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

Érdeklődni:
+36-30-315-3842

383583

Minden
karórára

Keresse fel Debrecen egyik legszebb történelmi múltú patikáját!
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kedvezmény!

Tel.: (52) 314-807;
(52) 536-067

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,
szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.

20%

384503

379062

SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ

Érvényes: ffeb
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ebru
bruár 14bruá
114-ig
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Kar-, ébresztő-, faliórák
k
értékesítése, javítása.

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

www.rozaszonyeghaz.hu

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

Valentin napi akció!!

gyári képv iselete
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Csép Tibor órás

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

990 Ft/m -től

Nyitva: H–P: 900–1800, Szo: 900–1500

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

NYÍLÁSZÁRÓK

4-6
yek takarítására
közintézmén
szerint.
n,
Fizetés megegyezés
-99 telefonszámo
06-30/995-38 ail.com lehet.
Jelentkezni:
ditupkft@gm

Debrecen, Pesti u. 2. – Tesco mögött ··Tel.:
Tel.: 52/320-652

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.

346625

384502

Ár: 39,4 M Ft-tól.

www.sportedzoitanfolyam.hu

380014

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
384501

új lakások (108–117 m2)
leköthetők.

TT
MEGVÁLTOZO
E KERESÜNK
DEBRECENB SSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET
órában.
MUNKAKÉPE

ROZA SZŐNYEGHÁZ

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!

saját garázzsal és
önálló telekrésszel
rendelkező

887003

yek

Lindabtól!

rés, hosszú

I
K

Fiatalok és idősek közösen sen segítenek a rászoruló
főznek a Debrecen Bike Maf- embereken.
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A rózsaszín köd ünnepe
A Bálint-nap elnevezés igyekszik európai jelleget adni az ünnepnek
vagy épp a szilveszteri piros betűs napok után a Valentinnap ad újabb okot a
szórakozásra és az
ajándékozásra.
Az örömnap története
egészen a Kr. e. 270-ig nyúlik vissza, a római Claudius
császár uralmához. Az
uralkodó ellenezte
katonái házasságkötését, mondván
az rossz katonai
szolgálathoz vezet a harcmezőn.
A császár parancsát megkerülve
Bálint püspök (latinul Valentinus) titokban több tucat párt adott
össze. Börtönbe vetették, ahol
a legenda szerint hite erejével meggyógyította a börtönőr vak leányát, majd halála
előtt egy üzenetet hagyott
neki, amelyet így írt alá: „A

Te Bálintod”. A Valentin-napi üzenetküldés hagyománya
ehhez a legendához köthető.
Kivégzését február 14-én hajtották végre. Már a 15. századtól számon tartották a szerelem ünnepét, s a halloweeni
ünnepkörhöz hasonlóan
gyorsan terjedt el szerte a
világban. Hazánkban is hamar megjelent Bálint püspök

tisztelete.
Már az Érdykódexben is számon tartják
a szentet, valamint a Baranya megyei Bóly városában
található az egyetlen, Bálint

püspöknek szentelt kápolna
Magyarországon. A népi hagyományokban is helyet kapott a szerelem védőszentje.
A hiedelem úgy tartja, ha Bálint-napon hideg, száraz idő
van, akkor jó lesz a termés.
Emellett szokás szerint Bálint-napon választanak párt
a verebek, illetve ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok is. Voltak olyan területek, ahol e napon szokás
volt a madarakat etetni.
Az üdvözlőlapok mellett a csokoládé és a
vörös rózsa tartozik
a jól bevett, s manapság már sokak
által unalmasnak
tartott Valentin-napi meglepetések körébe. A csokoládé és a szerelem kapcsolata az 1800-as
években köttetett, amikor is a
korabeli orvosok csokoládéfogyasztást javasoltak a szerelemi bánat elűzésére, valamint a férﬁasság fokozására.
A rózsa pedig Vénusznak, a

szerelem istennőjének kedvenc virága volt, így vált az
összetartozás jelképévé. Az
ünnep nemzetközi jellege
miatt, a magyarosítás céljából 1997. február 14-étől
Molnár Pál újságíró kezdeményezésére az általa megalapított Balassi Bálint-emlékkard elnevezésű irodalmi
díjat ezen a napon adják át Budán. A Bálint-nap elnevezés
pedig igyekszik európai jelleget adni az örömünnepnek.
Egyre többen próbálnak eredeti ajándékokat adni szívük

Probléma van a keringésével?
A Nashwan-Parasound reményt és lehetőséget ad!
A dohányzás és az érszűkület között szoros összefüggés van, de nem csak a dohányosok vannak veszélyben. Mi ennek az oka? Világszerte
az elhalálozási statisztikák élén a szív – és érrendszeri betegségek állnak. Érthető, hiszen korunkban az érszűkületet, érelmeszesedés kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorok közül egy vagy egyszerre több is minden embernél jelen van. Ezek között az egyik legjelentősebb a
dohányzás.
Napjainkban bár törvény szabályozza, sőt tiltja sok helyen a dohányzást, nem tudjuk úgy kialakítani életünket, hogy ne találkozzunk össze a
cigaretta füstjével még akkor sem, ha mi magunk nem is hódolunk neki. A dohányzás
y hatására fokozódik az érelmeszesedés. Az ereken
belül mész-szerű anyag rakódik le, beszűkítve ezzel az ér keresztmetszetét,
ét, rontva a szervek vérntrum
ellátását, mely helyétől függően agyvérzést, szívinfarktust, végtagoknál
und Kezelőce
so
ra
a
-P
n
a
Nashw
szövetelhalást okoz.
A betegség rizikófaktoraként más tényező is állhat, mint a magas vér.
nyomás, a cukorbetegség, a túlsúly, a magas vérzsír, a mozgás szegény
17. 02. 28-ig
Érvényes: 20
életmód, a stressz és az örökletes tényezők.
Szerencsére ma már az ország egész területén elérhetővé vált a betegségg
kezelésére kiválóan alkalmas Nashwan-ParasoundPlus. Az eljárás infra-, ultra
l – és
é hallható
h llh ó hhang segítségével
í é é l az bbeszűkült
űkül éérszakasz
k körkö
nyékén a mellékereket funkcióátvételre serkenti. A kívánt hatás eléréséhez mindössze 20 kezelés szükséges, napi egy kezeléssel, mellyel a
betegek döntő többségénél jelentős javulás volt elérhető. A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 15 éve sikeresen használják Magyarországon.
Az érszűkület figyelmeztető jelei lehetnek a járástávolság csökkenése a vádli, comb ill. fartájéki görcsök megjelenése miatt, a zsibbadás,
terhelésre vagy nyugalmi állapotban jelentkező végtagi fájdalom, hideg, sápadt végtagok, fáradékonyság, fejfájás, szédülés.
Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát INGYEN február
15-én a Debrecen, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben! A kúra alapárából 30.000 forint kedvezmény jár! A kupon felmutatásával további
10.000 forinttal csökken az ár. www.medhungary.com, 06-72/551-714,
06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum a
vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525.
Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg az életét. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja
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Sertés húsok:

Csontos sertés tarja
Sertés apróhús

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

899 Ft/kg
699 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

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

Füstölt sertés tarja
Debreceni páros kolbász
Hajdú füstölt kolbász
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1249 Ft/kg
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választottjának, s elszakadni
a rózsa-csokoládé-üdvözlőlap
hármasától. Gyakori, hogy ún.
„élmény-ajándékok” – mint
például wellness-hétvége, kirándulás, vacsora, színház –
formájában lepik meg a párok egymást. Sokak pedig a
gyermekeiknek, barátaiknak,
rokonaiknak, de még a házi
kedvenceiknek is gondoskodnak valamilyen kis apróságról, hogy ezúton is kifejezzék
szeretetüket.

Az akció 2017. 02. 08-tól 2017. 02. 14-ig tart.

