 2 szobás, gáz-cirkós, jó
állapotú házrész, udvari beállóval eladó!
Irányár: 18,9 M Ft. Tel: 70/331-7382
Epreskert kedvelt részén, 68/81 nm-es,
hangulatos, nappali + 2 szobás, fiatalos,
gáz-cirkós, tetõtéri lakás eladó! Irányár:
19,8 M Ft. Tel: 70/331-7382
Mûszaki kar közelében, 53 nm-es, IX.
emeleti, 2 szobás, mért távfûtéses, jó
állapotú lakás, kedvezõ áron eladó!
Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 30/244-7095
Libakertben, 56 nm-es, 2 szobás, IV.
emeleti, felújítandó, gáz fûtéses, mûanyag
nyílászárós, azonnal kiadható lakás eladó!
Irányár: 13,5 M Ft. Tel: 30/244-7095
Campus közelében, II. emeleti, 50 nm-es,
2 szobás, konyha-étkezõs, jó állapotú,
gázkonvektoros, azonnal költözhetõ lakás
eladó! Irányár: 13,9 M Ft. Tel:30/883-9917
Újkertben, közel az Agrár Egyetemhez, 71
nm-es, 3 szobás, erkélyes, IV. emeleti, jó
állapotú, kifizetett panelprogramos lakás
eladó! Irányár: 16,9 M Ft. Tel: 30/883-9917

Várjuk irodánkban!
Debrecen, Péterfia u. 30.
Telefon: +36 52 952 553
385317

db.peterfia@smartingatlan.hu

AUSZTRIÁBAN, az Olasz
határnál 3 szobás öröklakás
huszonhétmillióért eladó
(kiadó). A környéken
rengeteg munkalehetőség
a szálloda, sport, szolgáltatóiparban. 06-70/2100-553
b06702100553@gmail.com

Debrecen Ybl főiskolánál 8 éves építésű 135
nm-es 4 szoba,2 nappalis,étkezős,3 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigete
lt 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
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szoba,
nappalis, étkezős, erkélyes most épülő új
lakás (júniusi átadással) eladó. Csok, Szocpol
igénybe vehető. Ár: 16.5 M+2M a garázs.
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 100 nm-es 3 szoba nappalis,teljesen felújított,belső kétszintes,17 éves tégla építésű klímás,igényes szép
lakás,6 lakásos társasházban eladó.Ár:24.9M
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában 68nm-es 2+2 szobás felújított,műanyag ablakos,mért fűtéses,jó
elosztású, szép panel lakás,négy emeletes ház negyedik emeletén eladó.Ár:14.9M
Tel:06706234024
Mikszáth K. 12. IV. emeleten, felújított, 43nm,
1,5szobás gázkonvektoros lakás teljes bútorzattal, tulajdonostól eladó. Irányár: 14,4MFt.
06-30/622-3203
Debrecen Kishegyesi úton, 55 nm-es, 1+2 félszobás /külön nyílóak/,4 emeleti, IGÉNYESEN
felújított lakás, műanyag nyílászárokkal, klímával, négyszintes épületben eladó. 12,5 M
70/326-1333
Debrecen Virág u. 10 éves házban 2.em-i
amerikai konyha nappali + 1 szobás 48nmes, igényes, klímatizált lakás teremgarázzsal
(+1,2MFt) eladó. 15,9MFt 70/429-6879
Debrecen Liget lakópark közelében amerikai konyha nappali + 2 szobás nagy teraszos
132nm-es luxuslakás sok extrával eladó.
37,5MFt 70/429-6879
Hatvan utcai kertben 92nm-es nappali+4
különnyíló szobás 2 fürdőszobás igényes
lakás erkéllyel, garázsvásárlási lehetőséggel
eladó. 25,5MFt 70/4296879
Debrecen Belváros 4.emeletes házban 3 em-i,
mértfűtéses, műanyag nyílászárós, klímás
2+2 szobás 71nm-es erkélyes lakás eladó.
13,2MFt 70/4296879
Debrecen Libakertben 54nm-es, 2 szobás,
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879

Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2es, 2szobás, kondenzáció kazános, led sor
különféle fényekkel, impressive fürdővel felújított lakás eladó,99 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos közeli magasföldszinti, 45m2-es, 2szobás, szigetelt, új bejárati
ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás
2.emeletig Nagyerdőn cserélhető 13,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 103 m2-es, nappali étkező plusz 4
szobás, nagy konyhás, tégla építésű, gáz
cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbenapozott világos lakás 25M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Campus közeli 1.emeleti, 54m2-es, 2szobás,
tégla gázfűtéses, teljes körűen felújított, villany-vízvezetékek, led fények, műanyag nyílászárók, új burkolatokkal, klimatizált lakás
eladó bútorok megegyezés szerint 14,9M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Belváros frekventált részén 26 éves, 92
m2-es, nappali étkező plusz 3 szobás, 2.
emeleti, tégla gáz cirkó fűtéses, teljes körűen felújított, új burkolatok, új kazán, (konyhaszekrény igény szerint vásárolható) új fürdővel lakás parkolóval 22,4 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 72m2-es, 2szoba étkezős, télikerttel,
2erkéllyel, inverteres hűtő fűtő klímával, tégla,
gáz cirkófűtéses, nyugati fekvésű lakás kamerás biztonsági rendszerrel, 16m2-es garázsvételi lehetőséggel(+2MFt) 22,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 103 m2-es, nappali étkező plusz 4
szobás, nagy konyhás, tégla építésű, gáz
cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbenapozott világos lakás.(garázs 2MFt) 24,89 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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
Campus közeli 1. emeleti, 36 m2-es, nappali + étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját
pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű
lakás közeli buszközelekedéssel 11,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 1. emeleti, 66 m2-es, nappali plusz 2
szobás, 6m2-es erkéllyel, tégla, gázcirkó fűtéses, helyenként műanyag nyílászárós, keleti
fekvésű, felújított konyhával és fürdővel, lakás
23,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő 2-es villamos közeli 43 m2-es, 1,5
szobás, teljeskörűen felújított, tégla, gázfűtéses, Nyugati fekvésű, spájzzal és francia
erkéllyel, víz és villany újra vezetékeléssel,
műanyag nyílászárókkal, új beépített szekrényekkel, új konyhával, új fürdővel, laminált és
padlólapokkal, gépesítés megegyezés alapján,
bútorozva lakás 14,59 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő Nagy Egyetem és 2-es villamos
közeli 58m2-es, 3szobás, K-Ny-i fekvésű, felújított fürdőszobával, műanyag nyílászárókkal, új parkettával és csempékkel mért távfűtéses lakás 4m2-es erkéllyel 15,47 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő 1-es villamosközeli 2.emeleti,
86m2-es, étkező plusz 3szobás, tégla,
gázcirkó fűtéses, felújított lakás új kazánnal, új konyhaszekrénnyel, új fürdőszobával, új burkolatokkal, akár bútorozva is eladó
garázzsal(+2,5MFt) 22,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519
Nagyerdő 1-es villamos közeli magasföldszinti, 71m2-es, nappali plusz 2szobás, tégla, gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított
szép lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszekrénnyel, új fürdőszobával, műanyag
nyílászárókkal ,új bejárati ajtóval, riasztóval, új burkolatokkal, akár bútorozva is eladó
garázs vételi lehetőséggel(+2,5MFt) 24,5 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Nagyerdő 2-es villamos közeli 54 m2-es, 2
szobás, részben felújított lakás új konyha, új
fürdő, új fa ablakok, tégla, gáz fűtéses, keletnyugati fekvésű lakás eladó 4m2-es erkéllyel
14,2 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Belváros Attila térnél 73 m2-es, nappali plusz
2 szobás + gardrób szobás, újabb építésű
(2002-es), 2. emeleti, tégla gáz-cirkófűtéses,
új konyhával és fürdővel, kerámia főzőlappal, beépített bútorokkal, 2erkéllyel 20,4 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

ALBÉRLETET KERES
Keresek Debrecenben főbérlő nélküli lakást
albérletbe. 06-70/519-0590
Középkorú hölgy albérletet keres. 06-30/233-9558
Szoba-konyhás üres albérletet keres hosszú
távra nyugdíjas férﬁ nem csak Debrecenben.
06-30/346-2725

