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ABLAK SPECIALISTAABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?
Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.huwww.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

DEBRECENI 2017. február 24., XXVI/8.

NYÍLÁSZÁRÓK

Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet,

ha megtakaríthat, válasszon prémium minőségű

Porta Doors ajtókat!

 gyári képviselete

Ritka Betegségek Világnapja
A rendezvényt február 25-én 

tartják meg a Debreceni Egye-

tem főépületében és aulájában.

�Lapozzon a 2. oldalra

FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

06/20-917-879006/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.huwww.sportedzoitanfolyam.hu

Ár: 36,99 M Ft 
Érdeklődni:

+36-30-315-3842

Debrecen belvárosában, 

a Honvéd utcán 
2 lakásos társasház 

I. emeletén található 

85 m2-es,

2+2 fél szobás, erkélyes 

új lakás, 1 db garázzsal 

és tárolóval leköthető! 
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któber 18. SZUPERINFÓ – INGATLAN INFÓ
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MárciusbanMárciusban

ismétismét

megjelenik!megjelenik!

100% MAGYAR SZOLGÁLTATÓ100% MAGYAR SZOLGÁLTATÓ

Konténeres szemét Konténeres szemét 
és törmelék szállítás!!és törmelék szállítás!!
Tel: 0630/9583580Tel: 0630/9583580

DebreceniDebreceni
Hulladékgyűjtő Kft.Hulladékgyűjtő Kft.
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Tel.: 315-082
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Professzionális

szőnyegtisztítás

Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 
Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)
(Medicor udvarban)

06-20/950-5515
06-20/950-5515

Házhoz

szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu

Debrecen, Széchenyi u. 56. (a buszvégállomásnál)

HASZNÁLT RUHA

Teljesen új tavaszi kollekcióval

indulunk február 27-én!

Női-, férfi-, gyermekruházat,

cipő, lakástextil.

Nálunk tetőtől talpig felöltözhet!

Nyitva: hétfő-péntek: 8–17-ig. Szombaton is nyitva: 8-13-ig!

Közkívánatra:

KILÓS, ÁRCSÖKKENŐS ÉRTÉKESÍTÉS!

„Csak a fantáziád a határ, hogy tiéd 
legyen a legdivatosabb ruhatár!”

TÜZIFA 
ELADÓ!
TÖLGY

SZOTÁKNÉ KATA 
06-30-487-6555
06-30-562-2490

www.tuzifa-debrecen.hu 

A MONOSTORPÁLYI ÚTON

(Az Acsádi úton NEM mi vagyunk!)
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Papp és Tsa. 
Élelmiszer Ker. Kft.
Hús- és Hentes-
áru üzlet

HAJDÚHÚS 
2000 Kft.

Húsdiszkontáru üzüzlelett

4032 Debrecen, Egyetem sgt. 54.

(Régi Egyetem Kávéház mellett)
4030 Debrecen, Diószegi út 7.(Benzinkút után jobbra, megközelíthető  

30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00

Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

Nyitva tartás:

K.–P.: 6.30–18.30

Szo.: 6.30–13.00

V., H.: zárva

Kftt.t.t.. HHHHAJDÚ
200

Húsdisz

gt. 54.
t)

4030 De

H

Sertés húsok:Sertés húsok:
Sertés comb 999 Ft/kg999 Ft/kg
Sertés oldalas 1199 Ft/kg1199 Ft/kg
Bőrös malachús 699 Ft/kg699 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)
Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket 

felidéző saját gyártású minőségi termékeinket.felidéző saját gyártású minőségi termékeinket.
Hajdú sütnivaló kolbász 999 Ft/kg999 Ft/kg
Hajdú májas hurka 829829 Ft/kg Ft/kg
Hajdú véres hurka 829829 Ft/kg Ft/kg
Hajdú füstölt kolbász  1249 Ft/kg

Keresse üzleteinkben a 

Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS)
 megjelöléssel ellátott hústermékeinket!

KKeKeKeKKeKeKee

Kiváló MinKiváló Min
nnnn aa a   

hús (KMS)hús (KMS)
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Ismét könnyen elérhető!

Papp és Tsa. Kft.

kokokolblblbásásászzzzzzz 112
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AKTUÁLIS

A szervező RIROSZ és  ■
45 tagszervezete az idei 
rendezvényt február 25-
én tartja meg a Debre-
ceni Egyetem főépület-
ében és aulájában.

Immár 10 éve szervez ese-
ményt a Ritka és Veleszületett 
Rendellenességgel Élők Or-
szágos Szövetsége (RIROSZ) 
és Ritka Betegségek Világnap-
ja alkalmából. Célja felhívni 
a döntéshozók, a média és a 
társadalom fi gyelmét az ösz-
szefogás erősítésére, a ritka be-
tegséggel élők problémáinak 
megoldására. 

Ritka betegségnek az szá-
mít, amik maximum egy em-
bert érint 2000 főből. Jelenleg 
6000-8000-t tartanak számon, 
ezek nagy része gyermekeket 
érintő betegségek és gyakran 
életveszélyes állapottal, vagy 
krónikus leépüléssel járnak. 
Jellemző a magas szintű komp-
lexitás, ezért felismerésük is 
rendkívül nehéz. Az esetek 
többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az 
e l l á t ó  
rend-

szereink számára „láthatatla-
nok”, hiszen nagyrészt nincsen 
BNO kódjuk. A keveseket érin-
tő betegségek ismereteinek hi-
ánya miatt kevés a hozzáértő 
szakember, így sokáig nem 
kapnak diagnózist, tehát a meg-
felelő kezelés sem indítható el 
időben. A betegek nehezen, 
vagy egyáltalán nem találnak 
sorstársakra, így egyedül és ta-
nácstalannak érzik magukat. 
Kevés a kutatás az egészségügy 
területén, valamint a szociális- 
és oktatásügy terén sem kielé-
gítő az ellátás. Ezekre a prob-
lémákra hívja fel a fi gyelmet a 
jubileumi rendezvény is, mely-
nek fő témája „A betegek aktív 
részvétele a kutatásban” lesz. – 
tudtuk meg a RIROSZ tagjától, 
Fogarassy Esztertől.

A szervező RIROSZ egy 
ernyőszervezet, ami a rit-
ka betegekkel foglalkozó ci-
vil szervezeteket fogja össze. 
Emellett ők képviselik ezek-
nek a betegeknek a problé-
máit hazai európai szinten is.
2006 óta tartó működése alatt 
t ö b b 
prob-
l é -

ma megoldásában vett részt az 
ellátásukkal kapcsolatban. A 
Ritka Betegségek Világnapját 
legtöbbször Budapesten tartják 
meg, azonban idén a rendez-
vénynek a Debreceni Egyetem 
főépülete és aulája ad helyet, ér-
tesültünk a Világnap Facebook 
oldaláról.

A február 25-én 10 órától fo-
tókiállítás, játszótér és tombola 
várja az érdeklődőket. Sztár-
vendégekből sem lesz hiány: 
köszöntőt mond Mohamed Ai-
da olimpikon, a rendezvényt 
pedig Fazekas László, a Best 
FM műsorvezetője konferálja. 
A nemzetközi összefogással 
megrendezett Világnap szak-
mai oldalát konferencia és 
meghívott vendégek adják. A 
RIROSZ mellett jelen lesz a Lá-
tássérültek Észak-alföldi Regi-
onális Egyesülete, a Debreceni 
Orvostanhallgatók Egyesülete 
és a Segítő Kezek a Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány is. 
Az esemény egyaránt érdekes 
és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

G. A.

Ritka Betegségek 
Világnapja
Minden évben február utolsó napja
a Ritka Betegségek Világnapja

többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az
e l l á t ó  
rend-

prob-
l é -

és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

G. A.

garanciával, rövid  határidővel,

a legjobb árakon!
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Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

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.

Számtalan jótékony hatása 
mellet szeretném kiemelni 

az arcüreggyulladás, 
homloküreg gyulladás igen 

igen gyors és hatékony 
megszüntetését ezzel a 

módszerrel.

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

híd u. 6. (a híd lábánál)

55-255

AKCIÓ

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet � zetni!

Az akció érvényessége: 2017. 02. 24.–03. 02-ig.

Olcsó 
árak!

Friss csirke szárny 369 Ft/kg 319 Ft/kg
Friss csirke farhát 169 Ft/kg 139 Ft/kg
Friss sertés lapocka 1149 Ft/kg 979 Ft/kg
Friss sertés karaj 1249 Ft/kg 1099 Ft/kg
Fagyasztott baromfi húspép 1kg 459 Ft/kg 399 Ft/kg
Étkezési sertés zsír (lédg) 559 Ft/kg 459 Ft/kg
Lecsokolbász lédig (H-H) 899 Ft/kg 699 Ft/kg
Lángolt kolbász (Privát) 1499 Ft/kg 1299 Ft/kg
Csemege cékla 1700ml H. sámsoni Egys. ár: 229 Ft/l 499Ft/db 389 Ft/db
Baba tusfürdő 400 ml (több illat) Egys. ár: 1123 Ft/l 499 Ft/db 449 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

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

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok 
- parkolók 
- kapubejárók 

- telephelyek 
- utak 
- járdák 

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

31
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15  www.irodagepjavito.hu 
e-mail: info@irodagepjavito.hu

Online pénztárgép
– értékesítés
– beüzemelés
– tanácsadás
– szervizelés

Fénymásolók, nyomtatók forgalmazása, javítása
Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 
4032 Debrecen, Lehel u 14. 
Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

ne pééén tztááár éégép
tékesítés

p

eüzemelés

www.irodagepjavito
e-mail: info@irodagepjavito

4032 Debrec
Tel.: 52/482-97Tel.: 52/482 97JAIROD GÉP

vító

––– be
– tan
– sze

FéFéFéFéFénynyny áááámámámásosolólólólókk, nyomtatók forg
avító és

L h

OOOOnllililin
–––– – ért

be

y , y
Irodagép j
4032 D bIROD GÉPA

130 000 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

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

Tel.: 06 30 948 2646

Debrecenben
március 11-én.

