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A megvalósulás éve

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

www.faablakmester.hu
FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

Debrecen
egyik legkedveltebb
lakóövezetében,

a Hajdú utcán
(Kartács utca)
4 lakásos sorházban

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

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

Ár: 39,4 M Ft-tól.

Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393

Érdeklődni:
+36-30-315-3842

384502

379062

1000 Ft-tól
elérhetőek!

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

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

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.

SZEMÉLYAUTÓÓ
MMŰSZAKI
ŰSZAKI VVIZSGA
IZSGA

FuránFlex
technológiával
készült bélelés
gáz és szilárd
tüzelésre minimális
bontással.

MAGYAR SZOLGÁLTATÓ

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

AKCIÓS ÁR

16.900 Ft

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:

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

Debrecenben
március 11-én.
Tel.: 06 30 948 2646

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

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

312310

GOMBOS PÁL
Tel.: 52/471-545, 70/238-7800
E-mail: gombospalev@gmail.com

385734

Truck-Repair Kft

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

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

Debrecen, Ozmán u. 3.
+36 52 524 090

www.truckrepair.hu

MADE IN GERMANY
Y

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

313840

Tel: 0630/9583580

313198

323111
379063

Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

KÉMÉNYEK

Konténeres szemét
és törmelék szállítás!!

382328

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

új lakások (108–117 m2)
leköthetők.

Kezelési díjak már

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

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.

www.vokk.hu

DDebrecen,
Deb
De
ebr
brec
brec
ecen
en,, Be
en
BBethlen
Beth
eth
thlle
len u.
len
u. 66–8.
–88.
(Mediterrán
(Med
(M
editititeer
ed
errá
rán
án Ház
Ház a régi
réégi OTI-val
OOTI
TI-v
TI
-vval szemben)
sze
zemb
emb
mben
en))
en

190050

384501

www.sportedzoitanfolyam.hu

Rendelési idő hétfő–péntek:
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saját garázzsal és
önálló telekrésszel
rendelkező

Dr. Berényi Pál

100%

éve prakti
praktizáló
izáló

éss 39 éves szakmai tapasztalattall
é
rendelkező
rendelkező
ő ha
hagyományos
gyyomá
á yyos kínai orvos
orvo
orvoslás.
slás
slá
slás.

gyári képv iselete

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

Magyarországon
M
agyarországon már 26

315010

312160

Gácsi Zoltán

20/451-1346

Az eddigi idők legnagyobb város idei évi költségvetése.
összege, 74,1 milliárd forint a
Lapozzon a 2. oldalra

348414

Ingyenes felmérés!

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
E LÉ G

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Márciusban
ismét
megjelenik!

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

2

2017. február 17.

AKTUÁLIS

2017 a tervek
megvalósulásának az éve
■ Debrecen 2017. évi

Gondoskodás
A polgármester hangsúlyozta, Debrecen gondoskodik polgárairól. – A szociális
támogatásaink a rászorulók
szélesebb körében válnak elérhetővé azáltal, hogy tavaly

év végén csökkentettük a vonatkozó rendeletünkben a
jövedelemhatárokat, ezáltal
többen érhetik el a juttatásokat. Annak érdekében, hogy
a város az elvárt életminőséget képes legyen biztosítani,
10 %-kal emeljük a városüzemeltetés kiadásainak főösszegét, és a hivatalon belül külön osztályt hoztunk létre a
zöldterületeink hatékonyabb
és minőségibb kezelésére a főkertész vezetésével. Ebben az
évben megkezdjük az orvosi
rendelők, bölcsődék, óvodák
felújítását és részben pályázati
forrásból (130 millió Ft) részben városi költségvetési támogatással (100 millió Ft) elindítjuk a debreceni Hospice-ház
programot – mondta el.
Elhangzott, a költségvetésben nincs működési hiány.
2017-ben az önkormányzat
bérfejlesztést is végrehajt,
amely a polgármesteri hivatalban, az intézményi és a
nonproﬁt szférában dolgozó
1500 munkatársat érinti.

Akció időtartama: 2017. 02. 20–03. 05.

Natur lecsó
720ml/204g
Érvölgy

Lagris
sárgaborsó
400g

239 Ft/ü
1171,56 Ft/kg
ELFOGADJUK:
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

99 Ft/cs
247,5 Ft/kg

Tel.: 52/525-419 • www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu

Hirdessen tematikus oldalainkon
kedvezményes áron!
Papp és Tsa.
Élelmiszer Ker. Kft
Kft.t.t.
Papp és Tsa. Kft. Hús- és Hentesáru üz
üzle
lett
üzlet

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

V. K.

HHAJDÚHÚS
AJDÚ
200
2000 Kft.
HHúsdisz
Húsdiszkont

Ismét könnyen elé

rhető!

4030 Deb
De recen, Diószegi út 7.

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

Sertés húsok:

Csontos máj
Sertés hátsó csülök

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

299 Ft/kg
799 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

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

Füstölt sertés tarja
Hajdú löncs
Hajdú füstölt kolbász

1499 Ft/kg
950 Ft/kg
1249 Ft/kg

Keresse
K
Ke
ere
ress
se üzle
ü
üz
üzleteinkben
zle
lete
tein
tein
te
nkb
kben
en a

Kiváló Minőségű
Min
nőségű Sertéshús
nős
Sertéssh
hús (KMS)
megjelöléssel
ssel
el e
ellátott
lllát
átot
tot
tt hú
hústermékeinket!
úste
st
term

Az akció 2017. 02. 15-től 2017. 02. 21-ig tart.

Stabilitás
Dr. Papp László polgármester hangsúlyozta, a város gazdálkodását és intézményeinek
működésére a stabilitás jellemző, melyre ez évben is kiemelt
ﬁgyelmet szentelnek. Elmondta, több év után először, tavaly
nem került sor a költségvetési
zárás miatt az év utolsó negyedévében zárolásra, és bár
tavaly döntött a közgyűlés 1
milliárd forint hitel felvételéről, a hitelkeretből egyetlen
forintot sem kellett elkölteni
2016-ban. Hozzátette, nem tervezik azt, hogy 2017-ben osztalékot vonnak el Debreceni
Vagyonkezelő Zrt-től. – Öszszességében tehát garantáljuk intézményeinknek a stabil, kiszámítható működést,
de megköveteljük a takarékos
üzemeltetést – emelte ki.