■ A fenyőünnepi,

Debrecen,
Nyíl u. 6.
52/541-088
20/44-70-700
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30/517-6542

AKCIÓ

epitsukmeg@gmail.com

ASZFALTOZÁS
TÉRBURKOLÁS
ÚTÉPÍTÉS:

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

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

Friss csirke mellﬁlé
1199 Ft/kg 1099 Ft/kg
Friss csirke szárny
359 Ft/kg 319 Ft/kg
Friss sertés lapocka
1149 Ft/kg 969 Ft/kg
Friss sertés húsos csont
399 Ft/kg 329 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
1149 Ft/kg 1049 Ft/kg
Előfőzött konyhakész pacal 1 kg
1399 Ft/kg 1299 Ft/kg
Fagyasztott kacsa zúza
689 Ft/kg 579 Ft/kg
Hasábburgonya 1kg (Globbetti)
399 Ft/kg 299 Ft/kg
Kőbányai sör 0,5l Egys. ár: 338 Ft/l
199Ft/db 169 Ft/db
Csemege cékla 1700 ml (H.sámsoni) Egys. ár: 229 Ft/l 499 Ft/db 389 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

315010

MVH, Széchenyi pályázatos
beruházások megvalósítása.
Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal
vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
önkormányzatoknak.

OLCSÓ FÜGGÖNYÖK

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!
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Kérésre
készre varrás!

Irodagép javító
javító és Forgalmazó Bt.
4032 Debrec
Debrecen,
D
b
L
Lehel
h u 14.
Tel.: 52/482-97
52/482
52/482-978,
97 541-750. Tel./fax: 52/412-289

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

385314
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Az akció érvényessége: 2017. 02. 10.–02. 16-ig.

Db., IIstván
Db
t á út 55
55. • 06
0620/5979-773
Nyitva szombaton is 9–12-ig.

385321
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• Dekor anyagok
• Vásznak
• Fényáteresztő,
sötétítő
függönyök

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

195280

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Olcsó
árak!

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
AS
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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FEJ-CSONTKOVÁCSOLÁS
Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

ívelő híd építése is fontos a debreceni szervezet életében.
Fiatalok és idősek közösen főznek a Debrecen Bike
Mafﬁa szervezésében, és közösen segítenek a rászoruló
embereken.
A közösség bővítésére, a
biciklizés népszerűsítésére
és a hajléktalanok ellátására
épül a Debrecen Bike Mafﬁa
(DBM) tevékenysége, melyet
2015 márciusa óta folytatatnak a cívisvárosban, fővárosi
minta alapján. – Kezdetben
10-15 hajléktalannak adtunk
időközönként meleg ételt, ma
már kéthetente 80 emberhez
megyünk ki egy közös főzés
után – mondta Molnár Ágnes, a DBM önkéntese. Hozzátette, ennél jóval többen lehetnek a hajlék nélkül élők,
azonban nagyon nehéz őket
megtalálni.
Damu Richárd vezető elmondta, az utcalakók felkutatásában a Refomix volt a segítségükre. Így a kezdeti bizalmat
is megszavazták a fedél nélkül
élők, akiket kéthetente meleg
étellel látnak el, de ha tehetik,
egyéb ruhaadományokat és

tisztálkodó szereket is eljuttatnak a részükre. Három kiszállító csapat járja a város minden
szegletét, így eljutnak az úgynevezett „kunyhólakókhoz” is.
Sokan az erdő mélyén
élnek saját maguk
által eszkábált
„otthonban”.
A hideg idő
beköszöntével pedig
izolációs takarókat osztanak szét.
– Tisztában
vagyunk vele,
hogy a mi segítségünk csupán „tűzoltás” a
számukra. Mégis, ha egy nappal, vagy egy-két héttel emiatt
könnyebben tudnak élni ezek
az emberek, már elértük a célunkat – fejtette ki Damu Richárd, hozzátéve, számukra a
közösség építése az elsődleges
cél. Érzékenyíteni szeretnék a
ﬁatalokat, saját közösséget létrehozni, és közösen segíteni
az otthontalanokon. – Sokan a
kezdeti idegenkedés után már
sokkal barátságosabban fordulnak ezekhez az emberekhez. Miután kicsit beleláthatnak a különböző életutakba,
megértik, hogy bárki kerülhet hasonló helyzetbe. Sajnos

Belefáradtak az életbe
A hajléktalanok életét azonban nem könnyű megismerni,
legtöbbjük zárkózott, a józan
gondolkodásukat pedig kikezdte az utcai élet. Akadnak olyanok,
akik nem
adták fel,
és szeretnének talpra állni, de
sokuk már
beleunt a próbálkozásokba. A
DBM fontosnak tartja felhívni a ﬁgyelmet arra, hogy ne legyünk előítéletesek ezekkel az emberekkel,
és aki tud, segítsen nekik, még
ha csak egy aprósággal is. A
szervezet a Török Bálint utca
4. szám alatt kéthetente közös főzést tart, bárki, aki szeretne, csatlakozhat hozzájuk.
Aki kedvet érez, az a szállításban is részt vehet, és elbiciklizhet a rászorulókhoz. A DBM a
Facebookon mindig naprakész
információkat oszt meg a tevékenységéről, szívesen fogadnak adományokat, de elkél a
kétkezi segítség is.

164692

■ A generációkat át-

V. K.

385324

Több a hajléktalan
Debrecenben,
mint gondolnánk

olyan is előfordult, hogy a ﬁatal önkénteseink egy olyan
emberhez mentek el éppen,
aki már elhunyt. Ez nagyon
szörnyű dolog, de talán a gondolkodás átformálásában segíthet. Hiszen így saját szemükkel látták, hogy hova
vezethet ez a mostoha sors –
mondta Molnár Ágnes.

194704

AKTUÁLIS

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

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.

333095

383580
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Melyik óvodába írassam
be a gyereket?
Összefoglaló a felvételi folyamatáról

■ Február 17-ig kell leadni a jelentkezési lapot azoknak a szülőknek, akik gyermeke elérte az óvodás kort.
Cikkünkben összefoglaljuk a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat, hogy minden gördülékeny legyen.
A nemzeti köznevelésről
szóló törvény szerint a 2014.
szeptembere előtt született
gyerekeknek idén ősztől legalább napi négy órában óvodába kell járniuk. – tudtuk
meg a Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala

által kiadott tájékoztatóból.
– A városban az óvodai férőhelyek száma elég nagy ahhoz, hogy minden három
évest felvegyenek, ám annál
ﬁatalabb gyerekeket is beírathatnak szüleik, de csak ha elmúlt 2 és fél éves.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Ehhez
csupán egy jelentkezési lap
kitöltése szükséges, amit bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában lehet kérni,
de a www.debrecen.hu oldalról is letölthető. A debreceniek
33 önkormányzati fenntartású intézmény közül szabadon választhatnak 3 óvodát,
amiket megjelölnek a jelentkezési lapon. – olvasható a
kiadványban.
Mi kell ahhoz, hogy felvegyék a gyereket az elsőként
megjelölt óvodába? Mivel a
szülők nincsenek jelen napközben, elvárható, hogy a

gyerek bizonyos fokig önálló legyen. Az óvodaérettség
ott kezdődik, amikor már képes kommunikálni a kortársaival és a felnőttekkel is, el
tudja fogadni a szabályokat
és önállóan tud például enni,
vagy öltözködni. Ugyanakkor fontos, hogy fokozatosan
megszokja a szülőktől való
elszeparálódást és be tudjon
illeszkedni a
közösségbe is. Felmerülhet
a szülőkben az a
kérdés,
hogy vajon hátrányt jelent-e a
jelentkezéskor, ha a

gyerek még nem szobatiszta.
Ugyan nincs erre jogi szabályozás, és elvileg nem érheti megkülönböztetés emiatt,
viszont a szülőknek tudniuk
kell, hogy az óvodák dolgozóinak nincs kapacitása az
állandó pelenkázására, vagy
több időt szánni a nem szobatiszta
gyerekekre.
A jelent ke zésnél fel
kell tüntetni, hogy
a választott
óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem

körzetes, de munkahelyhez
közeli. (Az óvodák körzetjegyzéke szintén a Debrecen
város honlapján elérhető) A
gyereket elsősorban abba az
óvodába kell felvenniük az
intézményeknek, amely a lakóhelye körzetéhez tartozik,
vagy közel van az egyik szülő munkahelyéhez. A sajátos
igényű gyerekek ellátására is
számos debreceni óvodában
van lehetőség, attól függően,
hogy pszichés zavarral, értelmi vagy testi fogyatékossággal rendelkezik. A kitöltött jelentkezési lapot 2017. február
17-ig kell leadni az elsőként
megjelölt óvodában. A felvételről a vezetőség legkésőbb
március 10-ig dönt, az eredményről írásban értesítik a
szülőket.
G. A.

Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436
andrea.feher-belak@russmedia.hu

easyTRACK

Kuszkó-Sipos Ivett

flottamenedzsment

30/543-6378
ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013
mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
382327

30/570-2798

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

1 hónap

keresünk
Hajdúszoboszlói négycsillagos
szálloda gyakorlattal
rendelkező konyhamészárost
keres kiemelt bérezéssel.
383788

325249

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

istvan.kallai@russmedia.hu

Érdeklődni: 06-30-3002988-as telefonszámon lehet.
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Szakemberek A-Z-ig
CSERÉPKÁLYHA

SÍREMLÉK

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

2

Házhoz szállít
yeg.hu
www.varazsszon

(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

út 98.
Debrecen, Füredi
n)
(Medicor udvarba

312279

380008

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

-től
1099 Ft/m
ással is.

Db., Kassai út 96.

313639

322630

Debrecenben!

*2017. 02. 28-ig vagy a készlet erejéig!

www.derecskeikalyhas.hu

KÖNYVELÉS

szőnyegtisztítás

készletről kedvezményesen*!
(akár 50.000 Ft engedmény)

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

KÖNYVELÉS

Professzionális

SÍREMLÉKEK



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

SZŐNYEG

06-20/950-5515

FOUR ENTRY KFT.

313742

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

☎0670/620-1575

Szőnyegtisztítás rövid határidővel kedvező áron
■ Szőnyegen kívül
paplan, ágytakaró, függöny, sötétítő függöny,
lehúzható bútorhuzat
tisztításával is foglalkozik a Varázsszőnyeg
Szőnyegtisztító fantázianevű szolgáltató.
Sík mélymosógépes
tisztítás
Először a vibrációs
elven működő elszívóval
kombinált porológépbe
teszik a szőnyeget, amely
mint egy óriási porszívó
eltávolítja belőle a száraz
szennyeződéseket, a port,

időben az udvarra terítik.
Végül speciális utókezeléssel eltávolítják a
hajszálakat, állatszőröket
a szőnyegből.

a homokot, a poratkákat.
Utána átvizsgálják, és ha
foltos, speciális folttisztítóval kezelik. Majd a sík
mélymosógépbe teszik,
ahol porlasztott hideg
vizes sugárral, a géphez
kifejlesztett samponnal
és körkörösen mozgó
kefékkel átmossák, öblítik
és kipréselik belőle a víz
nagy részét. Ezt követően átrakják a speciális
szőnyeg centrifugába és
percenként 1200 fordulattal kicsapatják belőle a vizet. A még benne maradt
nedvességet függesztve
szárítják ki, nyáron, jó

Házhoz szállítás
Mindenféle alapanyagú
szőnyeg tisztítását vállalják, a gyapjúból készültet
és a kézi szövésűt is. A
gépekbe legfeljebb három
méter széles szőnyeg
fér bele, így maximum
ezt a méretet tisztítják.
A napjainkban divatos
hosszú szálú (shaggy)
szőnyegeket is vállalják és
hatékonyan tudják tisztí-

tani. – Legalább
évente egyszer
ki kell tisztítani
a szőnyegeket
– javasolja a
szakember. –
Nem törekszünk
magas árakra,
díjainkat a nyugdíjasok is meg
tudják fizetni. A
8 négyzetméter feletti szőnyegeket ingyen házhoz
szállítjuk, az ettől kisebb
mennyiséget térítési díjért.
A szőnyegek tisztítását
igen rövid határ 2–3 nap
alatt elvégezzük – tette
hozzá.

ELÉRHETŐSÉG
Varázsszőnyeg
Szőnyegtisztító
Energoplan 2000 Kft.
4032 Debrecen. Füredi út. 98.
Tel.: 06-20/950-5515
Weblap: www.varazsszonyeg.hu
E-mai: rendeles@varazsszonyeg.hu

Balmazújváros külterületén
üzemelő konzervipari cég
felvételre keres bérszámfejtő
kollégát 4–6 órás munkaidővel,
határozatlan időre.
Előnyt jelent HR és
pénzügyi gyakorlat.
Bérezés megegyezés szerint.
Szakmai önéletrajzot a

206551

195850

384506

puszta.konzerv@globalgreengroup.com
e-mail címre kérjük, tel: 06 52 377 355

Lapzárta:
kedd 12 óra
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ÁGY
FRANCIA
MATRAC EGYÜTT

+

25%
MOST

KEDVEZMÉNNYEL

Mosási
praktikák

LED fénycsövek
Hideg-meleg színben, 3 év garanciával,
Mennyiségi rendelés esetén
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft Mennyis
kérje árajánlatunkat.
ké
360°-os 1 W/100 lumen.
108198

Pároknak, párosat,
páratlan áron!

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

Építés–Otthon– Lakberendezés

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

A gyakorlott háziasszonyokkal is előfordulhat, hogy
nem veszik észre, amikor
a fehér ruhák közé becsúszik egy színes zokni,
vagy nem megfelelő
hőmérsékleten mossák
az érzékenyebb pulóvert, amely aztán ennek
következtében gyerekméretben kerül ki a gépből.
Szerencsére számos
olyan házipraktika létezik,
amelyekkel orvosolhatók
a leggyakoribb mosási
bakik.

www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1.
380004

(A Sweet line udvarában)
Telefon: 70/384-0702

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

195321

ötletes
felújítás!
Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

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

06-20/9462-169
Ú
J
A
T

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

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

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

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

195277

195848

R
É
G
I
B
Ő
L

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

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
362270

Papír zsebkendő maradt a
zsebben, vagy túl magas
hőmérsékleten mostad a
ruhákat? A nagyi praktikái
között ezekre a problémákra is találni gyógyírt.

További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

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

Az érzékenyebb ruhadarabok mosása előtt feltétlenül nézd meg a címkéjükön található mosási
útmutatót! Ha ugyanis
túl magas hőmérsékleten
mosod őket, könnyen
összemennek. Ha mégis
előfordul, hogy kedvenc
pulóvered gyerekméretben kerül ki a gépből,
akkor se ess kétségbe!
Keresd elő a hajkondicionálód, és három evőkanálnyit tegyél belőle két
liter langyos vízbe. Ebben
áztasd a ruhadarabot
10-15 percig, majd kezdd
el finoman húzogatva
kinyújtani. Szárításhoz
fektesd egy törölközőre.
A mosóporral csínján kell
bánni: ha rendszeresen a
kelleténél többet adagolsz
a gépbe, azzal nemcsak a
mosógépnek teszel roszszat, de a tiszta ruhák is
foltokkal tarkítva kerülnek
majd ki a gépből. Utóbbiakat egy gyorsprogrammal
átmosva könnyen megmentheted, a mosógépet
ezután viszont ecettel
vagy trisóval mosd át.
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Bo
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• február 11. Bertold, Marietta
• február 12.

Lídia, Lívia

• február 13.

Ella, Linda

• február 14.

Bálint

• február 15. Kolos, Georgina
• február 16.

Julianna, Lilla

SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

MTI Fotó: Kallos Bea

Elvira

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.