ALBÉRLETET KÍNÁL
Belvárosban a Berek u-n 64 nm-s nappali + 1
szobás erkélyes igényesen bútorozott, gépesített 2003-as lakás kiadó garázzsal. 30/4571219. Ár: 110.000,- Ft / hó + rezsi + kaució
Nagyerdőn a Pálma mellett 1. emeleti 59
nm-s 2 szobás bútorozott konvektoros erkélyes lakás kiadó. 30/205-5132. Ár: 120 eFt /
hó + rezsi + kaució.
Belvárosban bútorozott szoba diáklánynak kis
összegért kiadó. +36-30/4717-067
Debrecen, Nagyerdőn 2 szobás, étkezős,
erkélyes, kis rezsijű lakás, berendezéssel kiadó. Ár: 100 ft/hó + rezsi + kaukció.
Tel:06706234024
Debrecen Tócóskert téri III. e 2 szobás 54
nm bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 2 havi
kaukció és munkáltatói igazolás szükséges,
költözhető 02.15-től. Érd.: 06-30/985-0019
Kiadó Debrecenben 2 szobás lakás bútorozva
egy napra is számlával. 06-30/261-9960
Társbérlő diáklányt keresünk külön szobában Komlóssy út 84. IV. emeleten.
40EFt+rezsihányad. 06-30/622-3203

Csapókerti 530 nm-es összközműves építési telek
eladó. Irányár: 10,99 MFt. Tel: 06 20 422 6503
Fészek lakópark közelében, 1000m2-es telek
eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

TANYA
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

FÖLD, KERT
Hajdúszoboszlón a debreceni útfélnél, 4,8 ha
szántóföld, 190Ak eladó. Ir.ár:150.000Ft/Ak.
06-20/430-6075

ÜZLET, MŰHELY, IRODA
Ipari övezetben 1,1 hektáros területen 2.000
nm-s Hajdúvázas csarnok több beállóval
raktárakkal és benzinkúttal együtt eladó.
30/4571-219. Ár : 350 mFt + Áfa
Hajdúszoboszlón a fürdő közelében 30 m2-es
üzlethelyiség eladó. 06-30/366-6496
Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban irodák parkolással, klímával, portaszolgálattal
kiadók. 06-30/557-9616
Debrecen keleti iparterületén a Diószegi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítású telek eladó. A telek 40%-a beépíthető,
9.5 m magasságig, minden fajta tevékenységre alkalmas! Méretei 45x80 m. Ár:15.9M
Tel: 06706234024
Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrászkozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat,
elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, kialakított műkörömépítő rész,külön helyiségben
kozmetika!Nagyon szép állapotú,hőszigetelt
falazat,hőszigetelt ablakok, mért fűtés. Az
üzlet rendelkezik ezekhez a tevékenységekhez szükséges összes engedéllyel!Az üzlet
akár teljes berendezéssel is eladó!Ár:9.9M
Tel:06706234024
Debrecen,belváros szívében 21 nm-es iroda, közvetlen utcafront kapcsolattal, tégla építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan
szolgáltató, kereskedelmi tevékenységre is
alkalmas! Ár: 40.000 FT/hó+rezsi+kaukció
Tel:06706234024
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 belvárosának közelében, nagy múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

AUTÓ
Toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervokormány.
12 KÖBMÉTERES SZIGETELT DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY KÉTSZÁRNYÚ HÁTSÓAJTÓ +
OLDALAJTÓ eladó, cserélhető, ár: 599.000 ft,
tel 20-2049079

ÉPÍTÉSI TELEK

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000. évjárat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Légzsák,
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány,
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft,
tel 20-2049079

Debrecen, Dévai utcán, 1525nm-es telek felújítandó házzal, 35nm lakható melléképülettel
eladó. 12,9MFt. 06-20/410-1399
Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3MFt.
Tel: 06 20 516 6127

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
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Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008. 09.
havi fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szervokormány, 6 légzsák, cd-s autórádió, 4elektromos ablak, tempomat, szép állapotban eladó,
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.297.000 ft,
tel: 20-2049079
Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989.05.havi,
vonóhorog ,szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 157.000ft, tel 20-2049079