374986

Fejlődés, növekedés
A költségvetés legjelentősebb része, mintegy 27,8 milliárd forint összegben a beruházásokra összpontosul.
A fejlődést és a növekedést a
Új Főnix Tervre épülő beruházások, a Kertségi Fejlesztési Program és a beruházásösztönző gazdaságfejlesztési
program segíti. – Idén 66 beruházási program veszi kezdetét, többek között megkezdődnek a lakótelepi piacok
és általában véve a lakótelepi fejlesztések, a nagyerdei
vizes élménypark fejlesztése
(2017-ben tervezés, bontás),
színházfejlesztések tervezési eljárásai és a kerékpárutak fejlesztése is – sorolta a
polgármester.

Full Diszkont

196632

Az eddigi idők legnagyobb
összege, 74, 1 milliárd forint
a város idei évi költségvetése,
melyről február 16-án tárgyal
a közgyűlés – mondta Papp
László, hozzátéve, míg 2016 a
tervek éve volt, 2017 már azok
megvalósításainak éve lesz.

195323

költségvetését a fejlődés, a stabilitás és
a gondoskodás határozza meg, mondta
el Papp László polgármester a február
9-én tartott sajtótájékoztatón.
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OLCSÓ FÜGGÖNYÖK

BOLTJA

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

385321

• Dekor anyagok
• Vásznak
• Fényáteresztő,
sötétítő
függönyök

AKCIÓ

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

AIRÁNYZOTT
JÓL

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

ELKÖLTÖZTÜNK

HIRDETÉS

Új címünk: Debrecen, Kassai út 93. (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)
2016. július 4-től

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

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

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

194315

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

Olcsó
árak!

Friss csirke faroscomb
399 Ft/kg 349 Ft/kg
Friss csirke máj
359 Ft/kg 299 Ft/kg
Friss sertés oldalas
1099 Ft/kg 999 Ft/kg
Friss sertés háj
249 Ft/kg 149 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
1149 Ft/kg 1049 Ft/kg
Fagyasztott pulyka felsőcombﬁlé
999 Ft/kg 899 Ft/kg
Gallicoop sajtos-sonkás pulyka érme 1kg 859 Ft/kg 779 Ft/kg
Hekk törzs 1kg
1249 Ft/kg 1099 Ft/kg
Queen üdítő 2,5l (több íz) Egys. ár: 80 Ft/l 239Ft/db 199 Ft/db
Savanyú apró láposzta 1kg
299 Ft/kg 239 Ft/kg
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

195280

385314

Kérésre
készre varrás!

Az akció érvényessége: 2017. 02. 17.–02. 23-ig.

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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Jég, hó és sár volt az utcákon
A közutakat megtisztították, a közlekedés visszazökkenhet a régi kerékvágásba
■ Ez sajnos elég
gyakran előfordult
az előző hónapban.
Mi várható most, hogy
már nem olyan fagyos az
idő? Végleg vége a télnek?
Az elmúlt másfél hónapban sorra dőltek meg a

hidegrekordok, ami jócskán
megnehezítette a városiak
életét. Aki gyalog indult el
otthonról, annak számolnia
kellett azzal, hogy önkéntelenül is műkorcsolyázó válhatott belőle, hiszen mind
a belváros, mind a lakótelepek utcái jegesek és csúszósak voltak hetekig. Az utak

csúszásmentesítése és a hó
elsöprése sok helyen nem
történt meg, csak az egymásra mutogatás maradt,
hogy kinek lenne ez a feladata: a helyi önkormányzatnak, a közlekedési vállalatnak, vagy a lakóknak.
A jogszabály szerint az
autóutak, a közterületek és
a buszmegállók, villamosmegállók csúszásmentesítése az illetékes szervek (önkormányzat, közlekedési
vállalat, alvállalkozók) feladata, a házak előtti járda
biztonságát pedig a tulajdonosoknak és a lakóknak kell
biztosítania. Ha valaki egy
ház előtt elesik és megsérül,
akkor kártérítést igényelhet,
és a lakókat gondatlanságból elkövetett bűncselekménnyel is vádolhatja. Az
utak sózása 2010 óta tilos,
hiszen súlyosan károsítja a
környezetet, ezért akár ötvenezer forintos büntetés is
kiszabható.

A DKV és a MÁV sem
volt a helyzet magaslatán.
A csúszós utak miatt sok járat késve indult el, az utazni
kívánók felháborodására.
Fontos azonban megérteni,
hogy a lassabb és ﬁgyelmesebb közlekedés az utasok, a
járókelők és a többi autós és
buszsofőr biztonságát szolgálja. A vonatok esetében is
nagy fennakadást okozott
az állandó havazás, a szokásosnál is nagyobb késés
volt tapasztalható például
a Nyíregyháza-DebrecenBudapest vasútvonalon.
Mostanra a legtöbb helyen már a jég és a hó eltűnt. A közutakat már szépen
megtisztították,
így a közlekedés visszazökkenhet a régi
kerékvágásba.
A télnek úgy
tűnik, hamarosan vége lesz.