384508

• február 10.

t!

n

év
napo

Bakonyi csirkeragu
Hozzávalók 4 személyre: Elkészítés:
• 0,5kg csirkemell ﬁlé
• só
• bors
• búzaliszt
• 2 evőkanál zsír
Mártáshoz:
• 2 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 150 g gomba
• 2 db paradicsom
• 1 db paprika
• 1 evőkanál fűszerpaprika
• 3 dl víz
• 1 teáskanál kakukkfű

GILBERT PIZZÉRIA

384507

Meleg konyha és kiszállítás:
H-CS és V: 11.00-22.00
P-SZ: 11.00-23.00
Rendelés felvétel:
H-CS és V: 10.00-21.45
P-SZ: 10.00-22.45
Debrecen, Kálvin tér 8
Tel.: 52-537373, 30-7537373
Honlap: gilbert.hu

H
Habaráshoz:
• 2 dl tejföl
• 1 dl víz,
náál liszt
• 1 púpos evőkanál

A csirkemellet kisebb csíkokra vágjuk, sózzuk,
borsozzuk, lisztbe forgatjuk. Az előre felforrósított
zsíron a csirkemellet pirosra sütjük, majd kivesszük.
A vöröshagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, majd a zsíron megpirítjuk és megpároljuk.
A paprikát is apróra vágjuk, majd hozzáadjuk a
hagymához. A paradicsomot apró kockákra vágjuk.
A piruló hagymára rászórjuk a fűszerpaprikát,
a felvágott paradicsomot és hozzáöntünk 3 dl
vizet. Fedő alatt 20 percig pároljuk. A gombát
meghámozzuk, majd felkarikázzuk. Egy forró
serpenyőben zsiradék nélkül 3 percig pároljuk,
majd hozzáadjuk a kakukkfüvet és együtt pároljuk
tovább. Beletesszük a húst és a gombát a mártásba
és tovább főzzük. A lisztből, tejfölből és a vízből
habarást készítünk, azaz csomómentesre keverjük.
A forró mártásból 2 merőkanállal a habaráshoz
adunk, m
adunk
majd így öntjük hozzá az ételhez. Pár perc
alatt kkész
készre főzzük. Rizzsel tálaljuk.

Jó étvágyat
J
kívánunk!
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Mit jelent a farsang?
■ Karácsony és szil-

régi hagyományok szerint
vonatkozhat akár a rossz
és ártó szellemekre is. Az,
hogy az álarcnak feltétlen ijesztőnek
kell lennie ma
már egyáltalán
nem szempont,
sőt, manapság
inkább populáris, vicces
és közkedvelt
személyek nek
vagy dolgoknak
szokás beöltözni, mivel
többnyire az
ilyen maskarákkal érhetünk el sikereket egy
jelmezversenyen.

veszter után majdnem azonnal érkezik
egy újabb ünnep.
Furcsa módon ismét kapcsolódik a nagy lakomákhoz, bálokhoz vagy éppen a
bulikhoz. A farsang viszont
egy kicsit más, mint a többi szokásos ünnep. Persze
ilyenkor is eszünk, iszunk
és jól érezzük magunkat,
ám van egy fontos pontja a
hagyománynak és ez a beöltözés. Álarcos karneválok vagy bálok más alkalmakkor is előfordulnak,
azonban a farsangkor a
beöltözésnek van egy célja,
mégpedig a tél elüldözése.
A farsangi bálon vagy
eseményeken azért öltünk
álarcot - és rögtön hozzá is
kell tenni, hogy minél ijesztőbb álarc legyen, - hogy
egy megváltozott identitással elriasszunk a közelünkből egy negatív dolgot. Ez általában a tél, de a

Azonban régen a rémisztés volt
a középpontban, erre a
legjobb példa
a busójárás.

Debrecenben

Tehát aki tényleg egy hagyományos farsangi bált
akar látni annak érdemes
legalább egyszer ellátogatni

Tel.: 06 30 948 2646
Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

Takarmány és
állateledel bolt

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

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

www.vokk.hu
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Nyitási kedvezményekkel kedveskedünk Önnek:

382334

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.

1

   
Csak februárban Ft-ért vásárolhat hallókészülék elemet.*

2

  
Vegyen részt   és
!"#** ajándékozzuk meg.

3
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!

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

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

www.fenyo-panzio.hu

Mohácsra és megnéznie egy busójárást. Lehet,
hogy akadnak még ijesztő
álarcok farsangkor szerte
az országban, de az eredeti hagyományos irányt nem
igazán tudják tarnai a mai
mulatságok.
K. L.

Megnyílt )*!

690
Ft/csomag
(10–11 kg/csomag)

február 11-én.

369010

vajmi kevés történeti alapja van, de tény, hogy sokat
ad hozzá a helyi farsangi
hagyományhoz.

Tőzegbrikett

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

382328

Mohácson az emberek, félelmetes maszkokkal vonulnak fel, amiken egyre gonoszabb és torzabb
ábrázatok virítanak. Ennek eredetét a törökök
elűzésének legendájával is
magyarázzák.
Az őslakosok a
Mohács-szigeti mocsárba menekültek a törökök
elől, de amikor elegük lett
az elnyomásból az éj leple
alatt rémisztő álarcot öltve csónakokkal
átkeltek a Dunán
és a maguk készítette zajkeltő
esz közök kel
egyszerűen kizavarták a törököket Mohácsról. Vannak,
akik szerint a
legendána k

06-49/312-251

369068

Látogasson el új
hallásvizsgálónkba!
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*A kedvezmény maximum 12 db Hörex típusú elem vásárlására használható fel.
A részvételhez hozza magával hallókészülék kiskönyvét.
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Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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Debrecen, Széchenyi u. 1. sz. tel.: +36-30/205-7358
Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz., Metropol üzletház fszt. tel.: +36-30/498-8884
Miskolc, Széchenyi u. 78., Metropol üzletház I. emelet tel.: +36-30/869-1820
Békéscsaba, Luther u. 7/3. sz. tel.: +36-30/235-2699
www.asvany-ekszer.hu
KATÓ ÉVA ÉS KATÓ K. ATTILA DRÁGAKŐ-SZAKÉRTŐK

N HOROSZKÓP 7. HÉT (2017. február 13-tól február 19-ig)