382328

Debreceni munkalehetőség 
pályakezdőtől nyugdíjasig!  

Irodánkba középfokú  
végzettséggel dolgozni 

akaró, rátermett munka-
társakat keresünk irodai 

munkára!

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!  
Debrecen és 

vonzáskörzetéből várjuk 
a jelentkezőket munka-
napokon: 08:30-14:30 

között a +36-30-938-7986 
telefonszámon vagy a  

hirdetesek0428@gmail.com 
email címen.
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Csirkecomb-
csontozásban
jártas férfi

henteseket 
keresünk 
Ausztriába.

 Tel.: +36-70/555-6699 
vagy +36-20/450-0002

38
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
�������	�
���

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798

istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

Télbúcsúztató mas- ■
karádé és hagyomá-
nyos tavaszi fesztivál 
kezdődik a cívisváros-
ban.

Különleges performansszal, 
az elmúlt évek Maskarádéiból 
már jól ismert kecskével és gaz-
daasszonnyal kezdődött a  Tél-
űző Debreceni Maskarádé ese-
ményeit, a Hajdú-Bihar megyei 
Vásárszövetség által szervezett 
bihari és érmelléki vásárt és a 
Debreceni Tavaszi Fesztivál 
kulturális programjait beha-
rangozó sajtótájékoztató. Az 
alakoskodó játékot követően 
Komolay Szabolcs alpolgár-
mester elmondta, az elmúlt év-
tizedek és évszázadok hagyo-
mányait és értékeit felvonultató 
télűző esemény nemcsak a deb-
recenieket, hanem a megyei la-
kosokat is megszólítja. 

Bulcsu László, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke el-
mondta, a tavaly februárban 

alakult vásárszövetség kézmű-
ves termékeinek vásárát elő-
ször rendezik meg. A vásárszö-
vetség a megyei önkormányzat, 

továbbá kilenc hajdú-bihari 
és hat érmelléki település 

összefogása azzal a cél-
lal, hogy a környékbe-

li rendezvényeken 

bemutatkozhas-
sanak hagyományaikkal és 
kézműves termékeikkel febru-
ár 24-26. között. – A kultúrán 

keresztül olyan társadalmi 
probléma is megoldható, mint 
a munkanélküliség. Azok a 
megyebeli lakosok, akik kéz-
műves termékeikkel érkeznek 
a városba, a termékeikre felfi -

gyelve, munkát kap-
hatnak a jövőben is. 
Debrecennek, mint a 

megye vezető városának 
kötelessége a környe-

ző településeket 
is felkarolni – 
hangsúlyozta 
Komolay.

Február 25-
én Debrecen 
főterét íny-
csiklandozó 

illatok járják 
majd be, mint-

egy 25 csapat 
méreti meg ma-

gát kolbásztöltésben a 
Kolbászok Ásza 2017 címért. 

– A cél az, hogy együtt összesen 
egy kilométer kolbászt tölte-
nek meg a résztvevők – mond-
ta az ötletgazda Hercz Vilmos, 

a Debreceni Népi Együttes ve-
zetője, hozzátéve, korábban ő 
ennél sokkal hosszabb kolbászt 
álmodott meg, de ami késik, 
nem múlik.

A debreceni Vojtina bábszín-
ház igazgatója kiemelte, a 16. 
maskarádéval, avagy Konc ki-
rály és Cibere vajda ütközeté-
vel a 2017-es esztendő február 
havának 21-22-23-25. napján 
kiseprűzik a telet Debrecen 
városából. Asbóth Anikó el-
mondta, a városhírű komédiá-
sok olyan csinadrattát csapnak 
majd, hogy a jelenlévő soka-
ságnak kétfelé áll majd a füle. 
A gólyalábas csepűrágók és a 
tavaszt váró aprónép elől a tél 
fejvesztve fog menekülni. 

– A 27. Debreceni Tavasz 
Fesztivált hagyományosan a 

helyi tavaszi tárlat nyitja már-

cius 12-én a Kölcsey központ 

Bényi Árpád-termében. A prog-

ramokban bővelkedő tíznapos 

fesztivál (március 12-22.) kere-

tén belül cseh fi lmnapokat, a 10 

éves Debreceni Big Band jubile-

umi koncertjét, Lázár Kati Já-

szai Mari-estjét, Szirtes Edina 

Mókus koncertjét, Malek And-

rea családi délelőttjét, Gerlóczy 

Márton A csemegepultos nap-

lója című monodrámáját, a 

Budapest Bár koncertjét, illet-

ve a Talamba együttes műso-

rát lehet megtekinteni, mind-

ezt a teljesség igénye nélkül 

– mondta Bódor Edit, a a Köl-

csey Rendezvényszervező Kft. 

ügyvezetője.

V. K.

Hatalmas csinadrattával
űzik el a telet Debrecenben
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easyTRACK 
flottamenedzsment

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.

E-mail: ajanlatkeres@tell.hu

Telefon: (52)530-130 /4. mellék Fax: (52) 530-131

1 hónap
díjmentesen

32
52

4
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Keringési probléma? Van megoldás! 
Nashwan-Parasound eljárás!
– Görcsöl, fáj a lába – zsibbadnak, hidegek a lábai vagy a kezei

– cukorbeteg – magas a vérnyomása vagy koleszterinszintje

– dohányzik – családjában előfordult már érszűkület

– túlsúlyos – csökkent a járási távolsága

– memóriaproblémája van – zúg a füle vagy szédül

– stresszes, mozgásszegény életet él?

Ha igen, ne várjon, vizsgáltassa

meg magát szakorvossal ingyen! 

A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 10 éve 

sikeresen használják Magyarországon. Mindössze 20 

kezelés szükséges a panaszok enyhítésére vagy meg-

szüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg 

magát INGYEN február március 1-jén és 7-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. 

A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát 

fenntartja.
Fontos a rendszeres és korai vizsgálat, hisz a 

kezelés a betegség kezdetekor a leghatékonyabb!

g

ül

Parasound eljárást már több mint 10 éve

Nashwan-Parasound Kezelőcentrum

10.000 Ft kedvezmény

Érvényes: 2017. 03. 31-ig.
369010

2020Gyerekpelenkák 2020 Ft-tól.
Házhoz szállítás 200 db-tól

Debrecenben ingyenes!
Debrecen, Apafi utca 64.

Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő

6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

369068

Lapzárta:
kedd 12 óra

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

317031
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Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés

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

Mennyiségi rendelés esetén
kérje  árajánlatunkat.

LED fénycsövekLED fénycsövek

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hat
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6

tvan u. 70.
6178. E-mail

MennyisMennyis
ké

Hideg-meleg színben, 3 év garanciával, 
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft

360°-os 1 W/100 lumen.

Rejtett penész 
a lakásban
Nemcsak a falak sarka-

inál, az ablakkereten, 

a csempéken vagy 

éppen a fugán jelenhet 

meg, de a szobanövé-

nyek, illetve azok földje 

is ideális táptalajt 

jelenthet a gombák 

szaporodásához.

A szürkepenész a 

növényen, elsősorban 

annak levelén, illetve 

szárán is megjelenhet, 

amit szürke penész-

réteg jelez, mely rot-

hadással is együtt jár, 

ugyanakkor a növények 

földjét is boríthatja 

penészréteg.

Érdemes elsősorban a 

penészedés okait meg-

szüntetni - csakúgy, 

mint a lakás más terü-

leteit illetően -, melyek 

között első helyen sze-

repel a párás, fülledt 

levegő, illetve a szellőz-

tetés hiánya.

Fontos az öntözés 

gyakoriságára is 

ügyelni, a túlöntözés 

ugyanis a penész 

megjelenésének egyik 

legjellemzőbb kiváltó 

oka, a legtöbb növény 

a téli időszakban 

pihen, így kevesebb 

vízre van szüksége a 

szokásosnál.

    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók? 
Régi bejárati ajtó?

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

Egyéb 
ASZTALOS 
MUNKÁK 
készítése, javítása!

�  bontás és 
törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
�   a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
�  több mint 1000 

lehetséges modell

R
É
G
I
B
Ő
L

Ú
J
A
T

�  reggel visszük – 
este hozzuk
�  időjárásálló, 

szép új felület
�  növelje biztonságát
�  tartós és rugalmas 

megoldások

06-20/9462-169
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MADE IN GERMANYY

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

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.
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Pároknak, párosat, 
páratlan áron!
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FRANCIA

KEDVEZMÉNNYEL

MATRAC EGYÜTT

25%
+
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Debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-070238
0

0
0

4

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉSKÖNYVELÉS

0670/620-15750670/620-1575☎

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

32
26

30

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

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

Szakemberek A-Z-ig

SÍREMLÉK

38
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8

SÍREMLÉKEK
készletről kedvezményesen*!

(akár 50.000 Ft engedmény)
*2017. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig!