A szervezet jelez, ha baj van.
Figyeljen rá!
Magyarországon százból ötvenhét ember szív – és érrendszeri megbetegedés, érszűkület, érelmeszesedés következtében hal meg!
Ne várja meg, még nem lehet segíteni! Van már megoldás, mely hatékony és fájdalommentes. Az érszűkület meglétéről árulkodhat
ha görcsölnek, fájnak, zsibbadnak, hidegek a végtagjai. Ha járástávolsága lecsökkent, fáradékony. Ha szédül, gyakran fáj a feje. Külön
veszélyeztetettek mindazok, akik dohányoznak, cukorbetegek, magas a vérnyomásuk vagy koleszterinszintjük, keveset mozognak,
stresszes életmódot folytatnak. Sajnos a kor előrehaladtával növekszik a káros anyagok lerakódása az erek falán.
Az érszűkület négy stádiuma van – súlyosságtól függően. Legenyhébb formájában tünetek nincsenek, csak műszeres vizsgálattal lehet a betegséget kimutatni. A második és harmadik stádiumban kezdődnek
ődnek a panaszok. Az utolsó,
ntrum
negyedik stádiumban üszkösödés alakul ki, jelezve a szövetelhalást.
und Kezelőce
so
ra
a
-P
n
a
Nashw
Az érszűkület kezdeti szakaszában nem okoz panaszt, ezért fontos a
rendszeres szűrésen való részvétel, hisz a betegség leghatékonyab.
ban korai szakaszban kezelhető. A betegség kezelésére és megelő17. 03. 31-ig
Érvényes: 20
zésére igen hatékony módszer az országosan alkalmazott Nashwan-Parasound készülék, mely infra, ultra és hallható hang kibocsájtásával
al
rugalmasabbá teszi az ér falát, valamint a szervezetet mellékér képzésére serkenti a beszűkült, elzáródott érszakasz környékén.
Nem csak tudományosan igazolták az eljárás hatékonyságát, hanem számos elégedett páciens is. A kúra 20 napból áll, mely az egész
szervezetre hat.
Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát INGYEN
március 1-jén, 7-én vagy 22-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, 06-70/2903216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 0620/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a
Fontos a rendszeres és korai vizsgálat, hisz a kezelés a betegség kezdetekor vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.
a leghatékonyabb!
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385315

385732
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Az időjárás-előrejelzések
szerint napközben már nem
fog 0°C alá csökkenni a hőmérséklet, maximum éjszaka várható még talajmenti
fagy. Debrecenben és környékén minimum 7-8°C
lesz, és egyre melegszik
majd az idő. A napos órák
száma nőni fog, viszont februárban gyakrabban fog esni az eső is.
G. A.
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
neres
Konté zállítás 3 nap/2 éj félpanzióval 9.800 Ft/fő
léks
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
törme
1
6
06-49/312-251
222-41
www.fenyo-panzio.hu
06-20-

333095

317031

369068

Gyerekpelenkák 20 Ft-tól.
Házhoz szállítás 200 db-tól
Debrecenben ingyenes!
Debrecen, Apafi utca 64.
Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196
369010
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Szakemberek A-Z-ig
CSERÉPKÁLYHA

SZŐNYEG
Professzionális

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

Debrecenben!

Házhoz szállít
yeg.hu
www.varazsszon
út 98.
Debrecen, Füredi
n)
(Medicor udvarba

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

382331

383583

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

195850

CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

e
Autóüvegb
épített
..
biztonság.
Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: 52/324-585,
mobil: 30/9488-144
206551

385730

383582

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

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

Db., Kassai út 96.
(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

FOUR ENTRY KFT.

313742

312279

313639

322630

06-20/950-5515

SÍREMLÉKEK
készletről kedvezményesen*!
(akár 50.000 Ft engedmény)

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

2 ől
-t
1099 Ft/m
ással is.

www.derecskeikalyhas.hu

SÍREMLÉK

KÖNYVELÉS

szőnyegtisztítás



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

KÖNYVELÉS

☎0670/620-1575

380008

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Tel.: 20/933-5023
www.sirkovek.hu
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Építés–Otthon– Lakberendezés
A ragyogó
parkettáért

INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL
– 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

A parketta egy nagyon elegáns
és kifinomult megoldás, nagyon
sokan szeretik egyszerűsége
és szépsége miatt. Ám az idő
múlásával kopottá, karcossá és
fénytelenné válhat, ami nem túl
szemet gyönyörködtető látvány.
Szerencsére van megoldás,
hogy megelőzd a fénytelenséget, vagy ha már megtörtént,
visszanyerje a parketta eredeti
szépségét.

195313

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

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

BEJÁRATI ÉS SZEKCIONÁLT
BELTÉRI AJTÓK GARÁZSKAPUK

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

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

195321

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

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ÁGY
FRANCIA
MATRAC EGYÜTT

+

25%
MOST

KEDVEZMÉNNYEL

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

06-20/9462-169
R
É
G
I
B
Ő
L
195848

Pároknak, párosat,
páratlan áron!

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

195277

ötletes
felújítás!

www.matracdepo.hu
380004

Debrecen, Epreskert u. 1.
(A Sweet line udvarában)
Telefon: 70/384-0702

LED fénycsövek

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

362270

108198

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

 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

Használj puha sörtéjű seprűt
rendszeresen és tartsd tisztán
mindig a parkettát. Teríts szőnyegeket a szobába. Egy-egy
kisebb szőnyeg vagy egy futó
megvédi azokat a területeket,
amelyen a legtöbbet mászkáltok, mégsem takarja el az egész
parkettát. Csak minimális menynyiségű vizet használj, amikor
felmosod a parkettát. Válassz
puha, jó nedvszívó darabot és
ha szükséges, felmosás után
egy száraz ronggyal is töröld át
a padlót. Készíts olívaolajból és
fehér ecetből padlóápoló szert,
amelyet spray-el vigyél fel a
felületre apránként, majd puha
törlőkendővel dörzsöld bele a
parkettába egyenletesen. Ez
megóvja a fát, ráadásul természetes összetevőket tartalmaz
csak. Az olívaolajas-ecetes
ápolóval bekent padlót töröld
át még egyszer, tiszta és száraz
törlőkendővel a padló teljes
területén. Kicsit időigényes feladat, ám az eredmény magáért
fog beszélni! A másik lehetőség
a padló fényének felélénkítésére vagy megtartására, a
boltban beszerezhető darabok:
lehet olyat kapni, amelyet a felmosó vízbe kell önteni és lehet
olyat is vásárolni, amivel át kell
dörzsölni a padlót. Ezek nem túl
környezetbarát megoldások,
ezért ha teheted, inkább az
olívaolajas-ecetes megoldást
válaszd!
Egyéb trükkök
A cipők okozta fekete, sötét csíkokat radírgumival tudod eltüntetni. A zsírfoltokhoz használj
itatós papírt és egy kis benzint.
A kisebb, ám látható karcolásokat színtelen körömlakkal tudod
eltüntetni: fesd le a réseket, ha
megszáradt, finom csiszolópapírral dörzsöld át, majd száraz
törlőkendővel polírozd meg
kicsit. Elkerülheted a karcolásokat, ha a székek és asztalok
lábaira filcdarabot ragasztasz.
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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