Kos - Végig kell türelmesen
hallgatnia a másik felet ahhoz,
hogy valóban megértse az
álláspontját. A lényeg ugyanis
éppen azokban a fél szavakban
rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimondani. Ez a hozzáállás mind a munkában,
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az
Ön számára mostanság.
Bika - A csillagok állása igazán
kedvező energiákat sugároz
Ön felé. Határozott fellépésével és pozitív kisugárzásával
most azokat a problémákat is
orvosolhatja, amelyek megoldása eddig
gondot jelentett. Azonban nem szabad
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is
sikeres lehet ez a hét.
Ikrek - A következő időszakban
úgy érzi, a család és a munkahely között kell választania. Jó
tanács: ne tegye! Ha a sok teher
meg is viseli, akkor is hagyjon
időt magának, ne tegyen olyan lépéseket,
amiket megbánhat. Az égi konstellációk
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez
nemsokára változik.
Rák - Alkalma nyílik a zűrös
ügyei rendezésére. Ha nem is
olyan eredményeket ér el, amelyek látványosak, de rendezni
tudja a kapcsolatait, és végre
ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú
távon pedig mindenképpen hasznos, ha
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan feladatokat, amelyek felmutatható
eredményekkel járnak. Szüksége van ugyanis arra, hogy a
környezetében élők elismerjék
a teljesítményét és közben bebizonyítsa
azt is, egyedül képes boldogulni. Az akaratereje nagy, de azért ne higgye, hogy
nincs szüksége másokra.
Szűz - Ezen a héten egy
új életérzés, ötlet, idea keríti
hatalmába és ennek is kezdi szentelni az életét. Ehhez
párosul a felfokozott szabadságvágy is, ami új kalandokba és kihívásokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra.
A munkakörétől függ, hogy mennyire
engedik szárnyalni.
Mérleg - A héten a csillagok
nem könnyítik meg a dolgát és
nehéz döntéseket kell meghoznia. Valószínűleg lesz is része
egy-két kellemetlen élményben, de ne aggódjon, komolyabb problémákkal nem kell szembenéznie. Szerencse, hogy a szerelmi élete rendezett, így
számíthat majd párja megértésére.
Skorpió - Itt a megújulás ideje,
először az érzelmi életében
lásson hozzá! Plútó bolygó
segíti megszabadulni a rossz
szokásaitól. Ne várjon azonnali javulást, az eredmény a befektetett
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyugalomról és kiegyensúlyozottságról szól. A gondjai sajnos nem
új keletűek és a megoldásához
türelemre és komoly önismeretre van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll
a szerencsével, az csak annak a jele,
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje
feltöltődni!
Bak - Ez a hét szerelem és
párkapcsolat terén a legjobbakat ígéri! A szinglik rátalálhatnak a nagy szerelemre,
míg a párkapcsolatban élők
előreléphetnek és akár meg is állapodhatnak. De kétségkívül erősebb lesz a kapcsolatuk, mint valaha és ennek valamilyen
módon jelét is adják majd.
Vízöntő - Kicsit akaratosabb,
harciasabb lesz a napokban, de
csak olyan értelemben, hogy
semmit sem hagy vagy enged,
hanem ha kell, akkor erővel, de
mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban
maradjon gyengéd!
Halak - Változatosságra vágyik,
de nem meri mondani a kedvesének, nehogy megbántsa.
Akkor legalább próbálja meg
vele éreztetni vagy egy-két
programra elrángatni. Egyébiránt nem
kell izgulnia, hiszen most élete minden
területe könnyen halad. Azonban ezért is
meg kell majd dolgoznia!

382339

384510

384511

üzlet
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HÁZ, HÁZRÉSZ KERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.
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
Árpád térhez közel 2005-s 147 nm-s nappali + 4 szobás cirkós újszerű állapotú sorház garázzsal együtt eladó. 30/4571-219.
Ár: 29,9 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
Alma utcához közel 2 szobás tégla építésű
konvektoros ikerház egyik része eladó 450
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.
Debrecen egész területén, ELADÓ vagy
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére, ártól függetlenül. Hívjon bizalommal. 06-70-326-1333

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
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 Biczó kerti 879nm zártkerti ingatlan
buszközelben eladó. 06-20/623-8373
Debrecen-Kondoroson, buszhoz közeli hétvégi ház áron alul eladó. 52/437-125

2017. február 10.
Debrecen, Kócsag u., másfél szobás, 60nm-es
kertes ház eladó. 11,6MFt. 06-70/613-9269
Debrecen-Pallagon, tulajdonostól 200 nm
hasznos alapterületű 170nm szuterénnel rendelkező családi ház magas műszaki tartalommal, 60 nm ipari árammal ellátott
gépkocsitárolóval eladó. Irányár: 57MFt, azaz
Ötvenhétmillió forint. 06-30/9355-461
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
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, 35m2-es ház,
410m2-es telekkel, egyéb melléképülettel
eladó. 7,499MFt 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 138m2-es,
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvésű, 16éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince
55 m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es teraszszal családiház 540m2-es telekkel 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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

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
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
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
Debrecen, Nagyerdőn Csanak utcánál 100
m2-es ikerház 400 m2 telekkel 16 m2 garázzsal
belülről felújítva nagy terasszal sürgősen eladó.
36,9 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
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

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
Nagyerdő frekventált részén 100 m2-es, nappali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó helyiséges, elektromos fűtésű, dupla ajtós, hőszigetelt thermo üveges nyílászárókkal, 545 m2-es
telekkel ikerház fele 2 generációnak alkalmasan
27,99 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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
Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szobás felújított házrész, saját tárolóval, gépkocsi beállóval telekrésszel eladó. Ár:6.9M
Tel:06706234024

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

LAKÁSELADÁS
Debrecen Belváros és Nagyerdei övezet találkozásánál 10éves házban 2.em-i amerikai
konyha nappali + 1 szobás 48nm-es, igényes,
klimatizált lakás teremgarázzsal (+1,2MFt)
eladó. 15,9MFt 70/429-6879

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

Az Újkertben, 61 nm-es, 2 szoba +étkezõ
konyhás, 7. emeleti, mért fûtéses, dupla
erkélyes felújítandó lakás, sürgõsen eladó!
Irányár: 12,9 Mft. Tel: 70/331-7382
Debrecenben, a József Attila telepen,
1614 nm-es, összközmûves építési telek
eladó! Irányár: 12,9 M Ft. Tel: 30/607-6665.
Nagyerdõalja városrészen, 44 nm-es,
felújított, 1+1 szobás, 4. emeleti, erkélyes
társasházi lakás eladó! Irányár: 14,99 M Ft.
Tel: 30/607-6665.
Kerekestelep csendes részén, 100 nmes, 3 szobás, jó állapotú családi ház eladó!
Irányár: 25,99 M Ft. Tel: 30/607-6665.
Libakertben, 56 nm-es, 2 szobás, IV.
emeleti, felújítandó, gáz fûtéses, mûanyag
nyílászárós lakás eladó! Irányár: 13,5 M Ft.
Tel: 30/244-7095
Belvárosban, 66 nm-es, I. emeleti, 2
szobás, étkezõkonyhás, teljes körûen
felújított polgári lakás eladó! Irányár:
24,16 MFt. Tel: 30/244 7095
Kerekestelepen, 100 nm-es, három
szobás, étkezõ-konyhás, egyszintes
családi ház, 657 nm-es telken eladó!
Irányár: 20,95 MFt. Tel: 30/244 7095

Várjuk irodánkban!
Debrecen, Péterfia u. 30.
Telefon: +36 52 952 553
db.peterfia@smartingatlan.hu

379069

www.iszp.hu

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

A Kassai úton, 43 nm-es, 1 + 1 szobás,
gázkonvektoros, IV. emeleti felújított
társasházi lakás eladó! Irányár: 11,99 Mft.
Tel: 70/331-7382

385317

THOMAS MANN utcai, 51 m2-es, 1 + 1 szoba
+ étkezős, 1. emeleti, gázfűtéses, téglaépítésű
lakás eladó. 15,5 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
NAGYERDEI, 2. emeleti, 82 m2-es, 3 szobás, étkezős, igényesen felújított lakás eladó. 27,9 mFt
30/208-2282
POSTAKERTBEN, 57 m2-es, 2. emeleti, nappali + 1 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, 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
EGYETEMEKHEZ KÖZEL, 76 m2-es, 3 szobás, étkezős, mért fűtéses lakás eladó. 14,1 mFt
70/6445-274
EBES KÖZPONTJÁBAN, 157 m2-es, nappali +
5 szobás, teraszos, kétszintes családi ház, eladó.
24 mFt 30/723-9172
KISHEGYESI ÚT KÖZELÉBEN, 83 m2-es, 3
szobás,étkezős,szép családi ház eladó.23,9 mFt
30/723-9172
EPRESKERTI, 56 m2-es, 1 + 2 szobás, 2.
emeleti, szép, gázcirkós lakás eladó. 16 mFt
30/4415-243
LIBAKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, gázkonvektor fűtéses lakás eladó.
13,6 mFt 30/4415-243
VEZÉR LAKÓTELEPI, 80 m2-es, nappali + 3
szobás, nagy teraszos, sorház garázzsal eladó.
27,5 mFt 70/7766-413

A Kígyó utcán, 105 nm-es, 3 szoba +
étkezõ, szuterénes házrész, teljeskörûen
felújítva, (új kazán, mûanyag nyílászárók)
eladó! Irányár: 24,0 MFt. Tel: 70/331-7382