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

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

www.derecskeikalyhas.hu31
36

39

CSERÉPKÁLYHA ÁLLATORVOS
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Állatorvosi ellátás HÁZNÁLÁllatorvosi ellátás HÁZNÁL
Betegkezelések, veszettség oltás,Betegkezelések, veszettség oltás,

mikrochippelésmikrochippelés
Ami NINCS: kiszállási díjAmi NINCS: kiszállási díj

Ami LESZ: eredmények, jó áronAmi LESZ: eredmények, jó áron
Hívjon bátran a Hívjon bátran a 

+36 70 771 45 02-es +36 70 771 45 02-es 
telefonszámon!telefonszámon!

www.haztajiallatorvos.huwww.haztajiallatorvos.hu

ÁLLATI
GONDJA 
VAN???

Kos - Minden energiáját 
összpontosítania kell, hogy 
elérhesse céljait. Ezen a 
héten még inkább szükség 
lesz lelkesedésére, optimiz-

musára. Azonban a nehézségek mellett 
a felbukkanó lehetőségeket is érdemes 
kihasználnia! Merkúr a Vízöntő jegyében 
váratlan esélyekről gondoskodhat.

Bika - Mostanában úgy 
érezheti, hogy sínen van min-
den. Ez azonban ne jelentse 
azt, hogy keresi magának a 
kihívásokat, inkább olyan fel-

adatokkal foglalkozzon, melyekkel szíve-
sen tölti az idejét. Ilyenek is vannak még 
az elintézendők között, ezekre figyeljen. 
Ne feszítse azonban túl a húrt! 

Ikrek - Ez a hét többek között 
arra való, hogy megtisztítsa 
a szellemét és a környezetét. 
Éppen ezért, amire nincs 
szüksége, annak bátran intsen 

búcsút. Merkúr, az Ön uralkodó boly-
gója, mindenféle változatosságot hoz 
hétköznapjaiba. Most minden lehetséges, 
bátran kísérletezzen!

Rák - Ezen a héten a Nap 
a Halak jegyéből támogat-
ja, méghozzá igen jótékony 
energiákkal. Teljesen világos: 
ez egy jó hét lesz. Engedje el 

a problémákat, ne üldözze a megoldá-
sokat azokra, inkább élvezze a gondtalan 
órákat. Hétvégén az újhold ablakot nyithat 
a világ csodáira. Élvezze ki!

Oroszlán - Minden lépését 
tervezze meg, mert csak így 
tudja elérni a célját. Próbáljon 
meg együttműködni másokkal 
és háttérben maradni. Persze 

nem könnyű, de megéri. Merkúr az Ön 
oldalán áll Uránusszal és Szaturnusszal 
lépve kapcsolatba. Ennek köszönhetően 
több lehetőség nyílik Ön előtt!

Szűz - Sajnos tapasztalnia kell, 
hogy nincs egy hullámhosszon 
a környezetével és folyamatos 
félreértések nehezítik meg a 
mindennapjait. Ezzel együtt 

tapasztalni fogja azt a csodát, hogy 
olyan emberek segítik Önt, akik teljesen 
önzetlenül cselekednek. A hét utolsó 
napjai mozgalmasak lesznek.

Mérleg - Talán jobban tenné, 
ha most megtartaná magának 
a véleményét és a gondo-
latait, mert ez az egyetlen 
módja annak, hogy elkerülje 

a kínos és kellemetlen helyzeteket. A hét 
közepétől mindez már enyhülni fog és 
minden a helyére kerül. A viták helyett az 
egészségre figyeljen!

Skorpió - Képtelen kikap-
csolni. A környezetében élők 
szívesebben lazítanak, mint 
újabb feladatokat keresnének 
maguknak, így érthető, ha 

menekülnek Ön elől. Hiszen Önnek tervei 
vannak, melyeket egyedül nem tud meg-
valósítani, így lázasan keresné azokat, 
akik a keze alá dolgoznának. 

Nyilas - Ezen a héten Merkúr 
Uránusszal és Jupiterrel lép 
kapcsolatba. Most több minden 
is könnyedén sikerül anélkül, 
hogy sokat kellene érte ten-

nie. Ha most éppen tanul valamit, akkor 
szárnyalni fog benne, ha nem, akkor a 
karrierje jár a csúcsra. Szakmailag min-
denképpen fejlődés elé néz.

Bak - Vénusz és Mars quadrát 
fényszögben állnak a jegyével. 
Ez még nem elég, hiszen Mars 
és Plútó is quadrát fényszög-
ben lépnek egymással kap-

csolatba. Semmi sem halad a meg-
szokott útján, minden másképp sikerül, 
mint ahogy tervezi. Emiatt számítania kell 
némi feszültségre a környezetével.

Vízöntő - Szánja ezt a hetet a 
megtisztulásra. Érdemes volna 
testi és lelki nagytakarítást 
végeznie. Kerülje a vitákat! 
Még ha igaza is van, job-

ban jár, ha nagyvonalú és nem feszíti 
tovább a húrt. Nem szabad mindent egy 
lapra feltennie, mert túlságosan sokat 
veszíthet. Okos enged.

Halak - Nem fogadja szívesen 
azokat a korlátokat, amelyek 
közé próbálják beszorítani. 
Hiába szolgálná az Ön érdekét, 
hogy most ne terhelje túl 

magát és félretegye a gondokat, nem érti, 
miért nem járhatja a saját útját. Ne kér-
dezzen annyit, csak hallgasson azokra, 
akik valóban szeretik!

 HOROSZKÓP 9. HÉT (2017. február 27-től március 5-ig)

Stabil hátterű fuvarozó vállalkozás 

nemzetközi gépjárművezetőket 

keres (C+E kat, előny D)

tapasztalattal hűtős szerelvényekre. 

2-3 hét kint tartózkodás.

Német, angol viszonylatok.Német, angol viszonylatok.

Korrekt bérezés és munkafeltételek.Korrekt bérezés és munkafeltételek.

Cafeteria juttatások.Cafeteria juttatások.

Fényképes önéletrajzokatFényképes önéletrajzokat

a következő e-mail címre várjuk: a következő e-mail címre várjuk: 

munkaugy@konigtrade.humunkaugy@konigtrade.hu

Telefonon a következőTelefonon a következő

számokon lehet érdeklődni:számokon lehet érdeklődni:

0630/83000800630/8300080
0630/82864960630/8286496
0630/33973040630/3397304

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
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Szőnyegen kívül  ■
paplan, ágytakaró, füg-
göny, sötétítő függöny, 
lehúzható bútorhuzat 
tisztításával is foglal-
kozik a Varázsszőnyeg 
Szőnyegtisztító fantá-
zianevű 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, 

a homokot, a poratkákat. 

Utána átvizsgálják, és ha 

foltos, speciális folttisztí-

tóval 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 követő-

en átrakják a speciális 

szőnyeg centrifugába és 

percenként 1200 fordulat-

tal kicsapatják belőle a vi-

zet. A még benne maradt 

nedvességet függesztve 

szárítják ki, nyáron, jó 

időben az udvarra terítik. 

Végül speciális utóke-

zeléssel eltávolítják a 

hajszálakat, állatszőröket 

a szőnyegből.

Házhoz szállítás

Mindenféle alapanyagú 

szőnyeg tisztítását vállal-

ják, 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 nyug-

díjasok is meg 

tudják fizetni. A 

8 négyzetméter feletti sző-

nyegeket ingyen házhoz 

szállítjuk, az ettől kisebb 

mennyiséget térítési díjért. 

A szőnyegek tisztítását 

igen rövid határ 2–3 nap 

alatt elvégezzük – tette 

hozzá.

Szőnyegtisztítás rövid határidővel kedvező áron

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
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H Á Z ,  H Á Z R É S Z  K E R E S É S

Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-
nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethe-
lyiségeket, tanyákat akár azonnali fi zetéssel.
Tel.: 30/4571-219.

Debrecen egész területén, ELADÓ vagy 
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfe-
leim részére, ártól függetlenül. Hívjon biza-
lommal. 06-70-326-1333

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Hajdúsámsonban 1992-ben épült 155 nm-s 
nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás tetőte-
res szép családi ház eladó 900 nm-s telken. 
30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás kony-
ha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990 
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt

Árpád térhez közel 2005-s 147 nm-s nap-
pali + 4 szobás cirkós újszerű állapotú sor-
ház garázzsal együtt eladó. 30/4571-219. 
Ár: 27,9 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 Biczó kerti 879nm zártkerti ingatlan 
buszközelben eladó. 06-20/623-8373

Debrecen-Pallagon, tulajdonostól 200nm 
hasznos alapterületű 170nm szuterén-
nel rendelkező családi ház magas műsza-
ki tartalommal, 60nm ipari árammal ellátott 
gépkocsitárolóval eladó. Irányár: 57MFt, azaz 
Ötvenhétmillió forint. 06-30/9355-461

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

Estike utcai, berendezett, 2 különálló ház ren-
dezett kerttel. Iá: 9,5MFt. 06-30/566-
9198

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

www.iszp.hu

Hatvan utcai kertben•  vásároljon ÚJ lakást! 2 
szoba, nappali, saját kert, zárt garázs! 23,8 M Ft
30/2393-598

Belvárosban•  új építésű, 60 nm-es, nappali 
+1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos 
lakás eladó! 25.1MFt 30/406-2625

Főnix Csarnok mellett•  2 külön nyíló, nap-
pali, hálós felújított konyhás lakás eladó! 
11.5MFt 30/863-7367

Társasházas részen•  nappali, 2 szobás, 
tágas étkezőkonyhás, felújított szép lakás 
eladó! 15.9MFt 30/863-7367

Nagyerdei körútnál•  2 szoba, nappalis, 
kiváló elosztású, világos, barátságos lakás 
eladó! 26.4MFt 30/863-7367

1-es villamosnál,•  2 világos, külön nyíló szo-
bás, nagy loggiás, szép lakás eladó! 12.9MFt 
30/863-7367

