A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

DEBRECENI

2018. január 19., XXVII/3.

442179

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.

ABLAK SPECIALISTA

Debrecenben, a
Gohér utca 26. szám
alatt épülő

443876

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.
100%
AR

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

Kabátok, ruhák,
felsők, nadrágok,
szoknyák

443999

Konténeres
szemét-, és
törmelékszállítás!

0670/6694877

!

MERCEDES BENZ 2.2 DIESEL
2006 évjáratú személygépkocsit
(vonóhoroggal, 2 év műszaki vizsgával rendelkezik).
A személygépkocsi telephelyünkön megtekinthető

ancsa
csa divat
ddi att debrecen
debrec
Várjuk Kedves
K
régi éss új
vásárlóinkat divatáru
üzletünkbe!
d
üzle
etünkbe!

Cím: Balmazújváros- Telekföld 0143/24

Érd: 06-52/377-355

Zártszelvények, csövek I. és II. osztályú
kivitelben, melegen hengerelt szögacélok,
„U” és „I” acélok, betonacélok, lemezek,
polikarbonát és kerítés elemek nagy
választékban kaphatók

TEL: 0630/4938841

Érdeklődni:

és

A Puszta Konzerv Kft.

Debrecen területén ingyenes felmérés!

Panel fürdőszobák teljes
átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,
burkolással, anyagbeszerzéssel,
törmelék elszállítással,
nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.

Tölteni való
föld eladó!

Ha Esküvo, akkor

eladásra kínál

VÍZSZERVÍZ!
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A BELÉPÉS INGYENES

443952
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12:00-16:00
www.SZUSZ.hu

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20.
52/425-847,
0620/533-8654
Újfehértó, Kossuth u. 11.
42/290-864,
0670/501-3057

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ-KÉPZÉS!
Államilag elismert szakképesítések:
• Fitoterapeuta,
• Fülakupunktúrás addiktológus,
• Reflexológus,
• Akupresszõr,
• Alternatív mozgás- és
masszázsterapeuta,
• Életmód-tanácsadó és -terapeuta,
• Szemtréner

Haszonvas Bt.
Db. Gázvezeték út 35.
52/474-399,
30/63-53-463

Nyitva tartás:
Haszonfém: H-P 07:30-16:00 Haszonvas: H-P 07:00-15:30

443954

Érd: 0630/9450-035

AKTUÁLIS
AKCIÓK!

443958

442537

442744
444001

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

Idősek
gondozóháza
LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

2 DB ÜZLETHELYISÉG

&

TÉLI VÁSÁR
-20%
KEDVEZMÉNNYEL

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

(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

444000

4025 Db., Piac u. 67. Tel.: 70/339-0533
Nyitva:
Ny
Nyitva
yitva:H.
a: H.
H.-P.: 9–1
9–18.,
18.
8.,, Sz
SSzo.:
o.:.: 9–
o.
99–13-ig.
13 ig.
13-ig.

gy á ri k é p v i s e le t e

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

Tel.:0630/9583580

443370

Esküvői Nyílt Nap

6 lakásos társasházban
48–65 m2-es alapterületű
lakások, garázzsal
bevezető áron leköthetők
21 900 000 Ft-tól.

További információk:
+36/30-315-3842

442191

www.faablakmester.hu

443206

Gácsi Zoltán

20/451-1346

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

441334

442666

Ingyenes felmérés!

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

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

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Bõvebb információ:
www.konnektiv.hu
Tel.: 70/361-3446; 46/342-617
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Mozogjunk, hogy a
mindennapjainkat
jobbá tegyük
A mozgás az ember alapvető igénye és szükséglete, segítségével ellensúlyozhatjuk a
napi egyoldalú testi-szellemi terhelést, felfrissülhetünk, új energiákat nyerhetünk.
■ A rendszeres
testmozgás bizonyítottan számos
egészségügyi előnynyel jár.
Minden olyan tevékenység, amely során valamilyen mozgást végzünk, a
szervezet kalóriát éget.
Ezek egyrészt a mindennapi életünk részei, amelyek
maguktól alakultak ki vagy
pedig tudatosan beépítettük a hétköznapokba. Ide
tartozik többek között a
gyaloglás, a kertészkedés,
a takarítás, vagy éppen házi kedvencünk sétáltatása.