Portörő utcában, ikerház fele 160nm, mely
emelet ráépítéses, 883nm területtel családi
okok miatt eladó. 25MFt. 06-30/821-3185
Balatonon Szántód Kőröshegyen főutcától
150m-re 6150nm-es ingatlan közművekkel,
hegyoldali erdővel, 70m-es utcafront, vállalkozásra alkalmas középkori nagy cseppköves pincével eladó. Lakás, szántóföld csere
is érdekel. 29,8m Ft. 30/4664944
Debrecen-Kondoroson, buszhoz közeli hétvégi ház áron alul eladó. 52/437-125
Debrecen-Pallagon, tulajdonostól 200nm
hasznos alapterületű 170nm szuterénnel rendelkező családi ház magas műszaki tartalommal, 60nm ipari árammal ellátott
gépkocsitárolóval eladó. Irányár: 57MFt, azaz
Ötvenhétmillió forint. 06-30/9355-461

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS

Debrecen, Kócsag u., másfél szobás, 60nm-es
kertes ház eladó. 11,6MFt. 06-70/613-9269

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

Debrecentől 4km-re, Hajdúsámson felé,
autóbusz megállótól 5 percre, Szikigyakor,
Napnyugta u. 24-26. sz. alatt, művelés alól
kivett, 795nm szőlő-gyümölcsös zártkerti
ingatlan szoba, konyha, fürdőszobás, vezetékes gázzal ellátott 30nm-es kőház pincével
és felszereléssel eladó. Irányár: 4.800.000 Ft.
Érd.: 06-30/589-1006

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
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

Estike utcai, berendezett, 2 különálló ház rendezett kerttel. Iá: 9,5MFt. 06-30/566-9198
Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127
Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es telken,
6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitűnő állapotban eladó. 24,9MFt 0620 516 6127
Csapókerti, szoba-konyhás, felújítandó kis
ház, 410m2-es telken, egyéb melléképületekkel eladó. 6,99MFt 0620 422 6503

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. 8,499MFt
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
55m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es teraszszal családiház 540m2-es telekkel 59,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igényes amerikai típusú 120 m2 ház
25 m2 garázzsal 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
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

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

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

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

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 100 m2-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

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

Csapókertben 16 éves amerikai típusú 144
m2-es, nappali ás 3 szobás luxusház eladó 38
m2 duplagarázzsal 55 m2 vállalkozásra alkalmas melléképülettel 1000 m2 parkos telken.
Extrák: Francia mészkő kandalló, gránitlapos
fa konyhaszekrény, kovácsolt vas karnisok,
18 m2 fedett terasz, öntöző, risztó, több autó
parkolására alkalmas telek kialakítás 60 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

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, 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
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

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

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

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

A Mikszáth Kálmán utcán, 42 nm-es,
másfélszobás, földszinti lakás eladó!
Irányár:14,89 M Ft Tel: 06-30-244-7095
Nagyerdõalja városrészen, 44 nm-es,
felújított, 1+1 szobás, 4. emeleti, erkélyes
társasházi lakás eladó! Irányár: 14,99 M Ft.
Tel: 30/607-6665.
Alsójózsán, 602 nm-es telek, 14,5 m
utcafronttal, 30% beépíthetõséggel eladó!
Irányár: 13,0MFt. Tel: 70/331-7382
A Kassai úton, 43 nm-es, 1 + 1 szobás,
gázkonvektoros, IV. emeleti felújított
társasházi lakás eladó! Irányár: 11,99 Mft.
Tel: 70/331-7382
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

db.peterfia@smartingatlan.hu

Debrecen-Dobozi lakótelepen 51 nm-es, 2 külön nyíló szobás, erkélyes, gázkonvektor fűtéses, átlagos állapotú, 4. emeleti társasházi lakás eladó. 11,59 M Ft,
+36 70 461 9841
Debrecenben, az Egyetem közelében eladó, egy jó
állapotú, részben felújított lakás. A 43 m2-es ingatlan
a 3. emeleten található, nappali + 1 szobás, konyhaétkezős, fürdőszobás, spájzos kialakítású. 14,99 M Ft,
+36 70 716 9076
Debrecen belvárosában eladó egy 1+2 szobás, 68
m2-es, 2. emeleti, gázcirkós és padlófűtéses, klímás,
dupla erkélyes, bútorozott, gépesített, szép állapotú társasházi lakás. 23,5 M Ft, +36 70 716 9986
Debrecenben, a Fényes-udvarban, eladó egy 35
nm-es, 1,5 szobás, jó állapotú lakás. A 8. emeleti
ingatlan befektetésnek is kiváló, jelenleg is albérlők
lakják. 9,6 M Ft, +36 70 388 5461
Debrecenben, a Haláp utcában eladó, egy 66 m2-es, nappal + 2 félszobás lakás. 17,99 M Ft, +36 70 716 9076
Akadémia utcán, tégla építésű 4 lakásos sorházban, 2
szobás, beépíthető teraszos, + ~60 m2 kertkapcsolatos
szép lakás eladó. Vadonat új gázkazán, felszerelt konyha és nyitott autóbeálló tartozik a lakáshoz. 25 M Ft,
+36 70 412 3141
Újkerti panelprogramos, 44 nm-es, erkélyes, 1,5 szobás,
napfényes, átlagos állapotú, jó elrendezésű, külön nyíló
szobás, kis rezsijű, 10. emeleti lakás eladó. 13,49 M Ft,
+36 70 461 9716
Debrecen, Csapó utcai, 63 m2-es, 1 + 2 szobás, 10. emeleti, felújítandó lakás eladó. 12,3 M Ft, +36 70 716 9076
Nagyerdő alján, Egyetemek közelében 2. emeleti, 1
+ 2 szobás, 51 nm-es, gázkonvektoros, jó elosztású
lakás eladó. 16,4 M Ft, +36 70 461 9551
Nagyerdő alján, a Hadházi úton, 1,5 szobás, téglaépítésű, gázcirkó fűtéses, erkélyes, ﬁatalos, jó elrendezésű társasházi lakás, 2004-ben épült, liftes társasházban eladó. 17,9 M Ft, +36 70 461 9551