Nagyerdőalján•  62 nm-es, 1. emeleti 3 szo-
bás, erkélyes, gázcirkó fűtéses lakás eladó! 
14.9MFt 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 nm-
es belülről teljesen felújított garázsos ház 
eladó! 35,9 M Ft 30/2393-598

Sestakertben•  90 nm-es nappali + 3 szobás 
kiváló adottságú, jó állapotú lakás eladó! Ga-
rázs is vásárolható! 27.4M Ft 30/406-2625

Nagyerdőalján•  59 nm-es 2 szobás, étkező 
konyhás, gázkonvektor fűtésű, műanyag nyí-
lászárós lakás eladó.11.5MFt 30/943-1095
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Felsőjózsa központjában csendes mellékut-
cában, 2 szoba-étkezős szigetelt, alacsony 
rezsijű, teljesen felújított ház eladó. Óvoda, 
iskola, buszmegálló 5 perc. Irányár: 14,9MFt. 
06-30/523-4662

Debrecenben,a Bem tér közelében eladó egy 
tégla építésű,2 szobás,K-NY-i fekvésű,60 
m2-s,gáz-konvektoros házrész.Az udvarban 
ketten vannak. Ára: 12.6 M 0670-4333150

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, Bihari kertben, kétgenerációs, 140 
nm-es,tetőteres, felújított családi ház,teljesen 
alápincézve, 600 nm-es telekkel, garázzsal 
eladó. 22,9 M 70/326-1333

Csapókertben IGÉNYES, 3 szobás, 100 m2-es, 
nagy teraszos, önálló, gyönyörű családi ház 
csendes utcában eladó. Érd: 70/544-4506

Bayk András kertben, 2+2 félszobás, 45 m2 
alapterületű ház eladó. 5.5M Ft. 30/5799959. 
www.ingatlanstudio.net

Bodaszőlőn, 2007-ben épült, 50 m2-es, kivá-
ló ház, 2160 m2-es telken eladó. 4.9M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Vámospércsen, igényes,cirkós, 91 m2-es, 
nem lakott lakás alkalmi áron eladó! 9.9M 
Ft. 30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Új építésű lakóparkban, Nyulason, AA+ kategóriá-
jú, 118-282 m2-es házak leköthetők! Átadás: 2017 
nyár. 30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Monostorpályi központjában 90 nm-es 10 
éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gard-
róbos, egyedi gázcirkó fűtésű családi ház, 600 
nm-es telken eladó! A ház szigetelt, hőszige-
telt ablakos, amerikai nappalis-étkezős, nagy 
fűrdőszobás! Ár:8.9M Tel:06706234024

Csapókertben, 2 darab fél szobás, kis ház, 
saját udvarral, nyári konyhával, pincével, gép-
kocsibeállási lehetőséggel eladó. 8,499MFt 
0620 422 6503

Bocskaikertben,a központtól buszmegál-
lótól 200 m-re,csendes helyen 60 nm-es 
2 szobás,étkezőkonyhás jó állapotú csa-
ládi ház,900 nm-es összközműves telken 
eladó!Ár:8.5M Tel:06706234024

Debrecen belváros szívében 250nm-es 6 
szobás,2 fürdőszobás,nappalis,étkezős tégla 
építésű,gázfűtéses családi ház,garázzsal,kis 
telken eladó. Irodaháznak, képviseletnek, szo-
ciális intézménynek, alapítványnak is kiválló! 
Ár:49.9M Tel:06706234024

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

Csapókerti, szoba-konyhás, felújítandó kis 
ház, 410m2-es telken, egyéb melléképüle-
tekkel eladó. 6,99MFt  0620 422 6503

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és 3 szo-
bás szélső sorház duplagarázzsal 270 m2-es tel-
ken eladó. Extrák:kandalló, riasztó, öntöző, klí-
ma, 15 cm szigetelés, új kazán, 30 m2 terasz. 
34,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 138m2-es, 
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvé-
sű, 16éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince 
55m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es terasz-
szal 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

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

Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali 
és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák: 
úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz, 
fi lagória, 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 kony-
ha 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 szigetelés-
sel 2 fűtési rendszerrel, 30m2 nappali 4 szobás 
étkezőkonyhás 2 fürdőszobás. A parkos 700 
m2-es telken 25 m2 garázs, bográcsozó, sör-
pad, gyönyörű kert van fúrott kúttal. Tócóvölgyi, 
Wesselényi lakótelepi vagy Kishegyesi úti 4 
emeletes ben lévő lakást beszámítok. 37,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Komlóssy utcánál 30 éves 140 m2-es nappa-
li és 4 nagyszobás 2 teraszos külön bejáratú 
tégla építésű sorház 2 állásos garázzsal 120 
m2 telken. 5 éve kazánt cseréltek és kony-
haszekrényt, kandalló és mosókonyha is van 
39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szo-
ba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház 
több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó. 
Több generációsnak is alkalmas 10 cm szi-
geteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 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

Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves, 
nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán 
ház duplagarázzsal, Wellness szobával ami-
ben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kardos utcánál, 14 éves, 211 m2-es föld-
szintes villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszo-
bával, gardróbszobával, beépítésre előkészí-
tett + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különál-
ló garázzsal és nagy parkos füves hátsókert-
tel 1100 m2 telken 86,9 M Ft simonyiingatlan 
Tel: 20/9911123

Kertvárosban, 10 éves, Tessedik utcánál 135 
m2-es, 50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszo-
bás ház kandallóval 400 m2 telken 45,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

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

Tel: 70/3655519

Csapókertben 16 éves amerikai típusú 144 
m2-es, nappali ás 3 szobás luxusház eladó 38 
m2 duplagarázzsal 55 m2 vállalkozásra alkal-
mas 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

Csapókertben új építésű 100 m2-es Nappali 
és 3 szobás igényes amerikai típusú ház 15 
m2 garázzsal 15 m2 terasszal 550 m2 tel-
ken eladó. Extrák:csendes biztonságos kör-
nyezet, 12 és 30 cm szigetelés, 1,5 M Ft érté-
kű konyhaszekrény, gardróbszoba, Hajdú kon-
denzációs kazán 38.9 M Ft simonyiingatlan 
Tel: 20/9911123

Debrecen, belvárosi, 40m2-es házrész, kis 
előkerttel eladó. 7,7MFt 0620 516 6127

Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es tel-
ken, 6 szobás családi ház, jó felszerelt-
séggel, kitűnő állapotban eladó. 24,9MFt
0620 516 6127

L A K Á S C S E R E

Elcserélném debreceni, 30nm Kartács utcai, 
főbérleti garzonlakásomat egy hasonló nagy-
ságú főbérleti garzonra. 52/737-710

L A K Á S K E R E S É S

Debrecenben keresek eladó és kiadó lakást, 
lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s 
ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.

Debreceni 2-2,5 szobás, liftes panelházi 
lakást vásárolnék tulajdonostól, III. emeletig, 
készpénzzel. 06-20/535-3499.

ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek, 
Debrecen egész területén, meglévő kész-
pénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal. 
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

L A K Á S E L A D Á S

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

Belvároshoz közel a Csillag u-n 2000-ben 
épült 3. emeleti tetőtéri 62/78 nm-s 3 szo-
bás gázcirkós fi atalos klímás téglalakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Széchenyi kertben a Tőzsér u-n 101 nm-s 
nappali + 3 szobás 2 erkélyes gázcirkós lakás 
eladó. 30/4571-219. Ár: 21 mFt

Belvárosi, 88 nm-es, nappali plusz 3 szobás, 
cirkós lakás eladó. 21,8MFt. 06-20/555-6127

Derék utcai négyemeletes társasházban, III. 
emeleten, 53nm-es lakás eladó. 12,5MFt. 
06-20/572-4100

Sámsonkertben nappali plusz 3 szobás sor-
ház lakás eladó. 14MFt. 06-20/555-6127

Derék utcán eladó egy 31 m2-s 1 + 1 szo-
bás, étkező-konyhás, keleti tájolású, távfűté-
ses, 1. emeleti panel lakás liftes társasházban.
Ára: 9.99 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben,a Derék utcán eladó egy felújított 
44 m2-s,1 + 1 szobás, távfűtéses 7 emeleti panel 
lakás. Ára: 13.250 M Tel: 0670-4333150

Benedek téren eladó egy 54 nm-s 2. eme-
leti,2 szobás (külön nyílóak) felújított lakás. 
Ára: 12 M Tel: 0670-4333150

Karácsony György utcán eladó egy 35 m2-s 
1+1 szobás mért fűtéses 5.emeleti panel 
lakás. Ára: 9.5 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben,a Fényes udvarban eladó egy 61 
m2-s 1+2 szobás,mért fűtéses(alacsony rezsi-
költség),6.emeleti panel lakás. Ára: 11.9 M
Tel: 0670-4333150

Debrecen belvárosában,a Kandia utcán eladó 
egy 35 m2-s,1+1 szobás,3. emeleti,távfűtéses 
panel lakás liftes társasházban.Ára: 10.7 M 
Tel: 0670-4333150

Debrecenben eladó egy 35 m2-s 1 + 1 
szobás, távfűtéses, felújított panel lakás.
Ára: 11.5 M Tel: 0670-4333150

Debrecen Újkertben eladó egy 60 m2-s 1+2 
szobás, 6. emeleti berendezett panel lakás. 
Ára: 13.5 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben a Szoboszlói út közelében, 
csendes utcában 4 emeletes liftes társasház-
ban 61 m2-s téglaépítésű, gáz cirkó fűtésű 
lakás. Ára: 13.9 M Tel: 0670-4333150