• Hatvanutcai kertben vásároljonÚJ lakást! 2
szoba, nappali, saját kert, zárt garázs! 23,3 MFt
30/2393-598
• Belvárosban új építésű, 60 nm-es, nappali
+ 1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos
lakás eladó! 25.1 MFt 30/406-2625
• Újszerű lakóparkban amerikai konyhás,
nappalis, nagy teraszos, szép lakás eladó!
15.5 MFt 30/863-7367
• Fórum, piac közelében 3 külön nyíló szobás, csendes, kiváló elosztású lakás eladó!
16.5 MFt 30/863-7367
• Ybl Főiskolánál 2, külön nyíló szobás, fiatalosan felújított, igényes, szép lakás eladó!
14.5 MFt 30/863-7367
• Plázánál, 10 nm-es erkéllyel, nappali +
hálós, étkezőkonyhás, igényes lakás eladó!
12.9 MFt 30/863-7367
• Belváros szívében, teljesen felújított 105
nm-es, 3 különnyíló szobás házrész eladó!
24 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
• Egyetem közvetlen közelében 100 nmes belülről teljesen felújított garázsos ház
eladó! 36,9 MFt 30/2393-598
• Nagyerdőn 43 nm-es felújított, 1 + 1szobás
egyedi gázcirkó fűtéses, műanyag nyílászárós lakás eladó! 14.1 MFt 30/406-2625
• Nagyerdőalján 59 nm-es 2 szobás, étkező
konyhás, gázkonvektor fűtésű, műanyag nyílászárós lakás eladó. 11.5 MFt 30/943-1095
289158
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KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ
DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT.
70/776-6163; 52/311-453

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
Balatoni strand melletti nyaralómat debreceni lakásra cserélem vagy eladom. Ár: 24MFt.
06-20/613-2026
Debrecen, Domokos Lajos utcán, 35 nm-es,
1,5 szobás,7 emeleti, ERKÉLYES, felújított, ﬁatalos lakás,klímával, új burkolatokkal, tehermentesen, alacsony rezsivel eladó. 10,99 M
70/326-1000
Debrecen, Piac utcán, 61 nm-es, 2 szobás,
1 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros polgári lakás, azonnal költözhetően, tehermentesen eladó. Kiváló befektetés! 13,2 M
70/326-1333
Debrecen Belvárosában a Vásáry István
utcán, 61 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás,
1 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros polgári lakás, tehermentesen, azonnal költözhetően eladó. 13,2 M 70/326-1333
Debrecen, Gyergyó utcán, 64 nm-es, 2,5 szobás, 2 emeleti, mért fűtéses, jó állapotban lévő
lakás, tehermentesen, rugalmas költözéssel
eladó. 13,5 M 70/326-1000
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 Egyetem közvetlen közelében a
Dóczy J. utcában 2. em-i étkezőkonyha+2
szobás felújított, gázfűtéses nagy erkélyes
lakás eladó. 18,9MFt 70/4296879
Debrecen Libakertben 54nm-es, 2 szobás,
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó.
30/4571-219. Ár: 10,5 mFt.

Akadémia utcán, tégla építésű 4 lakásos sorházban,
csendes környezetben, kiváló minőségi anyagokkal
felújított, 2 szobás, fényes, beépíthető teraszos, szép
lakás eladó. 25 M Ft, +36 70 412 3141
Újkerti panelprogramos, 44 nm-es, erkélyes, 1,5 szobás, 8. emeleti, átlagos állapotú, különnyíló szobás, kis
rezsijű lakás eladó. 13,39 M Ft, +36 70 461 9716
Debrecen Tócóskertben, a Kishegyesi úton, 61 m2-es
lakás eladó. Nappali+ 2 félszoba, konyha-étkező, külön
fürdő-wc és erkélyből áll az ingatlan. 12,99 M Ft,
+36 70 716 9076
Debrecen, Csapó utcai, 63 m2-es, 1+2 szobás, 10.
emeleti lakás eladó. 11,89 M Ft, +36 70 716 9076
Debrecen központjában, a Darabos utcán, felújított,
1. emeleti, csendes kis utcára néző, erkélyes, 3 egész
szobás, azonnal költözhető, 71 nm-es panellakás eladó.
13,99 M Ft, +36 70 388 5216
Eladó Debrecen belvárosában, 2 emeletes, tégla építésű társasház 1. emeletén, 65 nm-es, nappali +2 szobás, étkezőkonyhás, külön wc-fürdőszobás, gázcirkó
fűtéses lakás. 17,5 M Ft, +36 70 469 3231
Debrecen Nagyerdőn, a Kassai úton, eladó egy részben
felújított, 3. emeleti, 54 nm-es, 2 szobás, műanyag nyílászárós lakás, tégla építésű társasházban. 13,1 M Ft
+36 70 388 5026
Debrecen - Belváros, 51 nm, 1+2 fél szobás, K-i fekvésű, részben felújított társasházi lakás, zárt lépcsőházban eladó. 11,9 M Ft, +36 70 469 3526
Debrecen-Kerekestelepen, 50 nm-es, 2. emeleti, 2
különnyíló szobás, külön wc-fürdőszobás, gázcirkó
fűtéses lakás eladó. 14,4 M Ft, +36 70 461 9841
Debrecen Vargakertben, a Trombitás utcán, eladó
egy jó állapotú, 61 nm-es, 2 szobás, nagy étkezős,
külön wc-fürdőszobás, 4. emeleti lakás. 13,99 M Ft,
+36 70 469 3726

Debrecen Derék u. 3.em-i mértfűtéses nagy
étkezőkonyhás 2 különnyíló szobás, burkolatokkal, konyhabútorral felújított 55nm-es,
erkélyes lakás eladó. 12,8MFt 70/429-6879
Debrecen Csigekertben újabb építésű társasházban 2.em-i gázcirkó fűtéses 2 különnyíló
szoba étk.konyhás 59nm-es erkélyes lakás
zárt udvarban, parkolóhellyel eladó. 19MFt
70/429-6879
Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
11,9MFt 0620 516 6127
Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2es, 2szobás, kondenzáció kazános, led sor
különféle fényekkel, impressive fürdővel felújított lakás eladó 18,99 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
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
Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 103m2-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
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Belváros Attila tér-nél 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, 2 erkéllyel 20,4 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Exkluzív, minden
igényt kielégítő
társasház épül a
Széchenyikertben.
Ingatlan Stúdió

383572

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

Nagyerdő 1-es villamosközeli 2. emeleti, 86
m2-es, étkező plusz 3 szobás, 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 54m2-es, 2
szobás, részben felújított lakás új konyha, új
fürdő, új fa ablakok, tégla, gáz fűtéses, keletnyugati fekvésű lakás eladó 4 m2-es erkéllyel
14,2 M 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

Nagyerdő 2-es villamos közeli 1. emeleti, 55
m2-es, 2 szobás, tégla, gázfűtéses, 4 m2-es
erkéllyel, új konyhával mosogatógéppel, új
fürdővel benne sarokkáddal és padlófűtéssel,
műanyag nyílászárókkal csendes lakás 19,7 M 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

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

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 103m2-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

Debrecen Ybl főiskolánál 8 éves építésű 135
nm-es 4 szoba,2 nappalis,étkezős,3 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigetel
t 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:16.5M+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

Campus közeli 1.emeleti, 36m2-es, nappali + étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját
pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű
lakás közeli buszközelekedéssel 11,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

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

Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos
közeli 1.emeleti, 66m2-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

Vargakertben közel a belvároshoz 2 szoba
+ nagy étkezős, 61 m2-es, panelprogramos,
gázfűtéses, műanyag nyílászárós,3. emeleti,
hőszigetelt, nagyon szép lakás tulajdonostól
eladó. Érd: 70/544-4506

Nagyerdő 2-es villamos közeli 43m2-es,
1,5szobás, 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