A testedzés is egyfajta ﬁzikai aktivitás. Általában
az olyan tevékenységet értünk ez alatt, melyet előre megtervezünk, és azért
végezzük, hogy megdolgoztassuk, megerősítsük
és fejlesszük testünk valamely részét, beleértve a keringési rendszert is. Lehet
ez bármilyen csapatsport,
aerobic, edzőtermi mozgás, futás, úszás.
Erősíti az immunrendszert. Kimutatták, hogy
a testmozgás oldja a szorongást, javítja a hangulatot, elűzi a stresszt és a
depresszió ellen is hatásos.
Fokozza a vérkeringést, így

kialakulásának veszélye,
illetve akiknél ez már
fennáll, ott jelentős javulás
érhető el.A gravitáció ellen
ható mozgások és gyakorlatok, mint a futás, lépcsőzés, súlyzózás, segítenek
a csonttömeg megtartásában, így megelőzhető, illetve mérsékelhető a csontritkulás. A periodikus edzés
hatására megerősödnek az
izmaink, ennek következtében a csontok védettek
lesznek a sérülésektől. A
fejlettebb izomzat ugyanakkor stabilitást ad, javítja
az egyensúlyt és a koordinációt. Az elhízás megelőzésében és kezelésében
is kiemelt szerepet kap a
testmozgás. Segítségével
elégethetők a felesleges
kalóriák, így azok nem rakódnak le a szervezetben.

több oxigén és tápanyag
áramlik a bőr sejtjeihez.
Az izzadás pedig – amely
a mozgás hatására fokozódik – lehetővé teszi, hogy a
szervezet a bőrön keresztül
szabaduljon meg a felesleges anyagok egy részétől.
Rendszeres ﬁ zikai aktivitás hatására bővül a tüdőkapacitás, javul a légzés,
a szívizom megerősödik,
nő a szív teljesítőképessége. Az aktív életet élőknél
ráadásul kisebb a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázata. Az ismétlődő testmozgás erősíti
az immunrendszert, hatására bizonyítottan csökken a magas vérnyomás

EGÉSZ ÉVBEN OUTLET ÁRAK

Ne pörögjünk túl! Már
heti öt alkalommal végzett
fél órás könnyű mozgás is
pozitívan hat az egészségünkre. Fontos megjegyezni, hogy mindig az életkorunknak, az egészségi és
az edzettségi állapotunknak megfelelő mozgást válasszunk, nehogy megsérüljünk vagy túlterheljük
a szervezetünket.

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

443694

20–30–50%

Tanulmányok igazolták,
hogy a rendszeresen végzett testedzés hatására a
nőknél csökken az emlőrák kialakulásának valószínűsége. Az ismétlődő,
közepes intenzitású aerob
edzés bizonyítottan jó hatással van mindkét nem
libidójára és a szexuális
teljesítményére.

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

Csak annyi a dolgod, hogy eljössz hozzánk és
outlet áron juthatsz hozzá kedvenc darabjaidhoz!
Női ruhák 36–52-es méretig,
férﬁruhák 46–64-es méretig
180 m2-en, hatalmas választékban!

K U T Y U S O K , C I C Á K F I G Y E L E M!
Csirkeláb
Csirkecsont
Csirkefej
Csirkemell nyesedék
Eurodog kutyatáp 10kg
+AJÁNDÉK kutyaszalámi!

Debrecen, Bethlen utca 10–12. Mediterrán teraszház
Tel.: 06/30-695-8914 / www.tukordivat.hu

Minden héten online is megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu

79 Ft/kg
59 Ft/kg
139 Ft/kg
350 Ft/kg
1770 Ft

Extra akció: egész rekesz esetén –10 Ft/kg!
441334

442208

Ha olcsón akarsz jó minőséget,
akkor ne habozz!

441334

szinte az egész árukészletből!

TAKARMÁNY ÉS ÁLLATELEDEL BOLT
Debrecen, Monostorpályi út 37. Tel.: +36-20/211-3215
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Olcsó
árak!

Friss csirke faroscomb
399 Ft/kg
329 Ft/kg
Friss csirke máj
399 Ft/kg
339 Ft/kg
Friss sertés tarja
1199 Ft/kg 1029 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
1249 Ft/kg 1049 Ft/kg
Friss kolbászhús (min. 5 kg-tól)
999 Ft/kg 879 Ft/kg
Rizs „B” 1 kg. (hosszúszemű) Egys. ár.: 249 Ft/kg
289 Ft/db 249 Ft/db
Régimódi száraz tészta 400 g. 2-toj. (több féle) Egys. ár.: 348 Ft/kg 189 Ft/db
139 Ft/db
Csemege cékla 1700 g. üveges Egys. ár.: 229 Ft/kg 489 Ft/db 389 Ft/db
Burgonya 15 kg. zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 67 Ft/kg 1499 Ft/zs
999 Ft/zs
Ariel kapszula 14 db-os (több féle) Egys. ár.: 82 Ft/db 1399 Ft/db 1149 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!
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Db., Vágóhíd
híd u. 6. (a híd lábánál)
55-255
Tel.: 52/455-255
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A hajdúböszörményi
István
 +%%&
" " : &
&<:  *%
Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari
*%%Szakgimnázium,
&"$Szakközépiskola
 =>4  és
$9?
Kollégium terveze? képzései a
6 "* %7%2018/2019-es
% # &tanévben.
=>4 
$9?63%$%@ 4A
A pirossal
a 2018/2019-es
   jelöltek
179" hiányszakmák
 B%%&
# 
tanévben.
A felve?
" &#B%7
? tanulók 10.000 és 35.000 Ft

