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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

TÜZIFA 
ELADÓ!
SZOTÁKNÉ KATA 
06-30-487-6555
06-30-562-2490

www.tuzifa-debrecen.hu 

A MONOSTORPÁLYI ÚTON

(Az Acsádi úton NEM mi vagyunk!)

Magyarországon már 27 éve praktizáló

és 40 éves szakmai tapasztalattal

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

NYOMTATVÁNY ÜZLETHÁZ

Debrecen, Cegléd u. 11. • Tel./fax: 52/783-754

E-mail: printsystem.kft@upcmail.hu

- Ügyviteli nyomtatványok

- Egyedi és cégesített nyomtatványok

(szállítólevelek, fuvarlevelek, stb.)
- Könyvkötés

- Cégesített boríték, névjegykártya készítésCéCéges CéCégeg s

De

NEHEZEN ISMERHETŐ
FEL AZ ÉRSZŰKÜLET

Hatalmas veszélyt jelent a stresszel teli, mozgásszegény életmód, a futólag elfo-

gyasztott zsíros ételek, a dohányfüst. Kevés idő marad fi gyelni a vérnyomás, cukor, 

koleszterin szinten tartására. Mindezek egy súlyos betegség kialakulásához vezet-

het, ez nem más, mint az érszűkület, mely egyre komolyabb panaszokat okoz.

HOGY MIK EZEK?
• terhelés közben mással nem magyarázható

• fájdalom, görcs jelentkezik a lábban

elszíneződnek, hidegek lesznek a végtagok

• egyre kisebb lesz a fájdalom nélkül megtehető táv

• fülzúgás • memóriazavar

• szédülés • gyakori fejfájás

A Nashwan-Parasound kezelésből mindössze 20 alkalom szükséges a pana-

szok enyhítésére vagy megszüntetésére.

Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát

INGYEN január 23-án és február 6-án

DEBRECEN, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben!
A kúra alapárából 30.000 Ft kedvezmény jár! A kupon felmutatásával további 10.000 Ft 
kedvezmény jár. 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 il-
letve hétvégén ügyeleti telefon: 06-20/495-8280,
06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelő-
centrum a vizsgálati idő változtatásának jogát 
fenntartja.
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NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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Építkezik, felújít? 
Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, 
válasszon prémium
minőségű Porta 
Doors ajtókat!

 g y á r i  k é p v i s e l e t e

Debrecen területén ingyenes felmérés!44
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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra
Érd: Debrecen, Házgyár u. 17., 

06 70/396-74-68,
pappnenkatazolend@gmail.com

fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk 

munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.
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Ingyenes CSONTSŰRŰSÉG,
vérnyomás, vércukor és koleszterin mérés.

MÁR 7 ÓRÁTÓL NYITVA!

SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ  
Keresse fel Debrecen egyik legszebb történelmi múltú patikáját! 

Debrecen,
Hatvan u. 66.

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

AMIT ÖNÖKÉRT MÉG TESZÜNK:
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Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,
szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.
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HALLÓKÉSZÜLÉKEK

Bejelentkezés:
H-ear Kft. Debrecen, Piac u. 70–72.
www.hallokeszulek.hu • Tel.: 06-30/633-1916

Kedvező ajánlattal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Etune hallókészülék
vásárlása esetén:

1-ET FIZET 2-T KAP!
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek,

további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Az akció érvényes: jan. 12-től a készlet erejéig.
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Ár: 17,50 M Ft-tól  
További információk:
+36-30-315-3842, 
+36-30-853-3596

Debrecenben, 

a Varga utca 18.
szám alatt 

épülő,  két tömbből 
álló  20 lakásos

társasházban 
43–114 m2-es 
alapterületű 

lakások leköthetők. 

 Idősek 
gondozóházába,  

Hajdúszoboszlóra, 
SZAKKÉPZETT  

ÁPOLÓKAT 
felveszünk.

TEL:  0630/4938841
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A TRIUMVIRÁTUS
2018.01.16., 19.30 / Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó:  18.15 órától / Zöld kilincs    
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BORBÉLY MIHÁLY

Café  Kodály
BÉRLET
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Partnereink:Kiemelt partnerünk: Támogatóink:

Full Diszkont

Debreceni üzleteink: Petőfi  tér 17.; 
Űrhajósok tere 1.; Ötvenhatosok tere 6.; Vágóhíd u. 3.
Nyitvatartás:  h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–14.00
Mikepércs, Petőfi  Sándor utca 66.
Nyitvatartás: h.–sz.: 6.00–20.00, v.: 6.00–18.00
www.facebook.com, www.fulldiszkont.hu

ELFOGADJUK:

Az akció csak 7 napig érvényes!

Az akció időtartama: 2018. 01. 15–01. 21.

Lorin öblítő
konc., 1 lit. 

passion, sunny, 
sensuality

Nesquik 
kakaópor 

200 gr.

Milka Waves
kekszes, 
karamellás, 
81 g.

ítőő
it. 

ny, 
yityity

a WavesWaa WMMMMiMilMilkMilkMilkMilkaMilkaMilkaMilkaMilkailkalkakakak

Lorin
konc

uik 
por
gr.

1445 Ft/kg

2456,79 Ft/kg

299 Ft/db

289 Ft/db

199 Ft/db

20–30–50%

EGÉSZ ÉVBEN OUTLET ÁRAK

Debrecen, Bethlen utca 10–12. Mediterrán teraszház

Tel.: 06/30-695-8914 / www.tukordivat.hu

Ha olcsón akarsz jó minőséget,
akkor ne habozz!

Csak annyi a dolgod, hogy eljössz hozzánk és

outlet áron juthatsz hozzá kedvenc darabjaidhoz!

Női ruhák 36–52-es méretig,

férfi ruhák 46–64-es méretig

180 m2-en, hatalmas választékban!

szinte az egész árukészletből!

Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk
férfi  munkavállalókat hosszú távra. Ugyan itt nemzetközi 

gépkocsivezetőket is keresünk felvételre.
A  munka távollétet igényel, nem helyben lévő munkavégzés.
Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu

Ipari körte LED E27
28W/38W/48W

2400/3500/4300 lumen
nagy fejű

185x100 mm, 330°
4200K

3690
Ft-tól

5990
Ft-tól

9990
Ft-tól

990 Ft

Ipari körte LED E27
38W/48W/65W

3500/4300/5900 lumen
nagy fejű

188x120 mm, 120°
4200K

Csarnokvilágító lámpa
50W/80W/100W

4200/6600/8400 lumen,
búra nélkül

Csarnokvilágító
lámpabúra
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Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@szuperinfo.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@szuperinfo.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Kötelesné Éva
30 455-4511

eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú
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garanciával, rövid  határidővel,

a legjobb árakon!
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Debrecen, Dózsa György u. 20. Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.
Ingyenes, jó parkolási lehetőség!

ÁZSIA CENTRUM

Január 12-tõl amíg a készlet tart:

TÉLI VÁSÁR
J

RR

Á CEENTTR

-20%
-20%

%%%%%
-30%-30% %%%%%%%%%%%

-30%-30%

Egyes

télikabátok, dzsekik, 
felsõk, csizmák, 
cipõk

32903290 Ft-ig kaphatóak. Ft-ig kaphatóak.990990 Ft-tól Ft-tól

KEDVEZMÉNYES ÁRON:KEDVEZMÉNYES ÁRON:

Egyes gyermek ruházati termékek, csizmák, cipõk
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www.autouvegdebrecen.hu

CASCO-S ÜVEGKÁR 

RENDEZÉS AKÁR 

ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Autóüvegbe

épített

biztonság...

gyula.vass@nsg.com

www.pilkington.hu

Országos kék szám:
80/200-200

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: 52/324-585,

mobil: 30/9488-144

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól19 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

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot 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 szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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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 fi zetni!

Az akció érvényessége: 2018. 01. 12.–01. 18-ig.

Olcsó 
árak!

Friss csirke far-hátFriss csirke far-hát 149 Ft/kg 149 Ft/kg  129 Ft/kg129 Ft/kg
Friss csirke mellFriss csirke mell 929 Ft/kg 929 Ft/kg  849 Ft/kg849 Ft/kg
Friss csirke combFriss csirke comb 529 Ft/kg 529 Ft/kg  459 Ft/kg459 Ft/kg
Friss sertés karajFriss sertés karaj 1249 Ft/kg 1249 Ft/kg  1149 Ft/kg1149 Ft/kg
Friss sertés csülök Friss sertés csülök 849 Ft/kg849 Ft/kg  769 Ft/kg769 Ft/kg
Friss sertés húsos csont Friss sertés húsos csont 399 Ft/kg399 Ft/kg  299 Ft/kg299 Ft/kg
Kőbányai sőr 2 L. Kőbányai sőr 2 L. Egys. ár: 250 Ft/LEgys. ár: 250 Ft/L 629 Ft/db 629 Ft/db  499 Ft/db499 Ft/db
Baba tusfürdő 400 ml.Baba tusfürdő 400 ml. (több íllatban) Egys. ár: 1223 Ft/L (több íllatban) Egys. ár: 1223 Ft/L 599 Ft/db 599 Ft/db  489 Ft/db489 Ft/db
Burgonya 15 kg.Burgonya 15 kg. zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 67 Ft/kg zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 67 Ft/kg 1499 Ft/zs 1499 Ft/zs  999 Ft/zs999 Ft/zs
Vöröshagyma 5 kg.Vöröshagyma 5 kg. zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 90 Ft/kg zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 90 Ft/kg 599 Ft/zs 599 Ft/zs  449 Ft/zs449 Ft/zs
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!
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Rendszeresen tornáz- ■
ni fogok, egészségesen 
étkezem, leszokom a 
dohányzásról – ilyen és 
hasonló fogadalmakkal 
indul általában az új esz-
tendő.