Egyetemek mellett a Sestakertben 1+2 szobás, 51 m2-es, gázkonvektoros, középső,
szép új konyhaszekrényes, új fürdőszobás,
nagyon szép, 3. emeleti lakás eladó.KIVÁLÓ
BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506
Egyetem sugárúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
43 m2-es, tégla építésű, gázkonvektoros, kis
rezsijű lakás három emeletes társasházban
eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 12,9 M Ft
Érd: 70/544-4506

Tócóvölgyben 1+2 szobás, 63 m2-es, felújított fürdőszobás,erkélyes, középső, 3. emeleti lakás csendes, parkos környezetben eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506
Tócóskertben SZÉP, 3. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es, MÉRT fűtéses, középső, alacsony
rezsijű, nagy erkélyes, felújított lakás eladó.
Érd: 70/544-4506
Tócóskertben a Tescó közelében 1. emeleti, 3 külön nyíló szobás, 63 m2-es,
felújított,erkélyes, nagyon szép lakás eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506
Belvárosban IGÉNYES, 2,5 szobás, 60 m2-es,
MÉRT fűtéses, műanyag nyílászárós, gyönyörű lakás négy emeletes társasházban eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506
Db Nagyerdőn a villamos mellett 2. emeleti, 2 szobás, 54 m2-es, egyedi gázfűtéses,
műanyag nyílászárós lakás zárt udvaros társasházban eladó. Érd: 70/544-4506
Db a Tócóskertben 3. emeleti, 3 külön nyíló
szobás, 68 m2-es, MÉRT fűtéses, műanyag
nyílászárós, erkélyes, csendes, parkra néző
lakás eladó. Érd: 70/544-4506
Vénkertben az egyetemek közelében 5.
emeleti, 1,5 szobás, MÉRT fűtéses, középső, kis rezsijű, felújított,szép lakás eladó.
Érd: 70/544-4506

ALBÉRLETET KERES
Keresek Debrecenben főbérlő nélküli lakást
albérletbe. 06-70/519-0590
Középkorú hölgy különálló 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.
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
Igényesen berendezett szoba fényes udvarban kiadó Debrecenben. Ár: 40.000Ft rezsivel
együtt+1 havi kaució. 06-20/458-5007
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

ÉPÍTÉSI TELEK
Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építési telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3MFt.
Tel: 06 20 516 6127
Csapókerti 530 nm-es összközműves építési telek
eladó. Irányár: 10,99MFt. Tel: 06 20 422 6503
Fészek lakópark közelében, 1000m2-es telek
eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

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

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

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
Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban irodák parkolással, klímával, portaszolgálattal
kiadók. 06-30/557-9616
Debrecen belvárosának közelében, nagy múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Debrecen, Cegléd utcán
helyiségek KIADÓK
üzletnek vagy irodának.

0630/9450-035
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

GARÁZS
Nagyméretű 22nm-es, hőszigetelt garázs
kiadó, raktározás céljára is. 06-30/903-1225

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,
hitelezhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079
Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BENZIN/
GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cdautórádió, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 897.000ft, tel 20-2049079
Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079
Elektromos Moped Elektra 6000 3 kerekű,
újszerű állapotban, újszerű akkumulátor, index,
világítás, hátramenet, eladó, ár: 157.000ft,
tel 20-2049079
Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi diesel ABS,
Klíma, szervokormány, 2 légzsák, Cd-autórádió,
2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079
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: 997.000ft, 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
85.000km ABS, ESP, Klíma, szervokormány,
6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak,
tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép
újszerű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 2.697.000ft, 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 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
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

JÁRMŰKERESÉS
Autófelvásárlás! Állapot és kortól függetlenül
azonnali készpénzﬁzetéssel! 06706255878
AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉNZES
VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON MOST!
0630/8812377
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
Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit,
kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , banki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig
tel:20-2049079

RÉGISÉG
Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edényeket, képkereteket, könyveket, hagyatékot
vásárolok. 06-20/3222-011
Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet,
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket,
festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget
veszek. 06-70/6244-977
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat,
órákat saját részre! Tel:20/5360-069
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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

ÁLLAT
Növendék német juhász kölykök kétszer oltva,
törzskönyvezett szüloktol eladók. (30)8566-981
Piros tollú rántani és paprikásnak való csirke, tojó jérce bográcsozni való kakas kapható,
házhoz szállítással is. 06-30/647-4056
Tojótyúk egyéves, nagyon szép barna tollas,
kiválóan tojó, 599 Ft/db.áron ingyenes házhoz
szállítással rendelhető. 06/70-240-13-31
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-Ft/db.
Tel.: 06-20/204-2382

NÖVÉNY, MEZŐGAZD.
Dália gumó eladó (Jamaika). 200 db, 250 Ft/
to. 06-20/563-2421
KUKORICAVETOMAGOK: Dekalb, Pioneer,
Syngenta januárban akciósan rendelhetok
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.hu
Tel.:06-20/980-4449

EGYÉB ELADÁS
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok.
Érd.: 06-30/979-9529
Elektromos moped (Luna) rokkantkocsi
nagyon szuper, új állapotban (kék színű)
160kg teherbírású eladó. 06-30/907-4918
Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda
80x80x130m ár: 13000Ft-14500Ft-ig Termékeink kb. 10hónapos kitermelés, akác, tölgy,
bükk Fuvar mennyiségtol, függoen ingyenes
házhoz szállítás! Akár 24 órán belül fuvarunkat
teljesítjük.80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft
Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hívjon
bizalommal! Tel.:30/752-1650
Férﬁ öltönyök, irhabunda nagyon jó állapotban olcsón eladó. 52/423-345
Férﬁ öltönyök nagyon szép állapotban, 54-es
méretben új irhabunda XL-es méretben eladó.
06-30/393-2347
Gázkonvektor, gázkazán, gáztűzhely, bontott
anyagok, bútorok, egyebek eladók, cserélhetők. 06-70/420-9364
Gyümölcscefre, konyhabútor, tálaló, festőlétra, gáztűzhely, veteránrádió, szobrok,
dísztárgyak, edények, vegyes vasak eladók.
06-30/623-6136
Rendelheto kalodás és ömlesztett konyhakész
hasított tűzifa. Jelenlegi termékeink: száraz
minőségi törzsfa, tölgy, bükk, akác. Kiszállítás több helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 14500 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /m3 Hívjon bizalommal: 20/512-6628

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
Használt szerszámot vásárolok esztergagépeket, lapkákat, méroeszközöket egyéb szerszámokat. Tel: 06-70/517-5503
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, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

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

PÉNZ

pontmasszazs.hu

30/503-1705
382333

Burkolást, kőműves, festőmunkát vállalunk elérhető áron, anyagbeszerzéssel. 06-30/256-4841

REDŐNY JAVÍTÁS
Leszakadt, elromlott a redőnye?
Ne csináljon gondot belőle, bízza szakemberre!

Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár hétvégén is.
K-roy Árnyékolás

30/535-5532
384512

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák teljes
körű felújítását, vízszereléssel, anyagbeszerzéssel vállalom. Pontos, megbízható, precíz
munka! Tel.: 0630/361-6122

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

Cseréptető, palatetők bontás nélküli
átfedése bitumenes zsindely ráolvasztással. Tetők mosása, javítása, impregnáló felújítás, kémények bontása, javítása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 06-30/7123457, 06-20/3380-366
Duguláselhárítás garanciával, vidéken is,
minden nap. 06-30/2181-200
E.ON regisztrált villanyszerelési munkát
vállalok plombabontással. Lakás szerelés.
06-30/451-0483
Fakivágás, gallyazás, metszés, rotálás!
www.patentkert.hu 0630/998-17-93
Favágás anyagáért is, sövényvágás,
metszés, rotációzás. kert.debrecen@
gmail.com 06-20/585-3001
Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis
munkák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660
FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása,
gépi eljárással, gyári színekkel, garanciával. 06-30/529-0074
Fürdokádfelújítást, szobafestést, laminált parketta lerakását vállalom. Tel.: 06 20/ 421-4530
Közületeknek és magánszemélyeknek
lakóingatlanokban, telephelyeken, irodákban számlaképesen alkalmi vagy
rendszeres TAKARÍTÁST vállalunk. Tel.:
30 6332 640