385727

www.iszp.hu

Nagybánya utca környékén, 2010-ben
épült, 2 szobás, amerikai konyhás, 75nmes ikerház ELADÓ! Irányár: 22,99 M Ft. Tel:
30/244-7095

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

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

Debrecen Dombostanyán, 55 nm-es,
tetõteres, gázkonvektoros zártkerti ingatlan, 885 nm-es, két utcára nyíló telken
eladó! Irányár: 7,4 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
BUDAPEST, VI. ker., Andrássy út közeli, ÚJ
építésű lakások kulcsra készen eladók AKCIÓS
ÁRON. 750 eFt/m2 30/677-6676
NAGYERDEI, 110 m2-es, kétszintes, nappali +
2 szobás, gázcirkó fűtéses, felújított családi ház
eladó. 35,9 mFt 30/677-6676
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCÁN, 57 m2-es, 2
szobás, étkezős, erkélyes, felújított, szép lakás
eladó. 16,8 mFt 30/208-2282
POSTAKERTBEN, 57 m2-es, 2. emeleti, nappali + 1 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, szép
lakás eladó. 19,99 mFt 30/208-2282
TÓCÓSKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkezős,
erkélyes, keleti fekvésű lakás eladó. 12,4 mFt
70/6445-274
EGYETEMEKHEZ KÖZEL, 76 m2-es, 3 szobás, étkezős, mért fűtéses lakás eladó. 13,9 mFt
70/6445-274
TÓCÓSKERTI, 79 m2-es, 3 + 1 szobás, étkező-konyhás, felújított lakás eladó. 14,9 mFt
30/723-9172
CSAPÓKERTI, 110 m2-es, 4 szobás, 2 konyhás, kétgenerációs családi ház eladó. 15,2 mFt
30/723-9172
EPRESKERTI, 56 m2-es, 1 + 2 szobás, 2.
emeleti, szép, gázcirkós lakás eladó. 15,99 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
LENCZ-TELEP központhoz közelebbi utcájában eladó egy 744 m2-es, kiváló adottságokkal rendelkező, összközműves saroktelek. 9,99
mFt 70/7766-413

• Hatvan utcai kertben vásároljon ÚJ lakást! 2 szoba, nappali, saját kert, zárt garázs!
23,3MFt 30/2393-598
• Belvárosban új építésű, 60 nm-es, nappali
+ 1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos
lakás eladó! 25.1MFt 30/406-2625
• Belvárosban Fórumtól 5 percre 55 nm-es, 2
+ 1-es, kiváló elosztású lakás eladó! 13.6MFt
30/863-7367
• Tócóskert parkos részén, 66 nm-es, 2 szoba, nappalis, tágas étkezőkonyhás felújított
lakás eladó! 15.8MFt 30/863-7367
• Nagyerdőn jó állapotú, 3 külön nyíló szobás, erkélyes, étkezőkonyhás lakás eladó!
23.9MFt 30/863-7367
• Villamos mellett igényes 1. emeleti, 2
szobás, étkezőkonyhás, polgári lakás eladó!
23.9MFt 30/863-7367
• Belváros szívében, teljesen felújított 105
nm-es, 3 különnyíló szobás házrész eladó!
24MFt 30/943-1095
• Kassai úthoz közel 50 nm-es 1 + 1 szobás
műanyag nyílászárós gázfűtéses lakás eladó!
9.5MFt 30/943-1095
• Libakertben 55 nm-es nappali + 2 szobás
felújított gáz-cirkós, műanyag nyílászárós
lakás eladó! 14.9MFt 30/406-2625
• Villamos mellett, Egyetem közelében
74 nm-es, jó elosztású, újszerű építésű lakás
eladó! 30.9MFt 30/943-1095
• Egyetem közvetlen közelében 100 nmes belülről teljesen felújított garázsos ház
eladó! 35,9MFt 30/2393-598
• Sestakertben 90 nm-es nappali + 3 szobás
kiváló adottságú, jó állapotú lakás eladó! Garázs is vásárolható! 27.4MFt 30/406-2625
• Nagyerdőalján 59 nm-es 2 szobás, étkező
konyhás, gázkonvektor fűtésű, műanyag nyílászárós lakás eladó.11.5MFt 30/943-1095
289158

312288

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

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

Mesterfalva városrészen, két lakásos
udvarban, 50 nm-es,
2 szobás,
gázkonvektoros házrész eladó! Irányár:
15,5 MFt. Tel: 70/331-7382

379069

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

Belvárosban eladó tégla építésű, 2. emeleti loggiás (erkélyes) 75 nm-es 3 szobás lakás. 19,9 MFt
Egyetemek szomszédjában a Borbíró téren
eladó 3 külön nyíló szobás konyha + étkezős, 3
erkélyes 76 nm-es lakás 13,9MFt
Zöld utcán eladó egy 42 nm-es 1,5 szobás 4.
emeleti lakás. A lakásban bérlők laknak, szívesen maradnának, ha lehet. Irányár: 10,9 M
Db, Kassai Campushoz, Lovardához közel 75
nm-es, erkélyes tégla építésű, klímás 1 + 2 szobás
lakás liftes társasházban eladó. Irányár: 25,8 M
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. Irányár3,9MFt
Martinkán, belterületen Búzavirág utcán
1300 nm-es telek 2,1 MFt
Martinkán, Bojtorján után 2150 nm-es belterületi építési telek 3,1MFt
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Zelemér utcán
120 m2-es,
5 szobás ikerház
nagy kerttel, garázzsal
ez évi átadással eladó.

385733

I.-ár: 42 M Ft.