Újévkor szinte mindenki fo-
gadkozik, hogy változásokat 
hoz az életébe. Ám nem köny-
nyű egyik napról a másikra 
megváltoztatni a berögzült 
szokásainkat, így sokan még 
idő előtt feladják a terveiket, 

és az újévi fogadalmak gondo-

lata elrebben, mint egy kósza 

gondolat. Mit tegyünk, hogy 

ez ne így legyen? Hogyan lás-

sunk hozzá, hogy ne kudarc-

cal végződjön az utunk? 

Az egészséges élet több 

újévi fogadalmat is magá-

ban hordoz. Tudatos étke-

zés, rendszeres testmozgás, 

káros szokások elhagyása. 

Itt is, mint a legtöbb eset-

ben, mindig az első lépés a 

nehéz. Fontos, hogy ne vár-

junk el magunktól irreális cé-

lokat! Ha például szeretünk 

lustálkodni, ne fogadjuk meg, 
hogy a reggeleket futással 
kezdjük majd, mert hamar 
belebukunk az egészbe. Min-
dig az apró lépések vezetnek 
célra, a sok kis lépés után pe-
dig már érezni fogjuk: határo-
zottan haladunk a kitűzött cél 
felé. A testmozgás beépítése 
a hétköznapokba fontos fel-
adat, azonban mindig olyan 
sportolási formát válasszunk, 
ami közel áll hozzánk. Ne saj-
náljuk az időt és az energiát, 
és próbáljunk ki minél több 
lehetőséget! Futás, spinning 
vagy éppen az aerobic lenne 
jó? Adjunk esélyt mindnek! 
Nagyon fontos, hogy a sport 
örömforrásként legyen jelen 
az életünkben, ne, mint szük-
séges rossz. Programozzuk 
át az agyunkat, hiszen ne fe-
ledjük, minden fejben dől el! 
Keressünk megvalósítható 
célokat: például jól akarunk 
kinézni nyáron a strandon? 
Majdnem félévünk van rá, ne 
sürgessük az időt! Ne higy-
gyünk semmilyen csodamód-
szerben, amely rövid időn be-
lül kínál látványos fogyást. A 
csoda bennünk van, szemlé-
letformálással és cselekedettel 
érhetjük el. 

Az egészséges étkezés al-
ternatívája sokak szerint 

drága mulatság, de gondol-
junk csak bele. Mennyibe ke-
rül egy kilogramm friss zöld-
ség például, és mennyibe egy 
tábla csoki? Ugye, nem nagy 
ár az egészségért? Szintén lé-
nyeges, hogy az étkezésben 
se váltsunk hirtelen, hiszen 
míg egyik nap tele esszük ma-
gunkat, a másik nap pedig 
csak salátán élünk, hamarabb 
kiszédülünk az egész körfor-
gásból, mintsem leadnánk 
egy-két kilót. Ne feledjék az 
apró lépéseket! Ha pedig le-
csúszik egy szelet torta, vagy 
bármi olyan, ami „bűnözés-
nek” minősül, ne haragud-
junk magunkra! Fogadjuk el 
a testünket, és igyekezzünk 
legközelebb jobban odafi gyel-
ni, hogy ellent tudjunk mon-
dani a csábításnak. 

Minden reggel új nap kez-
dődik, ha tehát január köze-
pén „elbukunk”, másnap újra 
fel tudunk állni. Legyen öröm 
az étkezés, ne együnk fi nto-
rogva! Kísérletezzünk az új 
ízekkel! És ami az újévi foga-
dalmakat illeti: Ne ragaszkod-
junk foggal körömmel a janu-
ár elsejei dátumhoz! Minden 
nap új esély, újabb lépések. A 
kitűzött célt pedig nem érjük 
el egy csettintésre. Persze, mi-
lyen jó is volna...

Megfogadom,
hogy az idén…
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A Tronka és Társa Temetkezés
Debrecen, Kassai út 93. szám (Kemény Zs. utcai buszmegállónál) 

új, korszerűen kialakított, kulturált körülményeket biztosító

temetésfelvételi
irodájában

várja ügyfeleit.

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

Feladat:
– hirdetési felület értékesítése
– kapcsolattartás már

meglévő ügyfelekkel
– új ügyfelek felkeresése
– médiaajánlatok készítése
– személyes találkozó lebonyolítása

Munkavégzés helye: Debrecen

Fényképes önéletrajzot a judit.kovacs@szuperinfo.hu
e-mail címre várunk

Elvárás:
– középfokú végzettség
– értékesítési tapasztalat
– kiváló kommunikációs

készség
– B-kategóriás jogosítvány

A Szuperinfó Média Kft.

Hajdú-Bihar megyei

lapjaihoz 

médiatanácsadó 

munkatársat keresünk 

azonnali kezdéssel.
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Sérült autójával
MIÉRT HOZZÁNK JÖJJÖN?

� 3 generációs szakmai tapasztalattal és a leg-
újabb technológiával oldjuk meg a kihívásokat.

� Törött autóját elhozzuk, megjavítjuk és a 
papírmunkát is elvégezzük Ön helyett.

� Csereautót biztosítunk.
� Casco önrészt akár 0 Ft-ra csökkentjük.

VÉGH-CAR-AVAN KFT.VÉGH-CAR-AVAN KFT.
Debrecen,Debrecen,

Monostorpályi út 54.Monostorpályi út 54.

Tel.: 0630/9854115Tel.: 0630/9854115

Web: www.veghcaravan.huWeb: www.veghcaravan.hu

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

Műanyag ajtók, ablakok,  
aluredőnyök, garázskapuk,  

beltéri ajtók, árnyékolók.

MADE IN GERMANY
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Minden héten online is 
megtekintheti újságunkat!

www.szuperinfo.hu
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Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés

Allure Residence Budapest
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Üzletünk: Debrecen, Nyíl utca 34.
Tel.: 52/530-700 Fax: 52/530-701
E-mail: central@centraluzlethaz.hu
Honlap: www.centraluzlethaz.hu

A Centrál Üzletházban megtalálható:

–  akár 30-40%-OS MEGTAKARÍTÁS is elérhető

egy szezonra vetítve a hagyományos

konvektorokhoz képest

–  MAGAS KOMFORTtal párosuló energiamegtakarítás

–  beépített kétfokozatú ventilátor

–  elektromos gyújtás, NINCS ŐRLÁNG
–  SZOBATERMOSZTÁTTAL IS ÜZEMELTETHETŐ 

–  beépített párologtató

–  59 cm-es PARAPET SZETT TARTOZÉK
–  1 + 1 ÉV GARANCIA

ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL
INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN

Üzl
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A C

 MAGA
–  beépít

–  elektro

– SZOB
–  beépít

–  59 cm

– 1 + 1 É
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Elfelejtheted a magas árakat!

www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1. (A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702
Debrecen Kishatár u. 7. Auchan üzletsoron �: 70/6089503

Nem 
gond!

Oktaéder ’96 Kft.
Rózsa Épületgépészeti Kereskedőház

4029 Debrecen, Arad u. 3. • Tel.: +36-52/537-666
Bejárati lehetőség a Faraktár u. 22. szám felöl is!

...és minden ami víz-, gáz-, fűtésszereléshez szükséges!

44
13

41

 Vásároljon 6 légkamrás Vásároljon 6 légkamrás 
minőségi nyílászárót minőségi nyílászárót 

a gyártótól!a gyártótól!
Kedvező ár, magas minőség 

és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!rövid gyártási határidő!

Párkányok, redőnyök reluxák 
és egyéb árnyékolástechnikai 
termékek nagy választékban, 

kedvező áron!

NYÍLÁSZÁRÓT 
A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

Akció!Akció!
Bejárati ajtó 75.000FtBejárati ajtó 75.000Ft

Az akció érvényessége: jan. 31.

Gyémánt Nyílászáró Kft.
Debrecen, Kelence u. 106.

70/312-7770

Kos - A napokban felpöröghet-
nek Ön körül az események. 
Egyszeriben azt érezheti, 
mindenre képes és bármi 
lehetséges. Éppen ezért kel-

lene kerülnie a komoly döntéseket, mert 
az egy dolog, hogy fejben már mindent 
megálmodott, de nem biztos, hogy  
ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!

Bika - Önre a lehető leg-
jobb hatással van az a boly-
gófelvonulás, ami a Bak jelé-
ben zajlik ezen a héten. A Nap, 
Vénusz és Plútó együttállása a 

hét első felében segítik döntéseit. Álmai 
megvalósítása felé határozott lépéseket 
tehet, ami elégedettséggel tölti el, de ne 
adja át magát az önhittségnek.

Ikrek - Olyan időszakát éli a 
héten, amikor jelentős vál-
tozásokat szeretne kivitelezni. 
Belevágna egy fogyókúrába, 
életmódváltásba, vagy éppen 

a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteni 
és megszabadulni azon kapcsolataitól, 
amelyeket már nem talál előnyösnek. 
Mindebben segítik az égi energiák!