Debrecen, Domokos Lajos utcán, 35 nm-es, 
1,5 szobás,7 emeleti, ERKÉLYES, felújított, fi a-
talos lakás,klímával, új burkolatokkal, teher-
mentesen, alacsony rezsivel eladó. 10,99 M 
70/326-100031
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Onlineingatlan Közvetítő Iroda 

www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6. � T/fax: 52/311-453 

E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

VEZÉR LAKÓTELEPI, 80 m2-es, nappali 
+ 3 szobás, nagy teraszos, sorház garázzsal 
eladó. 27,5 mFt 70/7766-413

LENCZ-TELEP családiházas övezetében 710 
m2-es építési telek eladó. Gáz, csatorna a tel-
ken belül, víz és villany a telek előtt. 8,5 mFt
30/677-6676

OLAJÜTŐBEN, 135 m2-es, amerikai kony-
hás nappali + 4 szobás, sorház, garázzsal, 
eladó. 36,9 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

SESTAKERTI, 90 m2-es, 3. emeleti, 2 + 
1 szobás, étkezős, jó állapotú lakás eladó. 
24,9 mFt 70/6445-274

ÓVÁROSI, 115 m2-es, nappali + 4 szobás, 
nagy étkezőkonyhás, felújított sorházi lakás 
eladó. 37,5 mFt 70/6445-274

TÓCÓSKERTI, 79 m2-es, 3 + 1 szobás, étke-
ző-konyhás, felújított lakás eladó. 14,5 mFt 
30/723-9172

OLAJÜTŐBEN, 90 m2-es, 3 szobás, iker-
ház, 540 nm-es telekkel eladó. 14,2 mFt 
30/723-9172

LÉTAI ÚT KÖZELÉBEN, 142 m2-es, nappali 
+ 3 szobás, igényes családi ház eladó. 31 mFt 
30/4415-243

CSIGEKERTI, 2. emeleti, 58 m2-es, nappali 
+ 1 szobás, étkezős, erkélyes, szép, fi atal la-
kás eladó. 19,2 mFt 30/4415-243

EPRESKERT, centrumhoz közeli utcájában 
eladó egy 130 m2-es, teljeskörűen felújított, 
földszintes ház. 37,9 mFt 70/7766-413

SESTAKERTI, 1. emeleti, 51 m2-es, 1 + 2 szo-
bás, gázfűtéses, téglaépítésű lakás eladó. 
15,5 mFt 70/7766-413

KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ 

DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT. 

70/776-6163; 52/311-453
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Debrecen, Domokos Márton kert 0247/1

Telefon: +36 30/998-1230

E-mail: teglaepiteszet@t-online.hu

Derecskén 420 m2-s üzemi csarnok 910 m2-s 
telken irodával, többféle tevékenységre alkalmas, 
eladó! Részletek személyesen. T: 0630/9981230

Balmazújvároson 360 m2-s építési telek közel 
a város központhoz, több mint 60 %-s beépítési 
lehetőséggel eladó! T: 0630/9981230

Debrecen belvárosában 54 m2-s 1 + 2 fél szobás, 
cirkós, 1. emeleti lakás 27 m2-s TERASSZAL  tégla 
épületben eladó! T:0630/9981230

Egyetem sugárúton 52 m2-s 1 szoba-étkezős, 
gázfűtéses 2. emeleti lakás közel a villamosokhoz, 
saját pincével, erkéllyel eladó! T: 0630/9981230

Egyetem sugárúton 82 m2-s, 1. emeleti nappali + 
2 hálós, gyönyörűen, a mai kor ízlésének megfele-
lően felújítva, átalakítva eladó! T: 0630/9981230

Epreskertben 150 m2-s 2 szintes családi ház 590 
m2-s telken garázzsal, 5 szobával, gáz fűtéssel el-
adó! Alakítható, felújítandó! T: 0630/9981230

Belvárosban, plázától néhány percre 90 m2-s, 
nappali + 2 hálós, extrán felújított, átalakított 1. 
emeleti lakás eladó! T:0630/9981230

Nyulason ikerház építésére alkalmas 600 m2-s 
összközműves telek tervekkel, telekre bevitt köz-
mű csonkokkal eladó! T: 0630/9981230

Széchenyi kertben új építésű sorházi lakás (2 
db.) saját kerttel, garázzsal eladó! Költözés né-
hány héten belül! T: 0630/9981230

Felső Józsán 2004-ben épült 260 m2-s ház 7 
szobával, nagy terekkel 1200 m2-s telken eladó! 
Panziónak, irodának, ovodának... stb. is alkalmas 
méreténél fogva, de nagy családnak ideális ott-
hon! T: 0630/9981230

Bankfüggetlen
hitelügyintézőnk

Ragályi Sándorné Ágnes 
30/680-0029

Debrecen, Hadházi út 1-3.
Tel.: 30/518-4849 www.oh.hu,

debreceniingatlan@oh.hu

Debrecen Biczó István kertben, tégla épí-
tésű, 65 m2-es, 2 szobás zárt kerti ingatlan 
eladó. Ár: 12,5 M Ft Tel.: 06-70-422-3981

Debrecen Nagyerdő alja, egyetemek közelében, 
51 m2-es, 1 + 2 fél szobás, felújítandó társasházi la-
kás eladó. Ár: 13,9 M Ft Tel.: 06-30-990-9634

Debrecen Libakert városrészén, 45m2-es 
panel lakás eladó. Átalakított amerikai kony-
hás nappali + 1 hálószoba, 2016-ban műszaki 
és esztétikai felújítások is történtek. Fiatalos 
konyhabútor, mért távfűtés, légkondicionált 
lakás, nagyméretű erkély. Belváros gyalogosan 
5 perc. Ár: 13,35 M Ft Tel.: 06-20-520-7023

Debrecen Újkert, 57 m2-es, 9. emelet, társasházi 
lakás eladó. 2 nagy szobás, erkélyes, távhő egye-
di mérővel, 2016-ban beszerelt műanyag nyílás-
zárókkal. Ár: 12,99 M Ft Tel.: 06-70-422-3981

Debrecen Belvárosának csendes utcájában, 
48 m2-es, 4. emeleti, 2 szobás, nagy erkélyes tár-
sasházi lakás eladó. Zárt udvaros parkolási lehe-
tőséggel. Ár: 17,2 M Ft Tel.: 06 -30-368-9404

Debrecen Campus közelében épült, 1. eme-
leti, 37 nm-es téglalakás eladó. Nappalis, há-
lószobás, étkezőkonyhás. 2013-ban a lakás 
felújításra került. Biztonsági ajtóval felszerelt, 
nyílászárói műanyagok, fűtése konvektoros. 
Ár: 11,6 M Ft Tel.: 06-30-559-6685

Debrecen klasszikus Belvárosában, tégla 
építésű, konvektoros fűtésű, 55 m2-es, 2 szobás, 
tágas étkező-konyhás + kamra. Ár: 14,9 M Ft
Tel.: 06-70-422-3981

Debrecen óvárosi, háromszobás ikerházat 
eladó. Az ikerház földszintjén tágas nappali, 
kényelmes méretű konyha és a hozzá tar-
tozó kamra, valamint egy WC található. Az 
emeleten további két szoba és fürdőszoba 
található. A házhoz tartozik még garázs, 
pince, a kertben saját játszótér. Ár: 28,9 M Ft
Tel.: 06-70-422-3981
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Debrecen Belvárosában a  Vásáry István 
utcán, 61 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, 
1 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros pol-
gári lakás, tehermentesen, azonnal költözhe-
tően eladó. 13,2 M  70/326-1333

Debrecen, Sinai Miklós utcán, 64 nm-es, 1+2 
félszobás /külön nyílóak/ , 8 emeleti, erké-
lyes, felújított, mért fűtéses lakás, azonnal 
költözhetően, tehermentesen eladó. 13,2 M  
70/326-1000

Debrecen, Kishegyesi úton, 54 nm-es, 2 szo-
bás, nagy konyhás, erkélyes, felújított lakás, 
műanyag nyílászárokkal, négyszintes épület-
ben eladó. 12,5 M  70/326-1000

Debrecen, Derék utcán, 72 nm-es, 3 szo-
bás, földszinti, mért fűtéses, felújított lakás, 
műanyag nyílászárokkal, rugalmas kiköltö-
zéssel eladó. 13,7 M 70/326-1333

Debrecen, Ispotály utcán, 43 nm-es, 1,5 
szobás, 3 emeleti, gázkonvektoros, felújí-
tott lakás, műanyag nyílászárokkal, azonnal 
költözhetően, tehermentesen eladó. 10,9 M  
70/326-1333 

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

Kossuth Egyetem mellett közvetlen 2. emeleti, 
2  szobás, 54 m2-es, egyedi gázfűtéses,nagy 
erkélyes lakás zárt udvaros társasházban 
eladó. Érd: 70/544-4506

ALKALMI VÉTEL! Az Egyetem sgt-on 1. eme-
leti, 2 szobás, 53 m2-es, felújított, gázkonvek-
toros, erkélyes, csendes, parkra néző lakás 
eladó. Érd: 70/544-4506

Tócóvölgyben 1+2 szobás, 63 m2-es, felújí-
tott fürdőszobás,erkélyes, középső, 3. emele-
ti 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. emele-
ti, 3 külön nyíló szobás, 63 m2-es, felújított, 
erkélyes, nagyon szép lakás eladó. KIVÁLÓ 
BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506