Érd.: 06-30-995-0177
Gere és Társa Kkt.
Debrecen belvárosában 35 nm-es, 1 szobás felújított házrész, saját tárolóval, gépkocsibeállóval 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
Belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú 4. emeleti lakás a Kandia u. elején eladó.
30/4571-219. Ár: 10,5 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
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.
35,9MFt 70/429-6879
Hatvan utcai kertben 92nm-es nappali+4
különnyíló szobás 2 fürdőszobás igényes
lakás erkéllyel, garázsvásárlási lehetőséggel
eladó. 24,7MFt 70/4296879
Debrecen Libakertben 54nm-es, 2 szobás,
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879
Debrecen Dóczy J. utcában Egyetem főépületétől 2 percre hőszigetelt zárt udvaros házban 2.em-i 2 különnyíló szoba étk.konyhás,
gázfűtéses erkélyes lakás eladó. 18,9MFt
70/429-6879
Debrecen Honvédtemető utcában 2002-ben
épült zárt udvaros házban 58nm-es 2 különnyíló szoba étk.konyhás, erkélyes, cirkófűtéses
lakás eladó. 19MFt 70/429-6879
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, 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
Eladó Debrecen, Tócóskerti, 72nm-es, részben
felújított lakás. Ár: 12,2MFt. 06-70/247-5041
Derék utcai, I. emeleti, 31nm garzonlakás
áprilisi beköltözéssel eladó. Irányár: 10MFt.
T: 06-20/496-7094
Belvárosi, 88nm-es, nappali plusz 3 szobás,
cirkós lakás eladó. 21,8MFt. 06-20/555-6127
Plázához közel, zöldövezetben, kiváló elosztású, 3 sz. 70%-ban felújított lakás sürgősen
eladó. 15,7MFt. 06-20/325-4633

Balatoni strand melletti nyaralómat debreceni lakásra cserélem vagy eladom. Ár: 24MFt.
06-20/613-2026
Debrecen Tócóskertben, Derék utcán sürgősen eladó 72m2, magasföldszinti, jó állapotú
lakás,3 különnyíló szobával. Irányár:13,5MFT.
Tel.:06-70/628-5521,06-70/365-4510.
Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szobás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó.
11,9MFt 0620 516 6127
Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2es, 2 szobás, 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
Nagyerdő Nagy Egyetem és 2-es villamos
közeli 90m2-es, étkező plusz 3szobás, felújított tégla gáz cirkó fűtéses lakás új konyhaszekrénnyel és új burkolatokkal 2db 6
m2-es erkéllyel 24,5M 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 26éves, 92m2-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 72 m2-es, 2 szoba étkezős, télikerttel, 2 erkéllyel, 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
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, 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
Nagyerdő 2-es villamos közeli 43m2-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
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, 2erkéllyel 20,4 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519
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 1. emeleti, 55
m2-es, 2szobás, tégla, gázfűtéses, 4m2-es
erkéllyel, új konyhával mosogatógéppel, új
fürdővel benne sarokkáddal és padlófűtéssel,
műanyag nyílászárókkal csendes lakás 19,7 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
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: 16.5M+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
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

ALBÉRLETET KERES
Keresek Debrecenben főbérlő nélküli lakást
albérletbe. 06-70/519-0590
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.
Nagyerdőn a Balassa Bálint u-n 80 nm-s
gázcirkós 3 szobás erkélyes étkezős kis rezsijű
lakás bérbe kiadó. 30/4571-219. Ár: 130. eFt
/ hó + rezsi + kaució
Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 főnek,
azonnaltól, egy napra is. 06-30/261-9960
Debrecen, kerekestelepi, különálló szoba
főzőfülkével 1 fő, középkorú részére 30.000Ftért kiadó. 06-30/9535-941
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

Hajdúsámson, Sámsonkertben, Mozaik utcában 1717 m2-es dupla építési telek 20 m-es
utcafronttal 2.700 Ft/m2 irányáron eladó.
+36-30/626-3698

FÖLD, KERT
Tanya, föld 3,5 hk, gépek Apafán eladók,
elcserélhetők. 30M. 06-30/329-6134
8,2 ha erdő eladó. 06-30/498-4367

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 : 295 mFt .

Debrecen, Cegléd utcán
helyiségek KIADÓK
üzletnek vagy irodának.

0630/9450-035
385728

Rendezvény háznak, lakodalmak szervezésére alkalmas épület 800 nm-n, melegkonyhával
és 8 szobás szálló résszel eladó. 30/4571-219.
Ár: 75 mFt

ÉTTEREM KIADÓ DEBRECENBEN
a Fontana épületének (Köntösgát sor 8.)
földszintjén 80 %-os felszereltséggel.
Alapterülete: 229 m2.
Érdeklődni az ingatlan@fontanafun.hu
email címen lehet.
385729

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban irodák parkolással, klímával, portaszolgálattal
kiadók. 06-30/557-9616
Hajdúszoboszlón a fürdő közelében 30 m2-es
üzlethelyiség eladó. 06-30/366-6496
Debrecen belvárosának közelében, nagy múlttal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehetőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127
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
ELADÓ 15 db teremgarázs beállóhely ﬁatal építésű társasház pinceszintjén. A
beállóhelyek mind bérbe vannak adva
havi 10.000 Ft/beállóhely díjért. Eladási
ár: 19.500.000 Ft, a befektetés éves bruttó hozama kb. 9%!!! Érd: 30/ 826-5465

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
Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.évjárat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Légzsák,
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány,
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 599.000 ft,
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
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: 1.297.000ft,
tel: 20-2049079
Dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989.05.havi,
vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 157.000ft, tel 20-2049079
Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld
riasztó, szervokormány szép állapotban eladó,
cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079
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
Chevrolet Spark 0.8 2006.11.havi ABS, szervokormány, légzsák, MP3-autórádió, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Opel Vivaro 1.9DTI diesel 2002.12. havi
6személy ABS, Klíma, szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, vonóhorog, szép állapotban eladó, cserélhető,
ár: 1.197.000ft, tel 20-2049079
Renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. havi
85.000 km ABS, ESP, Klíma, szervokormány,
6 légzsák, Cd-autórádió, 4 elektromos ablak,
tempomat, tolatóradar, szervizkönyv, szép új
szerű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 2.697.000ft, tel 20-2049079
Opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 2001.07.
havi fehér ABS, Klíma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, szép
állapotban eladó, cserélhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
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 szervokormány, légzsák, Cd-autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
tel 20-2049079
Skoda Fabia 1.4 benzines 2007.05. havi
fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokormány, 2 légzsák, autórádió, központizár,
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 697.000ft,
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

10

2017. február 17.