Rák - Mielőtt bármilyen fontos 
döntésre is jutna, illetve már 
cselekedne, nem ártana előtte 
megvitatnia a terveit a ked-
vesével, családtagjaival, ne-

hogy úgy érezzék, kimaradnak valamiből. 
Mostanában amúgy is figyelmetlen lehet, 
annyira leköti a saját világa és életének 
megtervezése.

Oroszlán - A hét első pár nap-
ját meglehetősen monoton-
nak és unalmasnak találhatja,  
ugyanis nem sok eseményre 
kell számítania. Utána sem lesz  

sokkal másabb a helyzet azt leszámít-
va, hogy elfogja Önt a tettvágy, hogy 
felkavarja az állóvizet. Kezdjen terveket 
kovácsolni, lehetőségek után nézni!

Szűz - Végre kezd magához 
térni az év eleji varázslatból.  
Bár lassan, de elkezdi lendü-
letbe hozni magát és nekiáll 
építgetni a jövőjét. Ugyanakkor 

elérik Önt a változás szelei a napokban 
és arra jön rá, hogy még mindig túl sok 
olyan berögzültsége van, ami visszafogja. 
Próbálja apránként elérni céljait!

Mérleg - Most minden a 
családról fog szólni. Ezt a 
bolygófelvonulás mutatja, ami 
elvonhatja a kapacitásait a 
munkáról. Nem most fogja a 

karrierje csúcsát elérni. A hét közepén 
a Skorpió bolygók, Hold, Mars és Jupiter 
a pénzre terelik a figyelmet. Emiatt úgy 
érezheti, újra munkába kell lendülnie!

Skorpió - A munkahelyén kerül  
minden társaságot, kontak-
tust, hogy ne keljen szóba ele-
gyednie kollégáival. Szabályo- 
san bujkál majd előlük és  

igyekszik csendben, nyugodt körülmé-
nyek között, egymaga dolgozni. Bár szük- 
sége lehet némi magányra, azért vegye 
figyelembe a környezete elvárásait is!

Nyilas - A héten főként az 
anyagiak kerülnek középpont-
ba. Egyre feszültebb miatta és 
örökösen azon agyal, hogyan 
tehetne szert több pénzre, ám 

ez a gondolatmenet ne sarkallja meg-
gondolatlan döntésekre, illetve tettekre! 
Ellenben azt se hagyja, hogy helyzete 
beárnyékolja a hetét.

Bak - Úgy érzi, ez nem az Ön 
hete. Semmi sem akar úgy 
alakulni, mint szeretné. Min-
denki bosszantja és láthatat-
lan erők hátráltatják, nem tud 

haladni, pedig Ön már kész tervekkel 
rendelkezik a sorsát illetően. Azonban 
a konstellációk a hét második felében 
feltöltik a kimerült energiakészleteit!

Vízöntő - Ön már a héten 
készen áll a nagy változások 
kieszközölésére. Kicsit sincs 
elfáradva, tele van tettvággyal 
és ha még nem is tudja pon-

tosan, mit szeretne, de már cselekedne! 
Épp ezért kellene kicsit lassítania és 
átgondolnia helyzetét. Nem bűn némi 
pihenéssel kezdeni az évet!

Halak - Nagyszerűen érzi majd  
magát egész héten! Végig opti- 
mista lesz és ráadásul mások-
ra is ráaggatja majd határta-
lan jókedvét és derűlátását. 

Mostanában nagyon sokat segíthet má-
soknak, amiért környezete rendkívül há- 
lás is lesz. Minél több embert tesz bol-
dogabbá, annál jobban érzi majd magát.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2018. január 15-től január 21-ig)

Lapzárta:
KEDD
12 óra
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Szakemberek A-Z-ig

Furán Flex anyagból bélelés 
gázra és szilárdra bontás 

nélkül. Szigetelt
csőkémények

szerelése,
kémények bélelése

inox anyagból.

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

GOMBOS PÁL 
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SÍREMLÉKEK
készletről

kedvezményes áron!

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

Tel.: 20/933-5023

www.sirkovek.hu

SÍREMLÉKEK SZŐNYEGTISZTÍTÁS

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
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

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

FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉS

0620/337-6171
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A Fuvker Bt. több  ■
mint három évtizedes 
tapasztalattal bír a hul-
ladékszállítás terén.

– Anno 1985 nyarán 

kezdtem, mint kisiparos, 

majd 1992 decemberében 

jött a váltás a jelenlegi 

céges formára – eleveníti 

fel a kezdeteket Barna 

Attila cégvezető. - Ez 

egy családi vállalkozás, 

annak idején a saját 

házunkban lévő garázs-

ból indultunk, onnan 

fejlesztettük magunkat 

lépésről-lépésre. A jelenle-

gi telepünkön - amely 

biztosítja számunkra a 

jobb körülményeket és az 

előírt követelményeket - 

tíz éve működünk, melyet 

önerős vállalkozásból 

alakítottunk ki a Nyugati 

Ipari Park területén.

Több mint száz konténer
A Fuvker Bt. fő te-

vékenységi körébe a 

hulladékgyűjtés-szállítás 

valamint a veszélyes 

hulladékszállítás tartozik 

konténeres rendszerben.

– A folyamatos fejlődés 

hozott el minket idáig, 

ahogy fejlesztettük a 

céget úgy nőtt a partne-

reink, munkáink száma. 

Szolgáltatásaink közé 

tartozik a hulladékszál-

lítás, a hulladékgyűjtés. 

A szemetet konténerben 

gyűjtjük és szállítjuk, a 

kommunális hulladéktól 

kezdve a veszélyes hul-

ladékokig gyakorlatilag 

mindennel foglalkozunk. 

A begyűjtéshez közel 150 

fajtájú és méretű konté-

nert használunk, melyek 

közül több a megrendelők 

telephelyein van állandó 

jelleggel kihelyezve ezzel 

is segítve az elszállítást. 

Az igények azt mutatják, 

hogy minden keletkezett 

szemetet, törmeléket 

vigyünk el a helyszínről, 

ahol lehetőség van rá 

természetesen a szelektív 

gyűjtés preferáljuk, de 

sajnos ez hely hiányában 

időnként nem lehetséges. 

Járműparkunkat jelenleg 

három nagy teherautó, 

egy nagy pótkocsi és 

egy furgon alkotja. Ezek 

segítségével szállítjuk el 

a törmelékeket a lerakó, 

megsemmisítő helyekre. 

Most készül a negyedik 

tehergépkocsink, amely 

éppen a felújítás, átalakí-

tás fázisában van. 

Országos szinten
A cégvezető úgy véli, a 

vállalkozás stabilitásához 

ma már elengedhetetlen, 

hogy ne csak helyben 

tevékenykedjenek.

– Vannak több évti-

zedes partnereink mind 

lakossági, mind az ipari 

szférában. Több nagy 

hulladékfeldolgozással 

foglalkozó cég alvál-

lalkozójaként is jelen 

vagyunk a piacon, de ott 
voltunk rengeteg kiemelt 
jelentőségű helyi építke-
zésnél is. Kommunális és 
építőipari hulladékokkal 
főleg Debrecenben dolgo-
zunk, de természetesen a 
megyében is kiszállunk 
bárhová. Veszélyes hulla-
dék szempontjából pedig 
országos szinten tevé-
kenykedünk, nekünk nem 
okoz gondot akár hazánk 
nyugati végébe elmenni, 
ha oda szólít a munka. 
Filozófiánk az állandó fej-
lődés, mind szolgáltatása-
ink, mind járműparkunk 
folyamatos fejlesztése, 
hiszen csak így tudjuk 
hosszútávon megtartani 
partnereinket.

Filozófiájuk az állandó fejlődés

ELÉRHETŐSÉG
Fuvker Bt.
www.fuvker.hu

06-52/430-826

06-30/9430-826

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

www.szuperinfo.hu
Hirdessen

szakember oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!
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Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ 

építésű nappali + 4 szobás CSOK-os csa-

ládi házak 550 nm-s telekkel eladó.

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2 szobás 

2010-s építésű sorház eladó a központhoz 

közel. 30/4571-219. Ár: 8,9 mFt

Nagyerdőn a Laktanya u-hoz közel 3 szin-

tes nappali + 4 szobás duplakomfortos 240 

nm-s családi ház eladó 350 nm-s telken. 

30/4571-219. Ár: 53 mFt

Debrecen Lencz telepi 90nm-es,3 szobás, 

étkezős,egyszintes családi ház,1080nm-es 

összközműves telken eladó.A ház kivülről 

hőszigetelt,gázfűtéses,átlagos állapotú.35-

45 nm közötti 2 szobás lakás cserét beszá-

mítok! Ár:17.9M Tel:06706234024

Kishuta Szuha-völgyben eladó egy összköz-

műves hétvégi ház. Az ingatlan csendes, 

nyugodt, jó levegőjű környezetben találha-

tó. Érdeklődni: 06-30/920-6395.

Martinkán sürgősen eladó 3 szobás, felújított 

családi ház nagy parkosított telekkel, csen-

des, nyugodt környezetben. 06-30/434-9477

Ár: 16,5MFt.