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

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. Amenynyiben eladná autóját készpénzért megvásároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank),
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012,
52/457-777

ÁLLÁS
Megváltozott munkaképességem miatt adminisztrációs, számítógépes adatrögzítői és/vagy
telefonos ügyintézői állást keresek, 49 éves
nő vagyok, több éves gyakorlattal rendelkezem. Eddig támogatottan dolgoztam. Tel. számom: 20/432-6761
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos ﬁatalokat 19 éves kortól, top keresettel.
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és gyori munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított.
06-70/354-9321
CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé)
ottlakással 06-30/937-4157
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.
andreasagro.com
Debreceni panzióba szobaasszonyt felveszünk. Önéletrajzot várunk: belvarosipanzio@
freemail.hu
Fényezőket keresünk ipari fényezéshez,
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással.
06-30/937-4157
Győri munkahelyre targoncásokat és CNCseket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.:06-20/494-1044
Hajdúböszörményi telephellyel rendelkezo
cég nemzetközi gépkocsivezetoket keres.
Érd: 0630/576-45-02
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 20/320-5229
Lapostető hő-víz szigetelés, bádogos, ács
munkák, palatetok mosása, bontás nélküli
szigetelése 70/5669101
Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt keresek
debreceni munkahelyre. 06-20/4219-099
Pótkocsik összeszereléséhez keresünk
betanított munkásokat vidéki munkahelyre
ottlakással 06-30/937-4157

Szegedi, hosszú távú munkavégzésre, bejelentett munkahelyre, víz-gázközponti fűtésszerelő és hegesztő szakembereket keresek. Szállás megoldott.
06-30/228-2581
Veszprém megyei középvállalkozás
hosszú távú munkára hőszigetelő,
ipari bádogos szakembereket keres.
+36-70/266-0001
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

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)
Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pontosabban kezelje számítógépét. Számítástechnikai
tanfolyam felhasználói szinten. 52/311-003.
Nyt.sz: 09-0271-04
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
Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.
hu. Nyvsz: E-000645/2014
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
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

TÁRSKERESÉS
Bájos vörös 30-as hölgy Debrecenben ismerkedne. 06-30/232-1381

Debreceni elvált és özvegyasszonyok, férﬁak
társat, élettársat keresnek. 06-70/519-0590
Dekoratív ﬁatal lány partnert keres.
06-30/743-1047
Dekoratív, szőke nő ismerkedne. 06-70/642-8559
Fekete, hosszú hajú ﬁatal nő ismerkedne.
06-30/634-9650
Kedves szöszi 40-es Debrecenben ismerkedne. 06-30/831-5153
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
Szép arcú ﬁatal lány Debrecenben ismerkedne. 06-30/474-6343
Szép arcú pici lány Debrecenben ismerkedne. 06-70/592-9677
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

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

KÖZLEMÉNY
Csökkenő férﬁerő? Van megoldás, kipróbált.
0630/983-0392

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
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Kedves gyerekek!
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KÖRZŐ
OLLÓ, RADÍR

ISKOLA

FÜZET
UDVAR
SZÜNET

ÓRA, HÁZI
ASZTAL
TÍZÓRAI

SAKK
KÖNYV
EBÉD

17:00 óra
Bluegrass sítlusú zenés,
táncos bendzsó est
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár - Debrecen

CERUZA

10:00 óra
Nyílt nap az IIK-ban
Ifjúsági Karrier Központ Debrecen

TANÉV

10.

Február
10:00 óra
V. Szathmári Pap Károly
nemzetközi fotográﬁai
fesztivál záróünnepsége
Belvárosi Közösségi Ház Debrecen

TOLLTARTÓ

MIKOR
és HOL

195323

Elrejtettünk
El
ejtettünk 17 szót a rejtvényben,
ejtvénybe megtaláljátok
mindegyiket?
Jó szórakozást!

19:00 óra
Leander Kills, AWS, USEME
- Debrecen: Teltház!
Roncsbár - Debrecen

15.

Február
14.00 óra
Farsangra készülünk
Csapókerti Közösségi Ház Debrecen

19:00 óra
Hollywood Debrecenben
Hans Zimmer est
Kölcsey Központ - Debrecen

Farsangra készülünk

23.30 óra
Retro Farsang
Butiq - Debrecen

10.00 óra
Pagony farsang
Debreceni Pagony

Véda Esküvői Kiállítás és
Vásár
Debrecen Plaza

10.00 óra
Lego-robot programozás
Újkerti Közösségi Ház Debrecen

Február
23.00 óra
Klinika Nyitó buli
Klinika Egyetemi Klub - Debrecen

20.00 óra
Margaret Island koncert
Roncsbár - Debrecen

Február
8.30 óra
Kazinczy Ferenc szép
magyar beszéd verseny
Újerti Közösségi Ház - Debrecen

11.

Február
7.00 óra
„Utolsó vacsora” - Közösségi disznótor és szülők bálja
Homokkerti Közösségi Ház
- Debrecen
10.00 óra
Lurkó műhely - családi
kézműves hétvége
Tímárház - Debrecen

20.00 óra
Blackened Mysticism
Kaptár Klub - Debrecen

19.00 óra
Dumaszínház
Lovarda - Debrecen

12.

14.

21.00 óra
Debreceni Valentin Napi
Akusztikus Koncert
Incognito Club - Debrecen

Retro Farsang

23.00 óra
Welcome Coronita:
Steve Judge/Miamisoul
My Friends Club - Debrecen

Ismerős Arcok koncert

19.00 óra
Vylyan Borvacsora
Butiq - Debrecen

17.

Február
15.00 óra
Istenképes - Debreceni Baptista Ifjúsági Konferencia
Lovarda - Debrecen
20.00 óra
Ismerős Arcok koncert
Roncsbár - Debrecen
20.00 óra
Middlemist Red, Deep Glaze
Víztorony - Debrecen
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a

18 lakásos

társasház kivitelezése indul

n a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások

MADE IN GERMANYY

w
w
w

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

313840

366602

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.
Érdeklődni:
w w w. b a r n a b a u. h u
Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770

Csepregi Attila
4286 Bagamér, Liget tanya 158.

Kereskedelmi cég középfokú
végzettséggel, számítógépes
ismeretekkel rendelkező

Kereskedelmi cég felvételre keres
targoncavezetői engedéllyel,
és kereskedelmi gyakorlattal
rendelkező munkavállalót

ELADÓ-PÉNZTÁROST ADMINISZTRÁTORT

384514

383579

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

Kereskedelmi cég felvételre keres
számítógépes, és kereskedelmi
gyakorlattal rendelkező

A „Kaba-Ház” Idősek
k
Otthona 17 év tapaszztalatával, csendes, nyuugodt, zöldövezetben,
elhívatott szakemberekekkel, rendszeres orvosi
ellátás mellett várja
azokat az időseket, akik
kik
állapotuknak megfelelőelően állandó felügyeletet
et
igényelnek.
Érdeklődni elhelyezési lehetőségek
kapcsán tel.sz: 06-54/522-066 · kaba@idosotthon.hu

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályázatot
nyújtottam be EMVA-Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén kapott
támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. A jövedelempótló
támogatás és további támogatási lehetőségek igénybevételével vállalom, hogy
életképes gazdaságot működtetek és 2019-re a gazdaságom mérete legalább
12,63 EUME lesz. Fő tevékenységem: juh és kecske tenyésztése.

RAKTÁROS

Debrecenben

keres Debrecenben

Önéletrajzokat a:

Önéletrajzokat a:

Önéletrajzokat a:

baineklari@tiszatrade.hu

baineklari@tiszatrade.hu

baineklari@tiszatrade.hu

email címre kérjük.

email címre kérjük.

munkakörbe Debrecenben

384516

b

a

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688
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email címre kérjük.