Citroen Xsara Picasso 2007.09.havi 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
Suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat
KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, szép megkímélt
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 697.000 ft, tel 20-2049079

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

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777
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06-70-945-92-80
 Hitel és CsOK ügyintézés
 Használt és új lakásra/házra
 Ingyen, gyorsan
 Akár ügyvéd biztosításával

EGYÉB ELADÁS
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
FtÖmlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon
bizalommal! Tel.:30/752-1650

Kisbálás lucerne, szekrények, PB palack,
kézikocsi, mosogató, 220W sütő, morzsoló.
06-20/322-5256

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

Szerzői jogok valamint 500 db német, társalgási nyelvkönyv kiejtéssel, féláron eladó:
99/316-552.

1db 180 kg-os hízó eladó. Tel.. 06-30/581-5995

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

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás!
Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720
Bozótos terület tisztítása, gépi földmunka
kertépítés, karbantartás, tervezés, tuskóma-

382333

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna tollas,
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Összeírók
jelentkezését is várjuk 06/70-240-13-31

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,

30/503-1705

Férﬁ öltönyök nagyon szép állapotban, 54-es
méretben új irhabunda XL-es méretben eladó.
06-30/393-2347

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/729-9170,
06-70/362-6325, 06-20/493-4607

312314

pontmasszazs.hu

Jelvényeket, kitüntetéseket, képeslapokat,
hagyatékból, örökségből, költözésből maradt
könyveket ill. hagyatékot örökséget vásárolunk 06305269711

ÁLLAT

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

rás. Tel.: 06-30/449-7849

385318

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket,
festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget
veszek. 06-70/6244-977

0670/624-5475

lat! 15% kedvezmény! T.: 06-70/ 591-9739

RÉGISÉG

Dísztárgyakat, festményt, órát, könyvet,
ezüstöt, porcelánt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 06-30/342-1855

ÁLLÁS

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket.

se. Csatornázás, Kéményrakás. Ingyen áraján-

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

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edényeket, képkereteket, könyveket, hagyatékot
vásárolok. 06-20/3222-011

Cserepes lemeztetők készítése akár bontás

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

nes zsindellyel. Lapos tetők hő- és vízszigetelé-

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

Törött, totálkáros személy és kisteherautót vásárolnék bontásra, szállítással.
06-30/205-6311.

SZOLGÁLTATÁS

VIZES, SALÉTROMOS, MEGREPEDT FALAK,
KÉMÉNYEK HELYREÁLLÍTÁSA, TETŐK JAVÍTÁSA. FESTÉS, BURKOLÁS, KŐMŰVES MUNKÁK. PARKETTÁZÁS, SZIGETELÉS, INJEKTÁLÁS. 20 % KEDVEZMÉNY, INGYENES FELMÉRÉS, KISZÁLLÁS. 10 ÉV TAPASZTALATTAL.
TEL: 06-20/432-6325

nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitume-

JÁRMŰKERESÉS

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

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO

Tűzifa rendelhető közvetlen az erdésztől 15000ft-tól (15Ft/kg-tól, 1x1x1,70m).
Kis- és nagy mennyiségben is szállítunk.
Érd.:06702230712

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

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül!

Csempézést, járólapozást, minőségi hidegburkolást garanciával, rövid határidővel vállalunk. 06-30/681-2932
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
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
Kőművesmester vállal brigádjával mindennemű kőműves, burkoló, festőmunkálatokat,
továbbá vizes, salétromos házak felújítását
anyaggal A-Z-ig. 06-30/364-0330
Palatető bontásnélküli felújítása színes,
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/2292206, www.palatetofelujitasjavitas.hu
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
32 éves debreceni hölgy masszázs vállal.
06-30/2147-170

Tranzit-Dió Kft fokönyvelot keres. Munkavégzés helye: Jánkmajtis. Elvárás: minimum
regisztrált mérlegképes könyveloi végzettség,
legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat. Jelentkezni lehet: 30/827-3149
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
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 06-30/650-6088

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

Állatgondozó juhászt keresek teljes ellátással,
ottlakással, ﬁzetéssel. T: 06(30)712-4369

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

NEGATÍV/Autómosó, munkájára igényes kollégát keres kezdetben alkalmira, meggyőző
tudás esetén állandóra, részmunkaidőben
is. Korábbi kézimosós tapasztalat feltétel,
polírtudás előny. Heti Fizetés. Azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 06-20/424-6722

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)

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

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

TÁRSKERESÉS

Debrecen területén keresünk megváltozott
munkaképességü takarítónőket 4-8 órában.
Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: a
06/30-995-38-99 telefonszámon, illetve a
creditupkft@gmail.com e-mail címen lehet.”

Keresünk társat, élettársat, asszonyok,
lányok, férﬁak. Komolyan gondoljuk.
06-70/519-0590

Fényezőket keresünk ipari fényezéshez,
vidéki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással.
06-30/937-4157

30-as, csinos, kedves hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

Győri munkahelyre targoncásokat és CNCseket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást
térítünk. Tel.:06-20/494-1044
Gyümölcsfák metszéséhez értő 65 év feletti férﬁt keresek márciustól besegíteni.
06-20/3437-443
Hegesztőket keresünk balmazújvárosi munkahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-5229
Kerékpárral rendelkező lapterjesztőt keresünk debreceni területre. Jelentkezni a
06-30/463-2541-es telefonszámon, vagy az
eszter.olahne@naplo.hu e-mail címen lehet.