Szigethalom Üdülőterületén családi ház 

110nm és 50nm szuterén dupla komfortos 

saját stéggel eladó 39,9 millió, Budapest 10 

km. 06-30/748-89-63

Debrecen táblától Nyíregyháza irányába 

3.5 km-re található egy Zárkerti 24 m2-s, 

(1 szoba,előszobás,+ fürdőszoba kialakítá-

sára alkalmas helyiség),alápincézett ház tele 

gyümölcsössel,1438 m2 telken. Ára: 5.5 M 

Tel: +36704333150

Debrecenben, a Zártkerti Méhészföld utcán 

2840 m2-s telken, 70 m2-s,3 szobás, új épí-

tésű családi ház új kondenzációs gáz kazán-

nal, 400.000 Ft-s új konyhabútorral,szép,új 

15 m2-s fi lagóriával,pincével gépesítve 

eladó. Ára: 18.5 M Tel: +36704333150

Belváros Tanító utcánál 140 m2-es, nap-

pali és 3 hálószobás, az alagsorban dolgo-

zószobás, 1 éves ház geotermkus fűtéssel 

400 m2 telken 69,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étkezős 

amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázs 

és fedett beállóval 40 m2 melléképület 1000 

m2 telken 30 m2 terasz, öntözős kert, 2 fűtési 

rendszer és  kandalló, 10 cm szigetelés, kame-

ra , elektromos aluredőny, fúrott kút  49,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Csigekertben 150 m2-es nappali és 4 

szobás, 16 éves, amerikai típusú ház 900 

m2 parkos öntözős telken eladó. 59 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16 

éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítha-

tó, kandallós, szigetelt ház 17 m2 garázzsal, 

1100 m2 telken 44,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Kardos utcán 100 m2, nappali konyha, 

3 szobás, több szintes, új kondenzációs 

kazánnal, 3 klímával, műanyag nyílászá-

rókkal, elektromos redőnyökkel, riasztó-

val, 20 m2 terasszal, 17 m2-es garázzsal 

nagy füvesített közös telkű sorház 32 MFt

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Óvárosban, 163 m2, minimal, nappali 34 

m2 és 3 szobás, duplagarázs, 300 kert, 24 

m2 terasz, 1 éves. Kamera, mosókonyha, 

3 rétegű üveg, 15 cm szigetelés, 55 m2-el 

bővíthető ház 75 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 20/9911123

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház szige-

telt fallal 620 m2 telken. Légcserélő,  videó 

rendszer, kamera és szauna előkészítéssel. 

A nyílászárók fából készültek 3 rétegű üve-

gezéssel. Mosókonyha, motoros aluredőny 

és egy nagy terasz teszi otthonossá 59,8 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 m2, 

nappali 3 szobás ház 38 m2 garázzsal 55 

m2 melléképülettel 1000 m2 teleken. Fran-

cia mészkő kandalló, gránitlapos fa kony-

haszekrény, kovácsolt vas karnisok, 18 m2 

fedett terasz, öntöző, riasztó 56,5  M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Tarján utcán 250 m2-es 14 éves nappali 

7 szobás étkezős duplagarázsos úszóme-

dencés igényes családi ház 1200 m2 tel-

ken. Extrák:kandalló, 10 KW napelem nap-

kollektor hőszivattyús fűtés 3 gardrób szau-

na, fi lagória öntöző kamera légkondi kemen-

ce és grillező. 105M Ft simonyiingatlan .hu 

Tel: 20/9911123

Izsó utcai 10 éves, nappali és 4 szobás, 

nagyteraszos parkos telkű kandallós és klí-

más, csendes családi ház 35 m2 garázzsal és 

fedett kocsibeállóval 700 m2 telken 65M Ft

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Ungvárikertben, Lőporos utcánál, 280 

m2-es, 15 éves, duplagarázsos, szigetelt 

amerikai típusú ház 900 m2 telken eladó. 

Extrák:riasztó, központi porszívó, kemen-

ce, grillező, jakuzzi, mosókonyha, gard-

róbok, kandalló, öntöző, klímák 53,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45 

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás, 

6 éves amerikai típusú ház duplagarázzsal 

700 m2 telken. Extrák:napkollektor, szau-

na, öntöző, kamera, cserépkályha, 30 és 15 

cm hőszigetelés, fi lagória, spájz. 65 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Vargakertben, Belváros közeli, 100 m2-es 

földszintes, 3 szoba étkezős, 32 éves felújí-

tott ház, garázzsal 400 m2 telken 29,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Belváros csendes utcájában, 150 m2-es, 

nappali és 3 szobás, 16 éve kialakított, 

ekszkluzív polgári ház garázzsal, fi lagóriával, 

700 m2 telken 69 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Kerekestelepen a Kabar utcánál 6 éves 

Amerikai Típusú 110 m2-es, nappali és 3 

szobás ház 2 garázzsal, Juhar fa konyha-

szekrénnyel, 30 m2 fedett terasszal 600 

m2 telken 37,9 M Ft simonyiingatlan.hu 

Tel: 20/9911123

Csapókert csendes kis utcájában, 25 éves, 

140 m2-es, nappali és 4 szobás, 25 éves, 

hőszigetelt, úszómedencés családi ház 

garázzsal és fedett kocsibeállókkal, fedett 

nagy terasszal 600 m2 telken 30,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Pallag csendes utcájában, 29 éves, 7 éve 

felújított, 200 m2-es, nappali és 6 szobás, 

gyönyörű állapotú, 170 m2 alagsorral, 60 m2 

garázzsal, új kondenzációs kazánnal, 720 

m2 telken családi ház kedvező áron 45M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek, frek-

ventált helyen, a Tesco közelében, bontan-

dó házzal, teljes közművel eladó. 17,99 M Ft

0620 516 6127

Debrecen -Pacon, buszmegálló közelében, 

1116 m2-es telken, 30 m2-es, téliesíthető 

ház, szép, rendezett kerttel eladó.  5,5 M Ft. 

06 20 516 6127

Debrecenben, Diószegi út mellett, a busz-

megálló közelében 960 m2 telken, 45 m2-es 

ház közművekkel eladó. Irányár: 8,6 M Ft.  

Tel: 06 20 516 6127

Debrecenben, Szabadság telepen, 2 szobás, 

összközműves kockaház, 540 m2-es telek-

kel eladó. 19,9 M Ft 0620 422 6503

Csapókert szélén, 80 m2-es, 2 szobás koc-

kaház, 740 m2-es telken, egyéb melléképü-

letekkel eladó. 18,5 M Ft  0620 422 6503

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.

L A K Á S E L A D Á S

Füredi kapuban nappali + 2 szobás újszerű 

állapotban lévő 64 nm-s 2. emeleti 2015-s 

lakás liftes házban eladó. 30/4571-219.

Ár: 24,3 mFt

Belvárosban 1999-s építésű belső kétszin-

tes nappali + 3 szobás gázcirkós erkélyes 

klímás igényes, újszerű állapotban lévő lakás 

eladó. 30/4571-219. Ár: 23,9 mFt.

Mester u-n 2002-s építésű 75 nm-s 3 szo-

bás cirkós újszerű állapotú lévő lakás eladó. 

Akár bútorozva vagy garázzsal együtt is. 

30/4571-219. Ár: 23 mFt

Postakertben 2006-os téglaépítésű 1. eme-

leti szigetelt gázcirkós 58 nm-s 1+2 szo-

bás újszerű lakás eladó. Garázs vásárolha-

tó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Ausztria festői helyén Stájerország „zöld szí-

vében” 60 nm-es 2 szoba nappalis, étkezős, 

teraszos lakás, 110 nm-es kertel, fedett gép-

kocsi beállóval, kerti szauna faházzal leköt-

hető! Kulcsrakész átadás 2018. Szeptember 

1. Magas műszaki tartalom, kiváló minőség. 

Télen, Nyáron szezon, befektetésnek is kiváló! 

A környéken 300 km sípálya, gleccserek, cso-

dás hegyek, gyógyfürdők! Ár: 187.000 Euro

Tel: 06706234024. Dupla lakás egyben is 

eladó!

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

www.iszp.hu

Belvárosban•  újépítésű, modern, 8 lakásos társas-
házban 42 m2-es lakóterületű, 1 szoba + nappalis, 
teraszos (25 m2) lakás eladó. 21 MFt. 30/30-39-188

Sestakertben•  58 m2-es, 1 + 2 szobás, 4 eme-
letes, panelprogramos társasházban lévő szép 
állapotú lakás eladó. 19,8 MFt. 30/30-39-188

Belvároshoz közel•  4 emeletes társasházban 58 
m2-es, 1 + 2 szobás, műanyag nyílászárós, mért 
távfűtéses, körbefűtött, kiváló adottságú lakás 
eladó. 15,5 MFt. 30/30-39-188

Sétáló utcán•  újszerű, liftes házban, 1. emeleti, 2 
szobás, étkezőkonyhás, tágas, kiváló elosztású, 
szép lakás eladó! 28,3 MFt. 30/201-3400

Aranybikánál•  kiváló, csendes, világos, 70 nm-
es, alacsony rezsijű, erkélyes, kiváló lakás eladó, 
liftes házban! 18,2 MFt. 30/201-3400

Józsán Tesco közelében• , 2 + 2-es, nagy étkező-
konyhás, fedett teraszos, földszintes, hangulatos 
családi ház eladó! 19,5 MFt. 30/201-3400