közöO tandíjban részesülhetnek tanulmányi
eredményük alapján.

Szakképesítést nem igénylő segédmunkára keresünk
férﬁ munkavállalókat hosszú távra. Ugyan itt nemzetközi
tehergépkocsivezetőket is keresünk felvételre.
A munka távollétet igényel, nem helyben lévő munkavégzés.

Lapzárta:
kedd 12 óra

443967

442455

Az akció érvényessége: 2018. 01. 19.–01. 25-ig.

) !! *' ! +'

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM: 202745)
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.
Telefon: 06 (52) 561-046; Fax: 06 (52) 561-047
E-mail: hbmgi@hbmgi.hu Weblap: www.hbmgi.hu

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
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Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI
A VÁLSÁG-ra
VEG
Ü
M
E
Z
AS
US
X
U
L
NEM

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

442178

Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.)
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w. o l c s o s z e m u v e g . h u
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Veszélyben a gyerek az interneten?
Cél a tudatosabb és biztonságosabb mobiltelefon és online technológia használata
■ A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Bűnmegelőzési hírlevélben hívja fel a
figyelmet az internet
káros tartalmaira.
A „Biztonságos Internet Napjává” nyilvánították az adott év második
hónap, második hetének,

második napját az Európai
Unió kezdeményezésére.
Ezen a napon igyekeznek
felhívni minél szélesebb
körben az emberek – különösen a gyermekek és ﬁatalok – ﬁgyelmét arra, milyen veszélyeket tartogat,
ha ﬁgyelmetlenül internetezünk. Mindez azért is
kiemelt jelentőségű, mert
manapság már nem csak informálódásra használják a
netes tartalmakat, hiszen
a chatelés és az e-mailezés

Ipari irányítástechnika, automatizálás szakterületen tevékenykedő,
többnyire szolgáltatást végző SCADA Kft., a 4064 Nagyhegyes-Gólyás
Hrsz:0160/3. alatt működő, saját tulajdonú telephelyére felvételt hirdet
az alábbi munkakörökbe:

• Főkönyvelő, (1 fő)
• Könyvelő asszisztens /Adatrögzítő, (1 fő)
Követelmény és elvárások a fenti munkakörök esetében:

1. Főkönyvelő
Feladatok:
•Teljes körű könyvelési és összetett számviteli feladatok ellátása
•Havi, negyedéves, éves zárások összeállítása
•Adóbevallások, önellenőrzések, statisztikai jelentések elkészítése, határidőben történő benyújtása
•A társaság beszámolóinak elkészítése
•Kontrolling tevékenységhez alapadatok, információk folyamatos szolgáltatása
•Kapcsolattartás adóhatósággal, könyvvizsgálókkal, egyéb hivatalokkal
•Kapcsolattartás a kontrolling és egyéb társasági funkcionális szervezetekkel
•Könyvelési terület munkájának szakmai irányítása, felügyelete
Elvárások:
•Felsőfokú / középfokú gazdasági végzettség
•Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
•Cégek teljes körű könyvelésében szerzett több éves tapasztalat
•Kontrolling területen szerzett tapasztalat
•Erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Ofﬁce)
•Önálló munkavégzés
•Alaposság, megbízhatóság, kitartás
•Együttműködésre és csapatmunkára való készség
•B-kategóriás vezetői engedély

2. Könyvelő asszisztens / Adatrögzítő

443973

Elvárások:
•középfokú közgazdasági végzettség,
•könyvelési / pénzügyi adminisztráció területen megszerzett gyakorlat,