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
AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES
VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST!
0630/8812377

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld
riasztó, szervokormány szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777

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

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

Chevrolet Spark 0.8 2006.11.havi ABS, szervokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079

RÉGISÉG

Opel Vivaro 1.9DTI diesel 2002.12. havi 6személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, Cdautórádió, 2 elektromos ablak, vonóhorog, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 1.197.000ft,
tel 20-2049079
Renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. havi
85.000km 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
Citroen C5 2.0 benzin 2004. 05. havi graﬁt metál ABS, Klíma, szervokormány, 8 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 497.000ft,
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
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
Skoda Felicia 1.3LX 1999.05. havi benzines
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 157.000 ft
tel 20-2049079
Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.havi Klíma, szervokormány, 2 légzsák, autórádió,
központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető,
ár: 797.000ft, tel 20-2049079
BMW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin első
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079
Citroen Xsara Picasso 1.6 benzin 1.tulaj szervizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár,
elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 1.197.000 ft, tel 20-2049079

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

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 vásárolunk festményeket, régi
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay
porcelánokat, hagyatékot és borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat,
órákat saját részre! Tel:20/5360-069

BÚTOR
Erika hálószoba bútor eladó. Antik 70
éves, diófából készült, világosbarna színű.
Ár: 60.000 Ft. 52/460-121
Fáklya ebédlőszekrény megkímélt állapotban
eladó. Ár: 30.000 Ft. 52/460-121
2db bordó plüsshuzatú fotel megkímélt állapotban eladó. 5000Ft/db. 06-20/924-1106

EGYÉB ELADÁS
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok.
Érd.: 06-30/979-9529
Kalodás tűzifa akció! Házhoz szállítva 3 kaloda
esetén fuvarmentes! Akác, tölgy, bükk kb. 10
hónapos kitermelés! 80x80x130-as kaloda Ár:
14500 Ft Konyhakészen! Tel.: 30/514-4340
Konyhabútor, tálaló, gáztűzhely, bőr ülőgarnitúra, fürdőszobai tükrösszekrény, veterán rádió,
fácán díszmadarak, dísztárgyak, edények, Philips tv, szobanövények, rekamié, festőlétra alumínium réz vas, férﬁ irhabunda, női mormotabunda, asztalok, székek. 06-30/6236-136
Német vaskályha újszeru állapotban Debrecenben eladó. Tel.: 06-20/500-4840
Tartályok 1000 literes fémkeretes műanyag
tartályok szállítva is eladók. 06-20/424-5505
Zanussi 230L-es fagyasztó jó állapotban
eladó. Ár: 35.000Ft. 52/460-121

EGYÉB KERESÉS
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

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tárgyait ingyen elszállítom! Bútor-ruha stb.
06-20/377-4388
LOMTALANÍTÁS, lakáskiürítés, hagyaték
felszámolás cégeknek is, raktártól-pincéig. 06-30/205-6311, 06-70/3912-261
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllot, CO
hegesztot, muszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

SZOLGÁLTATÁS

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

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

neres
Konté zállítás
léks
törme
1
2-41-6
2
2
0
2
06317031

Bádogosmunkák, tetőfedés cserepes lemezzel, akár palára is. 06-30/9952-990
Bozótos terület tisztítása, gépi földmunka, tuskómarás, kertépítés, tervezés, karbantartás,
veszélyesfa kivágás. Tel.: 06-30/449-7849
Cseréptető, palatetők bontás nélküli
átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás, kémények bontása, javítása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457,
06-20/3380-366
Dugulás elhárítása garanciával. Vidéken is
minden nap. 06-30/2181-200

pontmasszazs.hu

30/503-1705
382333

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

PÉNZ
Szabadfelhasználású hitel, adósságrendezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghitel, hitelkártya kiváltása előzetes banki költség
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. Amennyiben
eladná autóját készpénzért megvásároljuk.
Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.szám:
12571848 Tel.06-20-913-4012, 52/457-777

ÁLLÁS
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fo vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 06-30/334-5262

Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pontosabban kezelje számítógépét. Számítástechnikai tanfolyam felhasználói szinten.
52/311-003
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.
Kisgyermek gondozó-nevelő tanfolyam indul.
Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu. Nyvsz:
E-000645/2014
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