Csapókertben•  80 nm-es, 3 világos szoba + étke-
zős, felújított, padlófűtéses szép, földszintes családi 
ház 570 nm-es telken eladó. 31,5 MFt. 30/406-2625

Belvárosban•  2006-ban épült, 48 nm-es 2 szoba 
+ nappalis, klímával felszerelt, újszerű, kedvező 
rezsijű lakás zárt udvaros társasházban eladó 
21,9 Ft. 30/406-2625

Nagyerdőn•  1. emeleti, 53nm-es, felújított, mű-
anyag nyílászárós, erkélyes lakás rendezett tár-
sasházban eladó! 18,9 MFt. 30/406-2625

Campushoz közel•  43 nm-es, újabb társasházban 
magasföldszinti, modern, nagy erkélyes, tágas elosz-
tású lakás garázzsal eladó! 15,9 MFt. 30/2393-598

Belvárosban•  új építésű társasházat keres? 
Több most induló, folyamatban lévő projekt 
közül választhat. Hívjon, tájékoztatom! 20,9 MFt. 
30/2393-598

Nagyszerű! Belvárosban•  legjobb helyen 76 
nm-es, 1. emeleti, nagy nappalis és teraszos új-
szerű lakás eladó! 29,8 MFt. 30/2393-598
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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

KONDOROSKERTI, nappali + 3 szobás, 2 kony-

hás, 2 fürdőszobás földszintes ház eladó. 12,5 mFt

70/7766-413

HOMOKKERTI, 35 m2-es, 1 szobás, tipp-topp 

kis lakás eladó. 7,9 mFt 30/677-6676

NAGYERDEI, 74 nm-es, felújítandó, 3 szo-

bás, cirkós lakás garázzsal eladó. 26,9 mFt

30/677-6676

SESTAKERTI, 56 m2-es, 2 szoba, étkezős, erké-

lyes lakás eladó. 17,99 mFt 30/208-2282

SÉTÁLÓ UTCAI, magasföldszinti, 52 m2-es, 

2 szobás, felújított lakás eladó. 16,49 mFt 

30/208-2282

SZABADSÁGTELEPI, 103 m2-es, 4 szobás ház 

578 m2 telken eladó. 26,9 mFt 70/6445-274

BELVÁROSI, 40 m2-es, jó állapotú, házrész saját 

udvarral eladó. 9,9 mFt 70/6445-274

SÁMSONI, 110 m2-es, nappali + 3 szobás, föld-

szintes ház, eladó. 18,2 mFt 30/723-9172

SÁMSONI, 100 m2-es, 2 szobás, étkezős, föld-

szintes ház eladó. 13,5 mFt 30/723-9172

SIMONYI ÚTI, 160 m2-es, kétgenerációs ház, 

720-as telken eladó. 69,0 mFt 30/6677-167

SIMONFFYN, 62 m2-es, 1 + nappali, gyönyörűen 

felújított lakás eladó. 20,49 mFt 30/6677-167

EGYETEMNÉL, 74 m2-es, nappali +2 szobás, 

ÚJ LAKÁS, 58 m2-es terasszal eladó. 37,8 mFt 

30/4798-700

NAGYERDEI, 160 m2-es, üzleti és lakásra is 

alkalmas ház, 290-es telken eladó. 53,0 mFt 

30/4798-700

BELVÁROSI, 55 m2-es, 2 szobás, gázfűtéses, 

földszinti lakás eladó. 15,9 mFt 30/4415-243

MŰSZAKI KARNÁL, 71 m2-es, 3 szobás, mért 

fűtéses lakás eladó. 15,9 mFt 30/4415-243

ÓTEMETŐ UTCÁN, a Műszaki Karnál, 110 nm-

es, 3 szobás ház, 1.000 nm!!! telekkel eladó.

24,9 mFt 70/7766-413

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS! 
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 

– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453

Belvároshoz közel, csendes, zöld, parkos környezetben 
eladó egy 42 nm-es 1+1 fél szobás, 4. emeleti, műanyag 
nyílászárós, redőnyös, gázfűtéses, erkélyes lakás. Parko-
lás a ház előtt ingyenes. 10.5 M Ft +36 70 412 3311

Fényes udvarban eladó egy 34 m2-es, 1+1 szobás, 
második emeleti, kifi zetett panelprogramos lakás. K-i fek-
vésű, csendes, ablakai belső parkra néznek. Zárt folyosós, 
rendezett társasház. 11.49 M Ft +36 70 469 3681

Műszaki Kar szomszédságában megvételre kínálok egy 
51nm-es, nappali+1szobás+ étkezős, gáz fűtéses lakást, 
rendezett, zárt lépcsőházas társasházban. Az ingatlan 
részben felújított. 11.5 M Ft +36 70 469 3226

Debrecenben, a Fényes udvarban 1. emeleti 1+2 szobás 
56 m2-es panellakás eladó. Érdeklődés esetén szívesen 
állunk rendelkezésére! 12.3 M Ft +36 70 461 9496

Amerikai konyhás + nappalis, 33 nm-es minigarzon 
beépített bútorokkal, szép konyhával eladó. Ha rendezett 
Lakóparkban szeretne élni, nézze meg, hogy ez a lakás az 
Ön otthona lehessen! 13 M Ft +36 70 461 9171

Debrecen, Víztorony utcában egy 35 nm-es, mért távfű-
téses, 4 éve igényes felújított lakás, 10 emeletes társas-
ház 3. emeletén eladó. Ha felkeltette érdeklődését, kérem 
hívjon bátran! 12.99 M Ft +36 70 716 9076

Debrecen, Ispotály utcai téglaépítésű társasházban gáz-
konvektoros, műanyag hőszigetelt nyílászárós, 1+1 szo-
bás lakást kínálok megvételre! Bővebb információért hív-
jon bizalommal! 13.8 M Ft +36 70 469 3226

Belváros Vénkert határán 2 + 1 szobás nagy loggiás alap 
állapotú 64 m2-es lakás eladó. Jöjjön és legyen otthona 
ez az egyedi panorámával, elhelyezkedéssel bíró lakás! 
13.9 M Ft +36 70 388 6086

Debrecen belvárosában, a Petőfi  téren eladó egy 54 
nm-es, 1+2 fél szobás, erkélyes lakás liftes társasház-
ban. Az Intermoduláris Központ kialakítása után is kiváló 
befektetés marad! 13.9 M Ft +36 70 461 9356

Tócóskert frekventált részén eladó 1,5 szobás, erké-
lyes, felújított (nyílászárók, burkolatok, konyhabútor, tűz-
hely stb.) lakás. Érdemes megnéznie, hogy okos döntést 
hozhasson! 13.97 M Ft +36 70 461 9171

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
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Bankfüggetlen hitelügyintézőnk
Ragályi Sándorné Ágnes

30/680-0029
Debrecen, Hadházi út 1-3.

Tel.: 30/518-4849 www.oh.hu,
debreceniingatlan@oh.hu

Debrecen, Nagyerdő alja városrészén, eladó 
egy tégla építésű, 50 m2-es 3. emeleti, 2 szobás, 
konvektoros, felújításra váró társasházi lakás. 
Ár: 11,7 M Ft Tel.: 0630/990-9634

Debrecen Nagyerdő alja városrészén, eladó 
egy tégla építésű, 51 m2-es, 1+2 fél szobás, 
konvektoros felújításra váró társasházi lakás.
Ár: 11,9 M Ft Tel.: 0630/990-9634

Debrecen Fényesudvar városrészén, panel 
lakás eladó. A lakás 60m2-es, 2 és fél szobás, 
táv fűtéses egyedi mérővel, műanyag nyílászá-
rokkal. Ár: 14,49 Ft Tel.: 0670/422-3981

Debrecen Fészek lakópark városrészén, tégla 
építésű, 38m2-es, 1 szobás, 2003-ba épült tár-
sasházi lakás szép állapotba eladó. Ár: 13,5 M Ft 
Tel.: 0670/422-3981

Debrecen Újkert, panel lakás eladó. A lakás 
53m2-es. 2 szobás, étkezőkonyhás, fürdőszoba 
Wc külön található. A lakás felújításra szorul.
Ár: 13,5 M Ft Tel.: 0670/776-9933

Debrecen Füredi úti, társasházban, 68m2-es, 
8. emeleti, 2+2 fél szobás, felújítandó társasházi 
lakás eladó. Ár: 13,9 M Ft Tel.:0630/559-6685

Debrecen Belvárosában, tégla építésű, távfű-
téses, 70m2-es, 2+fél szobás, csendes környe-
zetben lévő társasházi lakás eladó. Ár: 17,9 M Ft 
Tel.: 0670/776-9933

Debrecen Monostorpályi út közelében, tég-
la építésű, 94 m2-es 3 szobás, 2 fürdőszobás, 
szigetelt, részben felújított családi ház eladó.
Ár: 19,6 M Ft Tel.: 0670/776-9933

Hajdúsámson-Sámsonkert, tégla építésű 3 
lakásos sorházban a 3. külön kerttel rendelkező, 
60m2-es, nappali+1 szobás+2 fél szobás lakás 
eladó. Ár: 13,5 M Ft Tel.: 0630/955-5285