Újkertben az egyetemek közelében 5. emeleti, 
1,5 szobás, MÉRT fűtéses, középső, kis rezsijű, 
felújított,szép lakás eladó. Érd: 70/544-4506

Széchenyikertben, 3. emeleti, 62 m2-es, 2 
szobás, felújított, cirkós lakás eladó. 19.9M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Nagyerdőn, 1. emeleti, 71 m2-es, 3 erké-
lyes, cirkós lakás garázzsal eladó. 19M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Libakertben, 8. emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, 
konvektoros, felújítandó lakás eladó. 11.8M Ft.
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Libakertben, 3. emeleti, 56 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, erkélyes, lakás eladó. 15.9M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Akadémiakertben, földszinti, 86 m2-es, 3 szo-
bás, cirkós, kertkapcsolatos lakás eladó. 26.9M Ft.
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Fórum közelében,3.emeleti,5 szobás,nagyon 
igényes,lakás,liftesházbaneladó.30Mft. 
30/7259220

Sestakertben, Egyetem közelében, földszinti, 
43 m2-es, másfél szobás, felújított lakás eladó. 
14.5M Ft 30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Új építésű, azonnal költözhető, 68 m2-es, 
3 szobás, teraszos lakás eladó. 27.7M Ft. 
30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Új építésű, prémium kategóriás, 94-120 m2 
lakóterű lakások leköthetők a Széchenyikert-
ben! Átadás: 2018 tavasz. 30/5799958. www.
ingatlanstudio.net

Felújítandó 51 m2-es, 2 szobás lakás 
a Segner téren. Alkalmi vétel! 12.5M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Piac utcán, liftes társasházban, 106 m2-es, 
mért távfűtéses, jó állapotú lakás. 28.5M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Debrecen Csapó utcai 60 nm-es 1 + 2 szobás, 
teljesen felújított, műanyag ablakos, redőnyös, 
klímás, erkélyes, mért fűtéses szép panel  
lakás eladó! Ár:12.9M Tel:06706234024

Debrecen Ybl főiskolánál 9 éves építésű 135 
nm-es 4 szoba,2 nappalis,étkezős,3 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigete
lt szép lakás,garázzsal eladó.Kiválló befek-
tetésnek/kiadásra a diákoknak/is!Ár:25.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 72 nm-es 2 szo-
ba nappalis, étkezős, erkélyes most épü-
lő szép lakás (júniusi átadással) garázs-
zsal eladó. Csok, Szocpol igénybe vehető! 
Ár:26.9MTel: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 szo-
ba nappalis,teljesen felújított,belső kétszin-
tes,17 éves tégla építésű klímás,igényes szép 
lakás,6 lakásos társasházban eladó.Ár:24.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 68nm-es 2+2 szo-
bás felújított, műanyag ablakos, mért fűté-
ses, jó elosztású, panel lakás, négy eme-
letes ház negyedik emeletén eladó. Befek-
tetőnek albérlőkkel együtt átadó! Ár:14.9M 
Tel:06706234024

Debrecen dobozi lakótelepen 66 nm-es 2.5 szo-
bás, tégla építésű, gázfűtéses, nagyerkélyes föld-
szinti lakás eladó. Ár:14.9M Tel: 06706234024

Debrecen Libakerti 43 nm-es 1 szoba, nap-
palis, étkezős, teljesen felújított, átalakított, 
klímás,riasztós,igényes földszinti lakás eladó.
Ár: 14.2M Tel:06706234024

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

Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2-
es, 2szobás, kondenzáció kazános, led sor 
különféle fényekkel, impressive fürdővel fel-
újított lakás eladó 18,99 M Ft simonyiingatlan 
Tel: 70/3655519

Nagyerdő 2-es villamos közeli magasföld-
szinti, 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, fel-
újított tégla gáz cirkó fűtéses lakás új kony-
haszekrénnyel és új burkolatokkal 2db 6 
m2-es erkéllyel 24,5M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Campus közeli 1. emeleti, 54 m2-es, 2 szo-
bás, 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 Nagy Egyetem és 1-es villamos 
közeli 72 m2-es, 2szoba étkezős, télikert-
tel, 2 erkéllyel, inverteres hűtő fűtő klímával, 
tégla, gáz cirkófűtéses, nyugati fekvésű lakás 
kamerás biztonsági rendszerrel, 16 m2-es 
garázsvételi lehetőséggel (+2MFt) 22,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos 
közeli 103 m2-es, nappali étkező plusz 4 
szobás, nagy konyhás, tégla építésű, gáz 
cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbenapo-
zott világos lakás. (garázs 2MFt) 24,89 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Párizsi udvarnál 1. emeleti, 90 m2-es, nap-
pali étkező amerikai konyha plusz 2 szobás, 
tégla, gáz cirkós padlófűtéses, teljes körűen 
felújított, modern konyhával, bútorok meg-
egyezés szerint, igényes lakás 28,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Campus közeli 1. emeleti, 36 m2-es, nappa-
li + 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 fűté-
ses, 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, 
1,5szobás, teljeskörűen felújított, tégla, gáz-
fűtéses, Nyugati fekvésű, spájzzal és francia 
erkéllyel, víz és villany újra vezetékeléssel, 
műanyag nyílászárókkal, új beépített szekré-
nyekkel, új konyhával, új fürdővel, laminált és 
padlólapokkal, gépesítés megegyezés alapján, 
bútorozva lakás  14,59 M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Belváros Attila tér-nél 73m2-es, nappali plusz 
2 szobás + gardrób szobás, újabb építésű 
(2002-es), 2. emeleti, tégla gáz-cirkófűtéses, 
új konyhával és fürdővel, kerámia főzőlap-
pal, 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 kony-
haszekrénnyel, új fürdőszobával, új burko-
latokkal, akár bútorozva is eladó garázs-
zsal (+2,5MFt) 22,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519

Nagyerdő 1-es villamos közeli magasföldszin-
ti, 71m2-es, nappali plusz 2 szobás, tégla, 
gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított szép 
lakás új kazánnal, főzőlapos új konyhaszek-
rénnyel, új fürdőszobával, műanyag nyílászá-
rókkal, új bejárati ajtóval, riasztóval, új bur-
kolatokkal, 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, 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 körű-
en felújított, új burkolatok, új kazán, (konyha-
szekrény igény szerint vásárolható) új fürdő-
vel lakás parkolóval 22,4 M Ft simonyiingatlan
Tel: 70/3655519

A L B É R L E T E T  K E R E S

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

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Nagyerdőn a Pálma mellett 1. emeleti 59 
nm-s 2 szobás bútorozott konvektoros erké-
lyes 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 rezsi-
jű 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,belváros szívében/Iparkamara u/ 
60 nm-es 1 szoba,nappalis,étkezős,teljesen 
felújított,átalakított erkélyes,első emele-
ti kis rezsijű lakás kiadó. Ár: 100.000FT/
hó+rezsi+kaukció.Tel:06706234024

É P Í T É S I  T E L E K

Csigekert utcán, a Kenézy kórháztól 200m-
re utcafronti 450nm-es építési engedélyes 
telek eladó. Irányár: 16MFt. 52/431-720, 
06-20/9956-930

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

Debrecen Diószegi út mentén 8.1ha telek 
eladó! Közvetlen Diószegi útról bejárható, 
300m-es utcafront,tanyának,telephelynek,ip
ari tevékenységre alkalmas.Villany,gáz a telek 
előtt! Ár:32.9M Tel:07606234024.

Debrecen Postakertben 2000 nm-es összköz-
műves építési telek eladó!A telekre 4 db 
Angol tipusú sorház is építhető! Ár:69,9M 
Tel:06706234024

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építé-
si 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

Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2-
es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Fészek lakópark közelében, 1000m2-es telek 
eladó. 10,9MFt 0620 422 6503

T A N Y A

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

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

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

385728

Debrecen, Cegléd utcán

helyiségek KIADÓK

üzletnek vagy irodának.

0630/9450-035

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

Cukrászműhely eladótérrel felszerelve, élelmiszer-
ipari tevékenységre kiadó. 06-30/320-3255

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-
dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 
kiadók. 06-30/557-9616

Étterem kiadó Debrecenben a Fontana  épü-
letének (Köntösgát sor 8.) földszintjén 80 
%-os felszereltséggel. Alapterülete: 229 m2. 
Érdeklődni az ingatlan@fontanafun.hu ema-
il címen lehet.