A pályázatokat, szakmai önéletrajzzal együtt, 2018. február 5-ig az
alábbi elektronikus postacímre kérjük küldeni: mail@scada.hu

már a napi rutin részévé
vált. Sajnos sok esetben arról sincs a szülőknek elképzelése, milyen veszélyeket
von maga után egy-egy internetes tartalom. A megoldás kulcsa az őszinte
beszélgetés, melyhez a bűnmegelőzési hírlevél hasznos
tanácsokat ad.
A felhasználó neve, személyi azonosító száma,
lakcíme és telefonszáma
nagyon értékes az online
zaklatók és bűnözők számára. Javasolja gyermekének, hogy a telefonszámot
és alakcímet csak a barátaiknak adja meg. Ez bizonyos mértékig megvédi
őt attól, hogy online vagy
cyber-zaklatás áldozatává
váljon.
A cybebullying, azaz az
internetes kortárs-zakaltás
egyre gyakrabban fordul
elő. Tipikus esete, ha egy
nem szimpatikus osztálytársat kiközösítenek, megleckéztetnek. Gyakori az

álproﬁ l létrehozása, ahol
a gyermek nevében küldenek kellemetlen üzeneteket.
A zaklató képek, üzenetek
nagyon gyorsan elterjednek, így a megaláztatás még
nagyobb közönség előtt történik. A megyei bűnmegelőzési osztály felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy fontos, hogy
a zaklató magatartásra, erőszakra az áldozat semmiképpen sem erőszakkal válaszoljon, hiszen így belőle
is zaklató válna.
Mire figyeljen a szülő?
Legyen tudatában annak, hogy akár az ő gyermeke is zaklathat másokat
az interneten, illetve lehet
zaklatás áldozata! Intő jel
lehet, ha gyermeke feszültnek, idegesnek tűnik internetezés vagy mobilozás
után.
Beszélgessen gyermekével arról, hogy mire
használja az internetet,
mobiltelefont!
Ismerje meg a gyermeke

által használt szolgáltatások biztonsága eszközeit!
A legtöbb közösségi oldalnak, chat oldalnak vannak
„blokkolás” vagy „elutasítás” gombjai, biztonsági
beállítási menüpontja lehetőséget nyújt az online
üzenetek rögzítésére is.
Emlékeztesse gyermekét arra, hogy ne válaszoljon a rossz szándékú
üzenetekre!
Mentse el bizonyítékként a zaklató e-maileket, üzeneteket, online
beszélgetéseket!
Nagyon fontos, hogy a
zaklatott gyermek környezete határozottan kiálljon
mellette. Szülőként ebben
mutasson példát!
Jelentse be a zaklatást!
Jelezheti a szolgáltatónak,
a www.biztonságosinternet.
hu oldalon a hotline vonalon vagy forduljon a
Rendőrséghez!

N HOROSZKÓP 4. HÉT (2018. január 22-től január 28-ig)

Kos - Nagy felelősséget
varrhatnak az Ön nyakába és
bár kitüntetésnek is vehetné
a bizalmat, Ön mégis ellenségének érzi a főnökét. De ne
ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek
az érzések régi sérelemből táplálkoznak.
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a
jellemző, hála a Vénusz állásának.
Bika - Kiválóan kezdi ezt a
hetet: egyszerre hat bolygó lesz
a Bakban, ami a Bikákat megnyugtatja. Végre biztonságban
fogja érezni magát. Ez kikapcsolódásra kínál lehetőséget, amire a
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor
nyugodtan átgondolhatja minden problémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!
Ikrek - Bár a hét eleji bolygófelvonulás
Önt
nem
érinti közvetlenül, viszont a
környezetében lévők a szokottnál zárkózottabbak lesznek.
Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb
passzban lesz, így a hét közepétől már
oldódik a feszültség.
Rák - Nagyon zsúfoltnak
ígérkezik a hét eleje, azt se
tudja majd, hová legyen. Még
szerencse, hogy jól bírja a tempót és képes lesz folyamatosan
orvosolni a problémákat, elvégezni az
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó bolygójának az Uránusszal alkotott
négyszöge nehéz helyzetet teremt a kapcsolatában. A
feszültséget enyhíti a Vénusz
jelenléte: a kedvességével, a szelídségével
és a csáberejével mégiscsak leveheti
a környezetét a lábáról. Nagymacska
mivoltát tegye félre kicsit.
Szűz - A hangulata szokatlanul
változékony és ingatag lehet,
de úgy érezheti, hogy ebből
semmit nem mutathat ki. A
konfliktusok elől pedig a tevésvevésbe menekül. A rendszeretete jó
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és
próbáljon hideg fejjel érvelni!
Mérleg - Uralkodó bolygója a
Nappal áll együtt, ugyanakkor
nehéz fényszöget zár be az
Uránusszal is. Ön a hagyományos értékrend híve, de a
társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újrafogalmazza magában a dolgokat.
Skorpió - A társa jogosan
vetheti a szemére, hogy többet
törődik a munkájával, mint
vele, s a családjával. Sajnos
még az a vélekedése is jogos
lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt megengedné. Ez persze nem feltétlenül van
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg,
hogy még ezen a héten is a
pénz lesz a figyelme középpontjában! Ritka és épp ezért
nagy jelentőségű, hogy tízből
hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold,
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de
szakítson időt másra is!
Bak - A héten bizony több
bonyodalommal is szembe
kell néznie. Hirtelen azt se
fogja tudni mihez kezdjen,
mely problémáját kellene előbb
orvosolnia. Mindenképpen állítson fontossági sorrendet, különben el fog veszni
a részletekben és a feladatok között. Kapcsolata azonban harmonikusnak tűnik.
Vízöntő - Olyan kellemes
élmény éri a napokban, hogy
akik eddig csalódást okoztak
Önnek vagy megbántották, most
egyszeriben segíteni akarnak
Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak.
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az
elgyötört kapcsolatai!
Halak - A baráti kapcsolatait
most fontosabbnak élheti meg
a szerelemnél. Ne is csodálkozzon azon, ha ez bizony szemet
szúr a kedvesének és bántja is
őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább
olyan mély barátság van, mint amilyen a
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen
jobban az egyensúlyra!