4
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Debrecen belvárosában most átadott,új liftes 

házban 40nm-es 1szoba,nappalis-étkezős 

penthause lakás 28nm-es terasszal eladó.A 

lakás befektetésnek is kiváló.A lakásban 

konyhabútor,távirányítós aluminium motoros 

redőny,és hűtő-fűtő klíma is van!Ár:19.7M 

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 60nm-es, földszin-

ti, 2.5 szobás, kertkapcsolatos, teljesen fel-

újítandó lakás eladó.Gépkocsi parkolás az 

udvaron.A lakás alkalmas irodáknak,képvisel

etnek,üzletnek is.Az utcafrontra bejárat nyit-

ható! Ár:15.9M Tel:06706234024

Debrecen belvárosában most átadott házban 

52nm-es,2 szobás,étkezős,első emeleti lakás 

eladó,liftes házban.A lakásba hűtő-fűtő klíma 

lett beszerelve.Kiváló befektetésnek,irodának 

is. Ár:19.3M Tel:06706234024

Debrecen Nagyerdőn 85nm-es, 3 szoba, 

nappalis, étkezős,2 fürdőszobás első emeleti 

új lakás,16nm-es 2 erkéllyel,dupla garázzsal 

eladó 9 lakásos,liftes házban.A dupla garázs 

nélkül is eladó!Ár:36.9M Tel:06706234024

Debrecenben, a belváros közelében eladó 

egy teljes körűen felújított, 50 m2-s, 1+1 szo-

ba, szép, tágas konyha,külön fürdőszoba,WC 

és előszobából álló utcafronti,tégla építésű 

udvaros lakás 12 m2 garázzsal,6 m2 tároló-

val. Ára: 18.9 M Tel: +36704333150

Debrecenben, a Kishegyesi úton eladó egy 

53 m2-s,mért fűtéses panel lakás 4 emeletes 

társasház 3.emeletén.Az ingatlanban 3 külön 

nyíló szoba,sarokkádas fürdőszoba,külön 

WC,nagy konyha,erkély található. Ára: 15.5 M

Tel: +36704333150

Debrecenben a Petőfi  téren eladó egy 60 

m2-s,klímával,riasztóval felszerelt lakás tég-

la építésű társasházban. Az ingatlanban 2 

nagy szoba, konyha, külön fürdőszoba WC, 

gáz-konvektor fűtés található. Ára: 18.2 M 

Tel: +36704333150

Belváros 2. em, villamos közeli, 9 éves liftes, 

nappali, étkező és 2 szoba, nagy erkély, igé-

nyes világos lakás. Gáz cirkó fűtés új kazánnal 

10 eft-os fűtés, 10 cm kőzetgyapot szigetelés, 

redőnyök, inverteres klíma, beépített kony-

ha, mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 MFt

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál 55m2-

es, 2 szobás, felújított lakás 4. emeleti, 

villamosközeli, gázkonvektor és elektro-

mos fűtéses, új konyhaszekrénnyel, újabb 

nyílászárókkal, felújított tetővel, 6 m2-es 

erkéllyel 18,4 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Nagyerdő Kardos Albert utcánál magas-

földszinti, 74m2-es, nappali étkező plusz 

2 szobás, tégla építésű, felújított fürdő-

szobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új 

kazánnal jó állapotú lakás spájzzal, 6m2-

es erkéllyel 24,4 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos közeli, 

3.emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, tégla, felújí-

tott homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag 

nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti 

fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

Nagyerdőalján  1. emeleti  87 m2  nappa-

li étkező 3 szobás 25m2  terasszal 10m2  

körerkéllyel, magasfényű konyhaszekrény-

nyel, gorenje és bosch gépekkel, 2 fürdő-

vel, klímával, 2016-os építésű penthouse 

lakás 150m2-es közös telekkel 32,5M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál magas-

földszinti, 45m2-es, 2szobás, laminált parket-

tás, felújított fürdős zuhanykabinnal, új bejára-

ti ajtóval szigetelt, mértfűtéses lakás 16,5 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Simonyi út 135m2-es, nappali plusz 4 szo-

bás, 2.emeleti, kelet-nyugati fekvésű, 2002-

es építésű, 6 m2-es erkéllyel, mosókonyhá-

val, az udvarban játszótérrel, sanier duval 

gázkazánnal, bútorozva, klimatizált, gard-

róbbal lakás 43,3 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 70/3655519

Óvárosban Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2 

lakás építésre alkalmas építési telek 30 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Nagyerdő Poroszlay utcánál 75 m2-es, 2 

szobás, étkezős konyhával, gázkonvekto-

ros, 3. emeleti, 2x6 m2-es erkéllyel, köze-

li felújítási programmal lakás 19,9 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-es, ame-

rikai konyhás nappali plusz 2szobás igénye-

sen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó fűtéses, 

Déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minősé-

gi fa nyílászárókkal, lakás 15 m2-es garázs-

zsal (+2 MFt) 29,5 M Ft simonyiingatlan.hu 

Tel: 70/3655519

Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz 

3szobás, 2002-es építésű, 3.emeleti, 2 für-

dővel, 2wc vel, inverteres plazmaszűrős 2klí-

mával, beépített szekrényekkel és bútoroz-

va is, 4m2-es erkéllyel, parkosított udvarral, 

20m2-es garázzsal+2,5MFt lakás 23,6 M Ft 

simonyiingatlan.hu  Tel: 70/3655519

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.

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Nagyerdőn a Simonyi úton kiadó 120 nm-s 

nappali + 3 szobás cirkós 2 teraszos dup-

lakomfortos fsz-i üres lakás. 30/4571-219.

Ár: 200.000,- Ft / hó + rezsi + kaució.

Debrecen Nagyerdőn 72 nm-es, 2 szoba, 

nappalis-étkezős, igényes, szép, erkélyes 

lakás, klímával, riasztóval ellátott, gépesített 

lakás,hosszú távra kiadó. Ár: 145.000 FT/hó 

+ rezsi + 2 hónap kaució. Tel: 06706234024

Főbérlő nélküli társasházban igényesen 

berendezett szoba sürgősen kiadó. Tele-

fon: 06-20/458-5007. Ár: 45.000 Ft rezsi-

vel és 1 havi kaució.

Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5 

főnek 1 napra is számlával. 06-30/261-9960

06-70/519-0590

Debrecenben, a Csapókertben kiadó egy, 

72 m2-s családi ház részben bútorozott. Az 

ingatlanban 1 hálószoba,étkező-konyha, 

nappali, fürdőszoba található, fűtése gáz-

cirkó. Bérleti díj: 100 ezer Ft + 2 havi kau-

ció: Tel: +36704333150

É P Í T É S I  T E L E K

Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott kör-

nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hét-

végi telek kis házzal eladó. 30/4571-219. 

Ár: 3 mFt

Felső-Józsán csendes utcájában 900 nm-s 

építési telek eladó. Utcafronti rész 21 méter 

minden közmű a telek előtt. 30/4571-219 

Ár: 9,3 mFt

Sámsonkert központjához közel a Mogyo-

ró u-n 3.000 nm-s építési telek eladó. 30 

m-s utcafront minden közmű az utcában. 

30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

Alsójózsai lakópark frekventált helyén 

összközműves építési telek eladó. 

06-70/7711-718

Debrecen belváros közelében 150 nm-es, 

összközműves építési telek, lebontan-

dó házzal eladó. A telek 50%-a beépíthe-

tő, 7.5 m homlokzat magasságig. Ár:13.5M 

Tel:06706234024

Debrecen csapókert csendes helyén, 900 

nm-es építési telek, eladó. A telek teljes 

összközműves, közel a buszmegállókhoz! 

Ár:16.9M Tel:06706234024

Debrecen Diószegi útnál,Csárda utcából nyí-

ló 1700nm-es dupla telek,faházzal,vezetékes 

vízzel,villannyal,vezetékes gázzal, 2db fúrott 

kúttal, 80 db gyümölcsfával, tégla kerítés-

sel bekerített telken eladó.Családi háznak, 

tanyának, telephelynek kiváló! Ár:4.99M 

Tel:06706234024

Debrecen Felső-Józsa központjá-
ban, kiváló helyen 705 m2 építési 
telek eladó (Rózsástelep u) Ár: 11MFt, 
Tel:70/3716328

Debrecen, Hosszúpályi úton,az alkotóház 

előtti kanyarban,közvetlen a főútról lehajtó-

val rendelkező 10.300nm-es telek eladó.A 

telekre turizmussal/vendéglátással kapcso-

latos ingatlan,vagy a építési osztály által elfo-

gadott ingatlan építhető,tanyaközpontként 

használható,falusi turizmussal kapcsolatos 

ingatlanok építésére alkalmas. Ár:17.9M 

Tel:06706234024

Hajdúböszörményben, a központhoz közel 

1000 nm-es üres építési telek eladó.A tel-

ken gáz,vezetékes víz,csatorna közművek 

vannak. Akár több lakás építésére is alkal-

mas! Ár:8.5M Tel:06706234024

Csigekertben 800 m2-es építési telek 25,5 M

simonyiingatlan.hu  Tel: 20/9911123

Debrecenben, Hosszúpályi úton, 1 hektáros 

telek, birtokközpont céljára, kedvező áron 

eladó. 19,5 M Ft 06 20 422 6503

Debrecenben, Méhész kertben,  5700 m2-es, 

csatorna kivételével összközműves gyümöl-

csöskert eladó. 3,99 M Ft 0620 422 6503

F Ö L D ,  K E R T

Debrecen, Monostorpályi út 249. szám alat-

ti 800 négyszögöles, bekerített, villannyal, 

kutakkal ellátott kert eladó vagy bérbe kiadó. 