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-
gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-
sú telek eladó. A telek 40%-a beépíthető,9.5 
m magasságig, minden fajta tevékenység-
re alkalmas! Méretei 45x80 m. Ár:15.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fod-
rász-kozmetika stúdió eladó! Komplett fod-
rászat, elválasztott szolárium zuhanyzóval 
wc, külön helyiségben kozmetika! Nagyon 
szép állapotú, hőszigetelt falazat,hőszigetelt 
ablakok,mért fűtés.Az üzlet rendelkezik ezek-
hez a tevékenységekhez szükséges összes 
engedéllyel!Az üzlet akár teljes berendezéssel 
is eladó! Ár:8.9M Tel:06706234024

Debrecen, belváros szívében 21 nm-es iro-
da, közvetlen utcafront kapcsolattal, tég-
la építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan 
szolgáltató, kereskedelmi tevékenységre is 
alkalmas! Ár:40.000 FT/hó+rezsi+kaukció 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosának közelében, nagy múlt-
tal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es 
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehe-
tőséggel eladó. 24,9 MFt 0620 516 6127

G A R Á Z S

ELADÓ 15 db teremgarázs beállóhely fi a-
tal építésű társasház pinceszintjén. A 
beállóhelyek mind bérbe vannak adva 
havi 10.000 Ft/beállóhely díjért. Eladási 
ár: 19.500.000 Ft, a befektetés éves brut-
tó hozama kb. 9%!!! Érd: 30/ 826-5465

A U T Ó

Citroen Saxo 1.01 benzines, 5 ajtós, 1998-
as, 14.hó műszakival 200.000 Ft-ért eladó. 
06-30/654-3452

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: 1.397.000ft, tel 20-2049079

Ford Fusion 2005. 05. havi 1.4 Trend BENZIN/
GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-
autórádió,  szép  állapotban eladó, cserélhe-
tő, ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI  Klí-
ma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórá-
dió, 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, cse-
rélhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Renault Megane Limousine 1.4 benzin 2006. 
09. havi bordó metál ABS, Klíma, szervokor-
mány, légzsák, cd-s autórádió, 2elektromos 
ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, hite-
lezhető, ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079

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

Renault Megane Berline 1.4/16v benzines 
2003. 12. havi 102.000km ABS, Klíma, szer-
vokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió,  4 elekt-
romos ablak, szép állapotban eladó, cserélhe-
tő, 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: 699.000ft,
tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervó-
kormány, központizár, légzsákok, elektromos 
ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állí-
tás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelez-
hető ár: 599.000 ft  tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi első 
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmen-
tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkí-
mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 997.000 ft, tel 20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005. 09. havi Klí-
ma, 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, sérülésmen-
tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkí-
mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 1.397.000 ft,  tel 20-2049079  

Toyota Yaris 1.0 Ice 2006. 07. havi első tulajdo-
nostól , szervizkönyves, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 
szép megkímélt állapotban  eladó, cserélhető, 
hitelezhető ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079

Opel Astra Caravan 1.6/16v 1998.-as fehér 
ABS, Légzsák, Centrálzár, szervokormány, szép 
állapotban eladó, cserélhető, ár: 397.000 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  

J Á R M Ű K E R E S É S

Autót veszek! Állapot és kortól függetlenül 
azonnali készpénzfi zetéssel! 06706255878

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-
sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

RÉGI AUTÓKAT vásárolok, gyüjtök. (1930-
1975) CITROEN 2cvKACSA, Volkswagen T1 T2 
Transporter, Skoda Octavia, Fiat500, Renault 
4cv, Opel Olympia, Trabant 500 600, Merce-
des Benz. T: 20/572-5142.

Régi motorokat keresek megvételre. Lehet hiányos 
is. (Simson. Komár, Jáva, Mz, Panónnia, Csepel, 
Danuvia, stb. Elérhetoségem: 06-30/724-7628

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

Zelemér utcán
120 m2-es,

5 szobás ikerház 

nagy kerttel, garázzsal
ez évi átadással eladó. 

I.-ár: 42 M Ft.

Érd.: 06-30-995-0177 
Gere és Társa Kkt.

38
57

33
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D E B R E C E N
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 fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-
tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes 
engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 

06-52/274-468, 06-30/356-4569

Használt szerszámot vásárolok esztergagé-

peket, lapkákat, mérőeszközöket egyéb szer-

számokat. Tel: 06-70/517-5503

Ipari ezüst, amalgám, platina, palládium 

felvásárlása bármilyen formában non-stop. 

06-70/292-1004

Jelvényeket, kitüntetéseket, képeslapokat, 

hagyatékból, örökségből, költözésből maradt 

könyveket ill. hagyatékot örökséget vásáro-

lunk 06305269711

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

Műanyag hordót veszek. 52/314-573

VADÁSZHÁZAMBA afrikai trófeákat, hullott 

szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyűjte-

ményeket vásárolok. Tel.: 06-30/849-47-86

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

S Z O L G Á L T A T Á S

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-, 

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, elő-

tető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! 

Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

384512

REDŐNY JAVÍTÁSREDŐNY JAVÍTÁS
Leszakadt, elromlott a redőnye?

Ne csináljon gondot belőle, bízza szakemberre!
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár hétvégén is.

30/535-553230/535-5532
K-roy ÁrnyékolásK-roy Árnyékolás

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák teljes 

körű felújítását, vízszereléssel, anyagbeszer-

zéssel vállalom. Pontos, megbízható, precíz 

munka! Tel.: 0630/361-6122

312314

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

a hét minden napján, az ország 
bármely pontjára, külföldre is. 

www.koltoztetesdebrecen.hu 
06-20/953-9626

Csempézést, járólapozást, minőségi hideg-

burkolást rövid határidővel, garanciával vál-

lalunk. 06-30/681-2932

Cserepes lemeztetők készitése akár bontás 

nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitu-

menes zsindellyel. Lapos tetők hő- és víz-

szigetelése. Csatornázás, Kéményrakás.

Ingyen árajánlat! 15% kedvezmény! www.

lackoteto.5mp.eu T.:06-70/591-9739

Duguláselhárítás (lakosságnak) non-stop, 

számlaképesen, garanciával, kiszállási díj 

nélkül. 06-30/6232-986

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis 

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

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

Kőművesmunkákat, családi házak kivitele-

zését, hőszigetelést, térkövezést, gipszkar-

tonozást, falazást, vakolást, kisebb munká-

kat is vállalok. 06-30/363-5598

Jóslás, átoklevétel, gyógykezelés, 
szellemkommunikáció, stb. minden 
pénteken Debrecen belvárosában! 
06202170242

Lapostető hő-víz szigetelés, bádogos és ács 
munkák, palatetők mosása, bontás nélküli szi-
getelése 70/5669101

Palatető bontásnélküli felújítása színes, min-
tás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes áraján-
latkészítés. Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211!

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

32 éves debreceni hölgy masszázst vállal. 
06-30/214-7170

V Á L L A L K O Z Á S

Terhessé vált cégét megvásároljuk. Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben. 
06-30/3454-724

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-
zőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíjasok-
nak is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzáloghi-
tel, 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. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénzért megvá-
sároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

Á L L Á S

Megváltozott munkaképességem miatt admi-
nisztrációs, számítógépes adatrögzítői és/vagy 
telefonos ügyintézői állást keresek, 49 éves 
nő vagyok, több éves  gyakorlattal rendelke-
zem. Eddig támogatottan dolgoztam. Tel.szá-
mom: 20/432-6761

Április 1-én nyíló pizzériánkba
keresünk konyhai dolgozókat,

pultosokat, saját járművel
rendelkező futárokat!

Pályakezdők jelntkezését is
várjuk! Érdekel? Küldd el

fényképes önéletrajzodat a
100szazalekpizza@gmail.com  
e-mail címre! Debrecen, Kassai

út 24.

CSATLAKOZZ A 100%
PIZZA CSAPATÁHOZ!

51897

387064

CNC maróst, esztergályost keresünk tata-
bányai munkahelyre, kétműszakos munka-
rendbe. Fényképes önéletrajzokat az info@
szekelyhungaria.hu emailre várjuk.

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

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk balmaz-
újvárosi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

CO hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. 06-30/937-4157.

Autómosó, munkájára igényes kollégát 
keres kezdetben alkalmira, meggyőző 
tudás esetén állandóra, részmunka-
időben is. Korábbi kézimosós tapasz-
talat feltétel, polírtudás előny. Heti 
Fizetés. Azonnali kezdéssel. Érdeklőd-
ni: 06-20/424-6722

Autóipari cég keres munkatársakat ajkai gyá-
rába, hosszú távra, három műszakos mun-
karendbe, betanított és szakmunkákra. Amit 
kínálunk: hosszú távú, fi x munkalehetőség, 
kiemelt alapbér és műszakpótlékok, túlóra 
lehetőség, béren kívüli juttatás, jelenléti pré-
mium, munkaruha, szálláslehetőség. Jelent-
kezni, érdeklődni lehet: Tel.: 06-70/883-
7339 (csörgessen meg, visszahívjuk) E-mail: 
irodadeb@opuswork.eu

Építőipari cég

HÍDÉPÍTÉSBEN VAGY
VASBETONSZERKEZET

ÉPÍTÉSÉBEN JÁRTAS
ÉPÍTÉSVEZETŐT ÉS MŰVEZETŐT

keres azonnali kezdéssel.

Legalább 3 év szakmai 
tapasztalat szükséges.

K I M AGA S LÓ  B É R E Z É S !K I M AGA S LÓ  B É R E Z É S !

Jelentkezés a nb@rolybau.hu
és a +36-30-224-7834
elérhetőségeken lehet.

387063

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06 (70) 949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

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

Győri munkahelyre targoncásokat és CNC-
seket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel.:06-20/494-1044

Gyümölcsfák metszéséhez értő 65 év felet-
ti férfi t keresek márciustól besegíteni. 
06-20/3437-443

A Sellaton Design Kft.

kárpitos, asztalos, faipari 
gépmunkás munkakörbe

gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres!

Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

387065

Hosszú távú, bejelentett munkára keresünk 
CO-hegesztőket, AWI-hegesztőket, csőszere-
lőket, lakatosokat. Kiemelt bérezéssel, szál-
láslehetőséggel. Ferro-Ferm Kft. Telefon: 
06(30)370-3631, 06(30)469-5971.

Kerékpárral rendelkező lapterjesztőt kere-
sünk debreceni területre. Jelentkezni a 
06-30/463-2541-es telefonszámon, vagy az 
eszter.olahne@naplo.hu e-mail címen lehet.