Társkeresés azoknak, akik komolyan gondolják. „Éden” 52/311-003

38 éves hölgy ismerkedne szabadidejében.
06-30/265-6432
40-es, szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne.
MInden megoldás érdekel. 06-30/359-7216
50-es, 175/75, debreceni férﬁ keres kedves,
házias hölgyet hosszabb távú kapcsolatra.
06-20/3752-120
67, csinos, kedves, diplomás nő igényes társat keres. 06-20/430-3846 sms.

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

Lakatosokat keresünk balmazújvárosi munkahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-5229
Műszaki beállítottságú, érettségizett férﬁ munkatársat keresünk „Hosszú távra” jeligére a kiadóba.
Önállóan dolgozni tudó ortopéd cipészt keresünk.Érd:06/30/9377-335
Pótkocsik összeszereléséhez keresünk
betanított munkásokat vidéki munkahelyre
ottlakással 06-30/937-4157
Villanyszerelőket és brigádokat, kőműveseket és burkolókat keresünk hosszú távú munkára. 06-30/509-9635

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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K EDV E S
GYEREKEK!

Debreceni munkalehetőség
pályakezdőtől nyugdíjasig!
Irodánkba középfokú
végzettséggel dolgozni
akaró, rátermett munkatársakat keresünk irodai
munkára!
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20.00 óra
Ismerős Arcok koncert
Roncsbár - Debrecen
20.00 óra
Middlemist Red, Deep
Glaze
Víztorony - Debrecen
21.00 óra
Funky Donots koncert
Incognito Club - Debrecen

18.

Február
9.00 óra
Sakktanfolyam ovisoknak/kisiskolásoknak
Debreceni Pagony

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798
istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

10.00 óra
Festődélelőtt a Színes
Időm Alkotóműhelyben
„Örömmel és könnyedén
változom!” címmel
Debrecen
17.00 óra
Kertbarátköri farsang
Homokkerti Közösségi Ház
Debrecen
18.00 óra
Szerelmesek Hete a
Fandangoban
Fandango Sport Pub étterem
Debrecen
21.00 óra
Hooligans koncert
Hall - Debrecen
21.00 óra
Katvanhoe koncert
Incognito Club - Debrecen

20.

Sakktanfolyam ovisoknak/kisiskolásoknak

20/970-7013

KESZTYŰ

Ú
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A

Marosvölgyi Marianna

HÓEMBER

H

FAGY
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DÉR
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HÓESÉS

É

SZÉN

S

SÍELÉS

E

DARA

383578

30/543-6378

SZÁNKÓZÁS

17.00 óra
Vakszerelem - irodalmi
bemutató
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár Debrecen

S

LAPÁT

17.

Február
15.00 óra
Istenképes - Debreceni
Baptista Ifjúsági Konferencia
Lovarda - Debrecen

Kuszkó-Sipos Ivett
ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Z

ZÚZMARA

MIKOR
és HOL

Elrejtettünk 17 szót a rejtvényben. Megtaláljátok mindegyiket?
JÓ SZÓRAKOZÁST!

SAPKA

Lapzárta:
kedd 12 óra

andrea.feher-belak@russmedia.hu

TŰZ

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.

06-70/456-3436

SÁL

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!

Fehér-Belák Andrea

Február
18.00 óra
Szépkorúak farsangja
Józsa Közösségi Ház

Muddy Shoes 20. jubileumi koncert
Február

21.

Február

23.

16:30 óra

13.00 óra

„Akik lelke megmaradt a

Farsangi mulatság nyug-

hitben”

díjasoknak

előadás és ﬁlmbemutató

Homokkerti Közösségi Ház

Méliusz Központi Könyvtár
- Debrecen
Február

22.

14:00

Debrecen
20.00 óra
Muddy Shoes 20. jubileumi koncert
Sikk Klub - Debrecen

Beszélgetés Csikos Sán-

24.

dor színművész-rende-

Február

zővel

20.00 óra

Csapókerti Közösségi Ház -

Éva Presszó koncert

Debrecen

Roncsbár - Debrecen
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A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.

Megnyílt )*! !
"#  !& 

ÉTTEREM ÉS BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE
PÁLYÁZATOT ÍR KI
Téglás mellett elhelyezkedő HAJDU Ipari Parkban saját tulajdonú étterem és
büféüzemeltetésre keresünk vállalkozót. A bérbe adásra kerülő munkahelyi
étterem elsősorban az Ipari Parkban lévő vállalkozások munkavállalóinak
étkezési célú igényeit hivatott kiszolgálni.

Nyitási kedvezményekkel kedveskedünk Önnek:

AMIT BIZTOSÍTANI TUDUNK:
modern, a kor elvárásainak megfelelő, 100 fő kiszolgálására alkalmas, jól felszerelt,
gépesített konyha, és egyidejűleg 30 fő befogadására alkalmas étterem, büfé helyiség.
A konyha elhelyezésére szolgáló épület teljesen felújított,
melyért bérleti díjat számolunk fel.
A bérlő elsődleges feladata a bérbe adó munkavállalóinak étkeztetése
11 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között meleg étellel, az általa megadott választék
szerint, valamint az időszakosan jelentkező vendég étkeztetés igény szerinti biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 03. 17.
A pályázatok beküldésének módja: levélben vagy elektronikus úton.
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Vegyen részt   és
!"#** ajándékozzuk meg.
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Várjuk jelentkezésüket, ajánlatukat az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: Kovács Zoltán részére; 4243 Téglás, Külterület hrsz. 0135/9.
Kovács Zoltán, ügyvezető igazgató: mob.: +36 30/534-3859; email: kpckz@t-email.hu

45#67 89:;<=>??:8<9 @ 89:A8=?<<:?B?8

384509

Pálosi Zsolt, energetikus: mob.: +36 30/534-3854; email:palosi.zsolt@hajdurt.hu
385725

   
Csak februárban Ft-ért vásárolhat hallókészülék elemet.*

Látogasson el új
hallásvizsgálónkba!

Bővebb, részletesebb tájékoztatást személyes konzultáció során tudunk adni,
illetve a helyszín megtekintésére is lehetőséget biztosítunk.

Csecsődi Viktória, kontroller: tel.: +36 52 582 856; email:csecsodi.viktoria@hajdurt.hu

1
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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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