Földminőség: búzatermő. Ár: 5 000 000 Ft. 

Érdeklődni:52/411-636.

Legelő 8 hektár - saját tulajdonú - haszonbér-

letbe hosszú távra kiadó vagy eladó Sárándon 

a 43-as főút mellett. 06-30/317-1973

Ebesen 8,2ha 336AK szántóföld eladó.

Érd.: 06-30/348-7447

Postakertben 200 m2-es földszintes önál-

ló üzlethelyiség 600 m2 telken 50 m2 szá-

raz pincével külső és belső parolókkal 

kívűlről felújítva 58 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Debrecenben, Méhész kertben, 35 m2-es, 

szoba-konyhás, csatorna kivételével össz-

közműves kis ház, pincével, melléképülettel 

eladó. 3,99 M Ft. 06 20 422 6503

Debrecenben, Diószegi út közelében, 40 

m2-es, 1 szoba-konyhás kis ház, 870 m2-es 

telken eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503

T A N Y A

Panoráma úthoz közel, Zsuzsi vonat meg-

állójánál 6 Ha-s legelővel és kicsi erdővel 2 

szobás jó házzal állattartásra alkalmas tanya 

eladó. 30/4571-219. Ár : 15,9 mFt

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Belvárosban a Petőfi  téren forgalmas, frek-

ventált helyen 15 nm-s üzlethelyiség eladó. 

Annak idején zöldséges volt. 30/4571-219. 

Ár: 4,5 mFt

Debrecen belváros közeli 80nm-es, utca-

fronti 2 bejáratos üzlet eladó. Jó állapotú, 

mért fűtéses, vizesblokkal, teakonyhával 

ellátott. Irodáknak, képviseletnek, vendég-

látásra, orvosi rendelőnek is kiváló. Ár:21.9M 

Tel:06706234024

Debrecen belváros szívében, 60 nm-es 

üzlethelyiség eladó. Kiváló kereskedelmi 

célra, bankfi óknak, biztosítónak, irodák-

nak, és más tevékenységre is. Ár:28.9M 

Tel:06706234024

Debrecen belvárosában, 35 nm-es fod-

rászat, kozmetika, szolárium, akár tel-

jes berendezéssel együtt is eladó. Ár:8.9M 

Tel:06706234024

Debrecen Diószegi úttól 300 m-re 5000 

nm-es ipari telek eladó. A telken vil-

lany közmű van, kerítés alappal rendelke-

zik. Telephelynek, logisztikai központnak, 

műhelyeknek, raktárnak kiváló! Ár:11.9M 

Tel:06706234024

Debrecen keleti ipartelepénél 3300nm-es 

ipari telek eladó.A telek 40%-a beépíthe-

tő 9.5m magasságig.Műhelynek,raktározá

sra,telephelynek,logisztikai központnak,és 

más tevékenységre is alkalmas.Ár:16.5M 

Tel:06706234024

Hajdúsámsonban különböző mére-

tű ipari területek eladóak.A telkek teljes 

összközművel rendelkeznek,mindenfajta 

tevékenységre alkalmasok. Raktározásra, 

telephelynek,ipari csarnokok építésére stb. 

Ár: 5000 FT/nm Tel:06706234024

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK KELE-

TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 

ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

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

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től, banki 

hitellel terheltet, és sérültet is ár: 2.5 mft-ig

tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elekt-

romos mopedet, hibásat sérültet is házhoz 

megyek. Tel.: 20-2049079

Simson motorkerékpárt vásárlok akár 

hibásan is de alkatrész is érdekel 

tel:06309689295

Személygépkocsit vásárolnék saját 

használatra csak jó állapotú autó érde-

kel kevés km-rel tel: 06309689295

B Ú T O R

Alig használt bútorok eladók költözés miatt. Fr. 

ágy, heverő, szekrények. 06-30/907-4918

R É G I S É G

Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 

könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs 

vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-

ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régi-

séget 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, Heren-

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot és 

borostyán ékszereket 50.000 Ft-500.000 

Ft-ig. Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. 

Tel.: 52/456-600

Könyveket, festményt, porcelánokat, edé-

nyeket, képkereteket, órákat, ezüstöket, 

hagyatékot vásárolok. 06-20/3-222-011

Á L L A T

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. 

Tel.: 06-20/204-2382

E G Y É B  E L A D Á S

Száraz tűzifa kapható erdei m3-ben. 
Tölgy, bükk, gyertyán. Házhozszállí-
tással 22E Ft/m3-től. Ugyanitt kalo-
dában (0,588 m3) 14E Ft/m3-től.
Tel.: 06-70/233-5742

Tűzifa akció! Kemény tűzifa bükk, tölgy: 2800 

Ft/100kg, akác: 3100 Ft/100kg. Ingyenes ház-

hoz szállítás. Hívjon bizalommal! Rövid időn 

belül szállítunk. Tel.: 06-70/596-9336

Eladó tűzifa 1500 Ft-tól! Garantált mennyi-

ség és minőség! Tel.: 70/232-3421

E G Y É B  K E R E S É S

Centrifuga, keverőtárcsás mosógép szép álla-

potban eladó, hibásat beszámítok, megve-

szem. Ha kell elszállítom. 06-20/485-4256

Dunnát, hagyatéki tollat veszek. Hívás-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság.

Tel.: 06-52/274-468,06-30/356-4569

Ezüstöt, platina hőelemszál, érintkezőpo-

gácsa, nitrát, paszta, palládium, forrasz-

tópálca, tekercs, amalgám stb. vásárolok. 

Tel.:06-20/923-4251

Személygépkocsit vásárolnék saját 

használatra csak jó állapotú autó érde-

kel kevés km-rel tel: 06309689295

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475
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Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-, 

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, 

előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartono-

zás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

442177

Bentlakásos gondozóház nyílt! Várjuk gon-

dozásra szoruló idős emberek jelentkezését. 

További információ: 06-30/239-4669

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

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

442437

Bozótos, erdős terület tisztítása alapásás, 

gépi földmunka. veszélyesfa kivágás, kert-

építés. Tel.:06-30/449-7849

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javí-
tása. Bádogosmunkák. Előjegyzőknek 
30% kedvezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

Dugulás elhárítása garanciával falbontás nélkül 

vidéken és hétvégén is. 06-30/2181-200

Fák szakszerű kivágása, gallyak, levelek 

elszállítása, rövid határidővel, garancia vál-

lalással. 20/433-3119

Fakivágás anyagáért is, gallyazás, sövény-

nyírás, rotációzás, hóeltakarítás. kert.

debrecen@gmail.com 06-20/585-3001

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis 

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

Idősek napközi otthona! Egésznapos ellátást, 

felügyeletet biztosítunk családtagja számára. 

Bővebb információ: 06-30/239-4669

Idősgondozást, ápolást, felügyeletet vállalok 

csak hétvégén, otthonában Debrecen terüle-

tén. Szakképzett ápolónő. 06-20/968-1131

Kemence építését, kőművesmunkát válla-

lunk számlaképesen. 06-20/359-7961

Klíma-légtechnikai rendszerek kivitelezését 

- hőszigetelését vállaljuk. 06-20/295-6913

Szobafestés, mázolás, lakásfelújítás, ingye-

nes felméréssel. Tel.:06-30/467-4542

Vízvezeték szerelés, dugulás elhárí-

tás, egyéb munkák ingyenes kiszállással! 

Tel.:30-3286969

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású 

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya 

kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, előze-

tes 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. Amennyi-

ben eladná autóját készpénzért megvásá-

roljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 

reg.szám: 12571848 Tel. 06-20-913-4012

52/457-777

Á L L Á S

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 

00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16

Ausztriai, linzi panzióba főszakácsot keresek. 

Szállás biztosítva. Érd. 0046 69911015847

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító parnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosított.
Érd: 06/30-511-4219.

CIPÉSZT keresünk Debrecenbe azonna-

li kezdéssel! Versenyképes bérezés, kor-

rekt, bejelentett, 8 órás munkahely, jó csa-

pat, hosszú távú lehetőség! Csak tapaszta-

lattal!  30/95 84 277

GÉPI VAKOLÓKAT
vakoló brigádot keresünk állandó,

bejelentett munkára teljes munkaidőben.
Téli munkavégzés biztosított.

06-30-195-2383
442521

CNC-gépkezelőket keresünk kiemelt bére-

zéssel, azonnali kezdéssel vámospércsi mun-

kahelyünkre. Önéletrajzokat jelentkezes@

unique-talent.hu e-mail címre kérjük vagy 

hívják a 06-20/320-5229-es telefonszámot.

CSOPORTVEZETŐT, CO-hegesztőket, lakato-

sokat, villanyszerelőket felveszünk Abdára. 

Szállást biztosítunk. Érd:06/70-942-8927.

Debrecenbe a Napló terjesztésére lapki-

hordó kézbesítőt keresek. Kiegészítő mun-

kaként, főállás mellett is végezhető, de 

várom nyugdíjas és rehabilitálhatók jelent-

kezését is. Érdeklődni a +36-30-463-25-41

telefonszámon lehet.

Debreceni melegkonyhás vendéglátóegy-

ségbe, konyhára és pultba egyaránt önál-

lóan dolgozni tudó, munkájára igényes, 

helybéli középkorú hölgyeket felveszek. 