Klímaszerviz keres műszaki előkészítői mun-
kakörbe épületgépész technikusi végzettségű 
kollégát. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a 
balazs.t@ckk.hu e-mail címen

Kőműves szakmunkást, gépi vakolót, sm. felve-
szek, azonnali kezdéssel. Tel.: 06-30/487-86-82

Otthoni munka! Reklámtárgyak összeállítá-
sa stb. Érdeklődni emelt díjas telefonszámon: 
06-90-60-36-07 (bruttó 635 Ft/perc) (http://
www.audiopress.iwk.hu; 06-20/910-4517)

Pótkocsik összeszereléséhez keresünk 
betanított munkásokat vidéki munkahelyre 
ottlakással. 06-30/937-4157.

Szerszámkészítőket keresünk. Magas óra-
bér! Szállás biztosított. 06-70/206-2621, 
06-70/508-7583, szupermunka@index.hu

Toborzó munkatársat keresünk romániai 
magyar ajkú és magyarországi munkaválllók 
toborzására Nyugat-Dunántúli gyárakba 
ingyenes szállássall, magas fi zetéssel! Tel.: 
+36-20/393-3446., engedélyszám: 49765-
1/2008-5100595

Traktorost keresek márciusi kezdéssel. 
06-30/978-5698

213.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szállás, 
eloleg megoldott. Sárvárra betanított munká-
sokat keresünk több műszakos munkarendbe. 

Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-0950

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT VÁLLAL

Idős személyről gondoskodnék akár össze-

költözéssel is 06-20/3711-468

Idős személy gondozását, ápolását vállalom 

otthonában is. Ápolónő. 06-20/589-1741

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

Cukrász, szakács tanfolyam indul kedvezmé-
nyesen. 30/633-0073, www.forba.hu. Nyvsz: 
E-000645/2014.

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

Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pontosab-
ban kezelje számítógépét. Számítástechnikai 
tanfolyam felhasználói szinten. 52/311-003.
Nysz: 09-271-04

Ingatlanközvetítő tanfolyam indul kedvez-
ményesen. 06-30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014.

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

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

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

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul ked-
vezményesen.  30/633-0073, www.forba.hu.

Nyvsz: E-000645/2014

T Á R S K E R E S É S

Kedves, csinos, 30-as hölgy ismerkedne Deb-

recenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

Keresünk társat, élettársat, asszonyok, 

lányok, férfi ak. Komolyan gondoljuk. 

06-70/519-0590

Társkeresés azoknak, akik komolyan gon-

dolják. Értelmiségiek jelentkezését is várjuk. 

„Éden” 52/311-003

Vénusz Társközvetítő. Alapítva:1986. Érd. 

06703143897

35 éves, ápolt, kedves hölgy ismerkedne úri-

emberrel. 06-30/544-3400

K Ö Z L E M É N Y

Ingyenes előadás devizahiteleseknek, 
devizahitel károsultaknak! Önt is érinti? 
Lehetőség a megoldásra!!! A Két Patró-
nus Reload Kft. előadást tart 2017. már-
cius 9-én 18:00-kor Debrecenben, az 
Offi ce Centerben - Symhonia Étterem 
4030 Debrecen, Vágóhíd utca 2. Elő-
zetes bejelentkezés nem szükséges, 
minden résztvevőt szeretettel várunk! 
Érdeklődni lehet a 06(70)210-7966 
telefonszámon.

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom
S
5

Fekete keret
500 Ft/alkalom
F
5

Negatív
500 Ft/alkalom5

Piros keret
500 Ft/alkalom5

S
5 55

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 , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár: 2.5 mft-ig
tel:20-2049079

R É G I S É G

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

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

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

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

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 
porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-
reket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria 
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Á L L A T

Eladó 1db 140kg mangalica kan, 1db 130kg 
mangalica koca, 1db 100kg durok koca, 10 
körbála takarmány. Érd.: 06-30/383-1062

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
06/70-240-13-31

N Ö V É N Y ,  M E Z Ő G A Z D A S Á G

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

Kukorica, jó minőségű, szemes eladó. Érd: 
Debrecen, Szávay Gy. u. 13. 52/470-751, 
06-30/625-0234

E G Y É B  E L A D Á S

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. 1.930.000 Ft+Áfa Telefon: 
+36 30/2570980.

Februári tűzifa akció! Kaloda 80x80x130m 
ár: 13000Ft-14500Ft-ig Termékeink 10hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk Akár ingye-
nes házhoz szállítás! Fuvarunkat 24 órán belül 
teljesítjük.80x80x130-as kaloda Ár: 14500 Ft 
Ömlesztett m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon 
bizalommal! Tel.:30/502-9810

Kalodás tűzifa sorba rakva bükk, tölgy, gyer-
tyán. 1mx1mx1m Ár: 11.500 Ft/m3 Ingyenes 
házhoz szállítással! Tel: 30/752-0961

Szezonvégi kiárusítás kalodás és ömlesztett 
konyhakész hasított tűzifa! Jelenlegi termé-
keink: száraz minőségi törzsfa, tölgy, bükk, 
akác. Kiszállítás több helyre és település-
re megoldható. Szállítás mennyiség függ-
vényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm 
ár: 12500 Ft Erdei m3 ár: 25000 Ft Üzemi 
ömlesztett ár: 17500 Ft /m3 Hívjon bizalom-
mal: 30/610-2218

Tüzifa eladó kalodában 1x1x1m. Tülgy, 
bükk, akác 15E FT/m3-től. (erdei 
m3:22EFT) Gyors házhozszállítással. 
Tel.:06-20/805-7697.

Tüzifa, konyhakészen eladó bükk-
tölgy vegyes, kalodában 12E FT/m3. 
06-70/606-5247,06-20/468-4804.

Tüzifa vegyesen eladó 23E FT/m3.Tel.:06-
70/531-2679, 06-20/403-7308.
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MIKOR
és HOL

február 24. 
10:00 óra
Fórum Csokifesztivál
Debrecen
A boldogsághoz mindössze 
három dolog kell: csoki... 
csoki... és még egy kis csoki! ;) 
Közel 30 csoki-manufaktúra 
200-250 féle, mennyei csokis 
csodáival vár!

16.30 óra
Két földrész és két óceán 
között
Természeti értékek 
nyomában Közép-Amerika 
déli államaiban Mező 
Szilveszter muzeológus 
vetített képes előadása.
Déri Múzeum, Debrecen

20.00 óra
Éva Presszó koncert
Roncsbár - Debrecen

22.00 óra
Lights off  NeverLand 
Lovarda - Debrecen

február 25.
10.00 óra
I. Debreceni 
Kolbásztöltő Verseny
Kossuth tér - Debrecen

19.30 óra
Anna and the Barbies 
koncert
Roncsbár - Debrecen

21.00 óra
Ef. Zámbó Happy Dead 
Band
Incognito club - Debrecen

22:00 óra
Nyitóparty
Jetlag-Debrecen
A zenét DJ Sterbinszky 
biztosítja. Az est folyamán 
gazdára talál két valódi 
páros repülőjegy Párizsba 
és Milánóba.

február 26.
10.00 óra
XVI. Debreceni 
Maskarádé
Debrecen főtere

február 27. 
19:00 óra

Koncz Zsuzsa koncert

Kölcsei Központ-Debrecen

március 1.
22.00 óra

Andro/Campus Party

Hall - Debrecen

március 3.
20.00 óra
Bohemian Betyars 
- Csavargó 
lemezbemutató
Roncsbár - Debrecen

március 4.
X. Magyar-Román 
Lakodalmas és 
Vőfélytalálkozó
Pocsaj

38
53

21

19
53

23

Koncz Zsuzsa koncert

XVI. Debreceni Maskarádé

Nyitóparty Jetlag-

Debrecen

I. Debreceni Kolbásztöltő Verseny

Ef. Zámbó

Happy Dead Band

MINDEN SZOMBATON 
à la carte ételeink árából 

15% kedvezményt 
adunk!

Zenés szombati 
vacsoraest 
a Malom Étteremben 
Március 4-én 
szombaton 
kellemes zenével 
várunk minden 
kedves vendéget.

Zenél:

l 

.

Asztalfoglalás szükséges:
52/688-668, 30/784-07-11

Debrecen, Böszörményi út 1.
E-mail: malometteremdb@gmail.com 

MINDDEN SZOMB

Zennél:Z

E-m m 
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február 24. • Mátyás

február 25. • Géza

február 26. • Edina

február 27. • Ákos, Bátor

február 28. • Elemér

március 1. • Albin

március 2. • Lujza

38
70

6
2

38
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31
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Érdeklődni:
www.barnabau.hu

Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770

18 lakásos

társasház kivitelezése indul

a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.
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SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL
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BÉRLET

PASZTELL, BÁRSONY, 
GORDONKA 
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34 ��)
Bartók: Két kép op.10 
Dohnányi: Konzertstück op.12
Dohnányi: Suite en Valse op.39

����'�4�����)
Perényi Miklós - gordonka 
Miskolci Szimfonikus Zenekar

5'�!�'�)�
Kovács László

38
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A „Kaba-Ház” Idősek 
Otthona 17 év tapasz-
talatával, csendes, nyu-
godt, zöldövezetben, 
elhívatott szakemberek-
kel, rendszeres orvosi 
ellátás mellett várja 
azokat az időseket, akik  
állapotuknak megfelelő-
en állandó felügyeletet 
igényelnek. 

k 
z-
u-

ek-

kik 
elő-
et

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

rendelkező konyhamészárost 
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni: 06-30-3002988-as telefonszámon lehet.

keresünk

„MOST VAGY SOHA”
KEDVEZŐ PÁLYÁZATOK ÉS 

HITELEK BONYOLÍTÁSA

MINDEN ÁGAZATBAN, TÁJÉKOZTATÁS.

Dr. Szőke Kálmán Berettyóújfalu. 

Tel.:06 20 938 2081
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