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

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

Cirokseprű gyártáshoz segédmunkást azonnali kezdéssel felveszek. 06-30/9672-664

TÁRSKERESÉS

Debrecen, Karcag, Tiszafüred, Berettyóújfalu, Kaba, környékén segédmunkásokat keresünk. Bérezés megegyezés szerint: intelvill@
intelvill.hu

Debreceni elvált és özvegyasszonyok, férﬁak
társat, élettársat keresnek. 06-70/519-0590

VARRÓNŐT gyakorlattal
alkalmazok (lehet nyugdíjas is).

Dekoratív, szőke nő ismerkedne. 06-70/642-8559

Érd.: 06-30/318-2018

Magas diáklány partnert keres. 06-70/300-8081

385320

Ebesi telephelyre hegeszteni tudó betanított
munkást keresünk! Érdeklődni munkaidőben:
0630/755-3550
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/3205229
Hosszú távú, bejelentett munkára munkatársakat keresünk: lakatosokat, hegesztoket,
festoket, gipszkartonozókat, esztergályosokat.
Kiemelt bérezéssel, korrekt ﬁzetési feltételekkel. Telefon: (30)469-5971, (30)370-3631.
Ferro-Ferm Kft.
Könnyen, ülve végezheto csomagoló munkára
keresünk kollégákat Budapestre. Szállás megoldható. Érdeklodni: 06(70)466-1647.
Veszprém megyei középvállalkozás
hosszú távú munkára hőszigetelő,
ipari bádogos szakembereket keres.
+36-70/266-0001

Dekoratív ﬁatal lány partnert keres.
06-30/743-1047
Fekete, hosszú hajú ﬁatal nő ismerkedne.
06-30/634-9650
Kellemes, kedves szőke ismerkedne. 06-20/536-3175
Magas, igényes, szőke, 36 éves hölgy ismerkedne veled. Várom hívásod. 06-30/389-90-18
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. „Éden” 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
38 éves hölgy ismerkedne szabadidejében.
06-30/265-6432
40-es, szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne.
MInden megoldás érdekel. 06-30/359-7216

ÜDÜLÉS
Ausztriai 32. heti üdülés átadó. Tel:
06-20/613-2026

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
20 éves takarítócég, munkatársat keres
debreceni divatárú üzlet nyitás elotti
(reggel) részmunkaidos takarítására.
06 20 665 8563

Spirituális energiagyógyászat, jóslás, átoklevétel, lakás-személytisztítás, szellem kommunikáció. Nem fog csalódni. 06-20/217-0242

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

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

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)

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis munkák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

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

OKTATÁST VÁLLAL
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!

SSárga háttér

Negatív

FFekete keret

Piros keret

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

5500 Ft/alkalom

11

195323

382339

2017. február 3.

www.szuperinfo.hu
Szzuperinfó Újság
Szu
g
Szuperinfó

385321

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

MIKOR
és HOL
3.

Február
16:15 óra
KMK Kibeszélő
Mélisz Központi Könyvtár Debrecen

20:00 óra
Club Akusztik - Privát
Affér koncert
Ifjúsági Ház - Debrecen
20:00 óra
Nyolcadikosok/The
Somersault Boy/Flexible
Juice @Debrecen
Nagyerdei Víztorony - Debrecen

17:00 óra
El Camino - Más szemével Fóris Norbert előadása
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára - Debrecen

Február
09:00 óra
Lehetsz király!
Családi foglalkozás
Debreceni Pagony

19:00 óra
Rocksuli Félévzáró koncert
Roncsbár - Debrecen

19:00 óra
II. Country Western Party
Ifjúsági Ház - Debrecen

4.

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

5.

Február
20:00 óra
Finding Dixies
Crossroads: Exploring
The Heritage of the
South
Nagyerdei Víztorony - Debrecen
20:00 óra
Super Bowl 51 éjszaka
Nagyerdei Víztorony - Debrecen
23:30 óra
NFL Super Bowl 51
Butiq - Debrecen

6.