06-30/1948-717

Fémipari betanított munkásokat, hegesztő-

ket, lakatosokat, CNC gépkezelőket és híd 

darusokat keresünk győri munkahelyünk-

re. Szállást, utazást, cafetériát biztosítunk. 

06-70/354-9321

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

442778

Győri munkahelyre targoncásokat, női, férfi  mun-

kaerőt és párokat is felveszünk. Szállás ingyenes, 

utazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

KECSKEMÉTI munkahelyre CO hegesztőket 

keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz 

egyéb juttatások Tel: 06-70/329-7554

Keressük kollégáinkat szakmunkás végzett-

séggel, gyakorlattal, vámospércsi munkahe-

lyünkre lakatos és CO-hegesztő munkakörök-

ben. Munkabér: megegyezés szerint. Jelent-

kezésüket várjuk a jelentkezes@unique-talent.

hu e-amil címre vagy 06-20/320-5229-es

telefonszámon

Lakatosműhely munkatársat keres, deb-

receni munkahelyre, általános lakatosipari 

munkákra. Feladatok: egyedi darabok gyár-

tása, nem szalagmunka. Munkaidő: 5 napos 

munkahét, családias környezet. Esztergá-

lyos, marós ismeret előnyt jelent. Önélet-

rajzot a 64.egon@gmail.com email cím-

re kérünk.

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatár-

sakat keresek pénzügyi területre kiemelke-

dő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper 

csapat. Érettségi szükséges. 30/903-8582.

Mosonmagyaróvári munkahelyre női, férfi  

munkaerőt és párokat is felveszünk össze-

szerelői munkakörbe. Szállás ingyenes, uta-

zást térítünk. Tel.:06-20/949-3036

Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági terü-
letre: állattenyésztés - állatgondozás 
(szarvasmarha, sertés), növénytermesz-
tés, traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, ill. betanított munkákra   továb-
bá építőipari munkákra: kőműveses, 
bádogos, ács, festő-mázoló feladatok 
ellátására. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább alap német 
vagy angol nyelvtudás minden helyen 
feltétel. Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.com, www.
andreasagro.com

210.000-Ft bruttó-tól Zalaegerszegre betanított 

munkásokat keresünk több műszakra! Szállás-

előleg megoldott! Tel.:06-20/224-0242

Á L L Á S T  K E R E S

Egyedülálló idős úrnál háztartási mun-

kát, főzést vállalok. Ápolás is érdekel. 

06-30/263-8424

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Aranykalászos Gazda, Méhész,  Vagyon-

őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-ke-

zelő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/228-

3281. E001083/2015/A008, A004, A022, 

A012, A011

30/633-0073 www.forba.hu

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, 

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, kéz és lábápoló, 

műköröm építő, cukrász-szakács, 

pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

gyógyszertári asszisztens, méhész 

képzések indulnak.
NYVSZ: E-000645/2014

442184

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

szos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 

www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban kezel-

je számítógépét. Számítástechnikai tanfo-

lyam felhasználói szinten. Nysz: 09-0271-04

Telefon: 52/311-003

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-

gítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő 

munkatárs és kisgyermekgondozó, -nevelő 

képzés indul februárban Debrecenben. Érd.: 

Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586

06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

T Á R S K E R E S É S

Dekoratív szőke nő ismerkedne. 06-70/270-2387

Csinos, fekete fi atal nő partnert keres. 

06-70/304-0943

Formás, törékeny nő ismerkedni szeretne. 

06-30/587-0302

Vidám, szőke lány partnert keres. 

06-70/300-8081

Vörös szépség ismerkedne. 06-30/889-7891

Elvált és özvegyasszonyok, férfi ak tár-

sat, élettársat keresünk tartós kapcsolatra. 

06-70/519-0590

Jókedélyű, független, nem dohányzó, 

60-70-es magányos férfi  társaságát kere-

si 56 éves, molett, barna nő. „Magányos” 

jeligére a kiadóba.

Társkeresés azoknak, akik komolyan gon-

dolják. Értelmiségiek jelentkezését is vár-

juk. 52/311-003

30-as csinos, kedves hölgy ismerkedne Deb-

recenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

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: Dr. Kovács Julianna

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 szerkesztő-
ség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes enge-
délye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

35 éves kedves, csinos nő ismerkedne, 

barátkozna. 06-20/246-4679

40-es, szép arcú hölgy úriemberrel 

ismerkedne. Minden megoldás érdekel. 

06-30/359-7216

61 éves férfi ként hölgytársatm keresem Deb-

recenben. 06-20/9785-569

V E G Y E S

Könyveket, képeslapokat, bibliákat, jelvénye-

ket, kitüntetéseket, érméket, régi pénzeket, 

régi játékokat vásárolok! 06-30/526-9711

44
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A Veolia Energia Magyarország Zrt. azonnali belépéssel

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZES/ÜZEMELTETŐ
kollégát keres

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bruttó fizetési 
igény megjelölésével az allas@veolia.com e-mail címen lehet!

Új munkatársunk feladata ügyfeleink hőközpontjaiban és kazán-
házaiban telepített berendezések karbantartása, hibák elhárítása, 
egyes esetekben üzemeltetési feladatok ellátása (kazánnapló 
vezetés, működési adatok ellenőrzése, gázmérők leolvasása).

A munkakör betöltéséhez  gázipari vagy épületgépész technikusi 
végzettség szükséges.
Előnyt jelent az arcképes gázszerelő igazolvány megléte.

Érvényes „B” kategóriás jogosítvány és aktív vezetési gyakorlat 
szintén feltétel.

A munkakör készenléti jellegű, előzetes beosztás szerint.

Amit kínálunk:
•  versenyképes bér + pótlékok • cafetéria keret • munka-
végzés céljából céges gépjárművet, és mobiltelefont biztosí-
tunk • Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás • nemzetközi 
cégcsoport által nyújtott stabilitás.

Hajdú-Bihar megyében.

��������	 és 

����������	felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

� ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
� 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
� ��������	�
�
��
� ������
��	��������	
��������	
� KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
� LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
� HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

06 20 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

0670/378-02510670/378-02510670/378-0251

Bérezés:Bérezés:
300.000 Ft-350.000 Ft/hó300.000 Ft-350.000 Ft/hó
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Debreceni telephelyre márkaszervíz keres:

– GÉPKOCSI

ELEKTROMOS SZERELŐT

– KAROSSZÉRIA LAKATOST

Bejelentett, kiemelkedő bérezés,

cafetéria, teljes munkaidő!

Jelentkezés:

ujhelyi.gergo@ujhelyiauto.hu

30/421-9748

Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: �������	�
�
�����	��
����������
������������ ��!�"�#

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 
nap pihenőnap � 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:

2018.01.15 - Debrecen - 10:00 Belvárosi Közösségi Ház, Piac u. 22.
2018.01.15 - Hajdúböszörmény - 14:30 Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Bocskai tér 4.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  

Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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A Nádudvari Élelmiszer Kft.
tejüzeme az alábbi munkakörökbe hirdet felvételt:

 – PASZTŐRŐS – LABORÁNS
 – KUTTERES – GÉPKEZELŐ

Elvárások:
• Pasztőrős: minimum tejtermék-gyártó szakmunkás

(vagy OKJ) végzettség

• Laboráns: élelmiszer- vagy vegyipari
kp. fokú szakképzettség

• Kutteres és gépkezelő: műszaki, szerelői szakképzettségek

• Mindkét esetben előny a releváns munkatapasztalat

• 3 műszakos munkarend

Jelentkezés és részletek: 06-54/525-508,
(hétfőtől péntekig 8:00–12:00 óra)

e-mailen önéletrajzzal: nagiszallas@nagisz.hu.
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LK-EURÓPA KFT.
Iroda: 4024 Debrecen, Kossuth u. 3. 2/6.

52/476-405, 06-70/561-5575
Honlap: www.lk-europa.hu

E-mail: lkeuropa2010@gmail.com
 E-000083/2014.

Várjuk  jelentkezését!VárjVárj

Még csatlakozhat:
•  Aranykalászos gazda Ny. sz.: E-000083/2014/A032

•  Tűzvédelmi előadó és főelőadó 
Ny. sz.: E-000083/2014/A008 és A036

•   Munka- és környezetvédelmi technikus
 Ny. sz.: E-000083/2014/ A040

•  Gyümölcspálinka-gyártó Ny. sz.: E-000083/2014/A042

•  Méhész Ny. sz.: E-000083/2014/A041

•  Kutyakozmetikus Ny. sz.: E-000083/2014/A009

•  Élelmiszer- és vegyiáru-eladó  
Ny. sz.: E-000083/2014/A049

képzéseinkhez.

ganga.hu
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Dr. Berényi PálDr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

Orvosi ellátás várakozás Orvosi ellátás várakozás 
nélkül akár egy órán belül.nélkül akár egy órán belül.

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

Rendelési idő napközben:
9–16 óráig 

Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben

(nem kell bejelentkezni)

VVTk Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70. 
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281 

Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.com

Professzionális, ipar termékek 3-5 év garanciával!

LED LED 
REFLEKTOROKREFLEKTOROK


	S001-180112
	S002-180112
	S003-180112
	S004-180112
	S005-180112
	S006-180112
	S007-180112
	S008-180112
	S009-180112
	S010-180112
	S011-180112
	S012-180112