Február
14:00 óra
Kelemen Vera és az ANZX
zenekar
Belvárosi Közösségi Ház Debrecen
17:00 óra
54. Természetbarát hét
Belvárosi Közösségi Ház Debrecen

7.

NFL Super Bowl LI

Február
17:00 óra
Sírok és régi-új csodák
Szakkarából és a Királyok Völgyéből
Belvárosi Közösségi Ház Debrecen

Sírok és régi-új csodák Szakkarából és a Királyok Völgyéből
20:00 óra
Február
Back To Floyd koncert
16:30 óra
Sikk Klub - Debrecen
Daloló
Méliusz Központi Könyvtár
- Debrecen
Február
17:00 óra
10:00 óra
Versbarát kör előadóest
V. Szathmári Pap Károly
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtár - Debrecen
nemzetközi fotográﬁai
fesztivál záróünnepsége
17:00 óra
Belvárosi Közösségi Ház Világörökségünk: Tokaj Debrecen
kiállítás
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára - Debrecen
10:00 óra
Nyílt nap az IIK-ban
18:15 óra
Ifjúsági Karrier Központ Életreform Klubesték
Debrecen
Újkerti Közösségi Ház Debrecen
17:00 óra
Bluegrass sítlusú zenés,
Február
táncos bendzsó est
19:00 óra
Méliusz Újkerti FiókkönyvHuszárﬁgura - előadóest
tár - Debrecen
Kölcsey Központ - Debrecen

8.

10.

9.

12

2017. február 3.

Ö LT Ö Z T Ü NK
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E
a Létai út 52-ből!
Új címünk: Debrecen, Gizella u. 8. (Délfu udvar)

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

Hőszigetelő rendszerek 2016-os áron!
Hőszigetelő
Hősz
Hő
ő ziigetelő
ig
ő rendszerek ingyenes tárolással,
ár
á
árgaranciával
garanciával
iá l az akciós
k ió 2016 é
évii á
árakon!
k !

Debrecen, Külsővásártér 3, 11-12 (a helyközi buszpályaudvar mellett)
Részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
382336

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

Az *ingyenes tárolási lehetőséget
(*2017. április végéig!) azoknak tudjuk ajánlani,
akik már eldöntötték, hogy 2017-ben
fogják hőszigetelni házuk homlokzatát,
viszont a kiemelt 2016-os akciós áron
szeretnének hozzájutni a teljes
hőszigetelő rendszerhez, de a terjedelem miatt
nem tudják a tárolást otthonukban megoldani!

További információ: www.ganga.hu

Hidraulika, pneumatika kereskedelem
és szerviz tevékenységet folytató piacvezető vállalat

munkatársakat keres debreceni telephelyére

· szerviz technikus,
· bolti értékesítő,
· ügyfélmenedzser

*Ingyenes
*In
gy
yenes házhozszállítás Debrecenben területén.

SZIGA TECH MINTABOLT DEBRECEN
SZI
385322

Debrecen, Gizella u. 8. (Délfu udvar) • Tel.: +36-30/281-1084, +36-52/541-104, www.szigatech.hu
Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 7.00–16.00, Szombat: 8.00–12.00
Az akció a készlet erejéig tart. Az árak
ár áfával értendők, *részletekért érdeklődjön mintaboltunkban.

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

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.

Jelentkezését a hidraulikadebrecen@gmail.com címre várjuk.

Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!

380009

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

Tőzegbrikett

Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus
Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393

690
Ft/csomag
(10–11 kg/csomag)

Rendelési idő hétfő–péntek:
Napközben: 8–16 óráig
Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben
(nem kell bejelentkezni)

Debrecen, Monostorpályi út 37.
tel.: +30-20/339-9824

323111

Takarmány és
állateledel bolt

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.

TESZTELJE

N Á LU N K !

LIMUZIN AUTÓHÁZ

SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8–17 Szombat: 9–13.
Tel: 52/503-233, 20/9471-279
E-mail: limuzin@limuzinautohaz.hu

Használt autók
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13 éves korig

385323

SUZUKI Márkakereskedés
s és Márkaszerviz
Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Tel.: 52/503-233, 20/599-5145

MTI Fotó: Kallos Bea

382334

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
PayPal felajánlási lehetőség:
https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.