www.szuperinfo.hu
Szzuperinfó Újság
Szu
g
Szuperinfó
Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!
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Építés–Otthon– Lakberendezés
NAPELLENZŐ AKCIÓ!
Aki február 28-ig megrendeli napellenzőjét
motort kap hozzá ajándékba
443695

388344

(12 m2 feletti rendelés esetén).

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

442177

Cseréptetők, palatetők bontás
nélküli átfedése bitumenes
zsindely ráolvasztással.
Tetők mosása, javítása,
impregnáló felújítása,
kémények bontása, javítása.

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

441334

444002

Bádogosmunkák. Tavaszi
előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Építtető:

Allure Residence Budapest

Ispotálypark Kft.

AZ ÉPÍTKEZÉS ELKEZDŐDÖT

        
   
 !
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  !" # # $%&'  
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Debrecen déli részén, az intermodális központ közelében,

az új Ispotály lakópark I. ütemében

LAKÁSOK ELADÓK
már 320–360 ezer Ft/m2 ártól.

442626

neres
Konté zállítás
léks
törme
-61
222-41
0
2
6
0

LAKÁSOK ELADÓK

441334

443021

MADE IN GERMANY

Műanyag ajtók, ablakok,
aluredőnyök, garázskapuk,
beltéri ajtók, árnyékolók.

,*-*%./01010
222+ ) +
34  +4 #5 ) 

Központi elhelyezkedés, kiváló közlekedés, élhető lakások zöld
környezetben. Modern, négyemeletes liftes lakások akár berendezve is!

CSOK igénybe vehető.
Extra négyzetméterek:
44,69 m2+erkély,
62,61 m2+erkély,
83,45 m2+erkély

Érdeklődni:

30/284-9159

www.ispotalylakopark.hu

Ipari körte LED E27
38W/48W/65W
3500/4300/5900 lumen
nagy fejű
188x120 mm, 120°
4200K

NYÍLÁSZÁRÓT
A GYÁRTÓTÓL!

9990
Ft-tól

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
• 7– 8 légkamrás„A” kat. proﬁl

rövid gyártási határidő!

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

Párkányok, redőnyök reluxák
és egyéb árnyékolástechnikai
termékek nagy választékban,
kedvező áron!

Akció!
Bejárati ajtó 75.000Ft
Az akció érvényessége: febr. 28.

3690
Ft-tól

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK
• Dekor
• CPL
• 3D

441341

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

Kedvező ár, magas minőség
és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat,

Ipari körte LED E27
28W/38W/48W
2400/3500/4300 lumen
nagy fejű
185x100 mm, 330°
4200K

5990
Ft-tól

Csarnokvilágító lámpa
50W/80W/100W
4200/6600/8400 lumen,
búra nélkül

Hirdessen tematikus oldalainkon
kedvezményes áron!
Tel.: 52/525-419
www.szuperinfo.hu

441334

442435

Csarnokvilágító
lámpabúra

990 Ft

Vásároljon 6 légkamrás
minőségi nyílászárót
a gyártótól!

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.
Db., Monostorpályi út 9–11/G
70/312-7770
gyemantnyilaszaro@gmail.com

a 
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Szakemberek A-Z-ig
Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

0620/337-6171

442176

442175

FOUR ENTRY KFT.



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

Professzionális

Szeretné lakását felújítani,
korszerűbbé tenni?

Debrecenben!

onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 27.500 Ft-tól
120x150 bukó/nyíló ablakok
már 29.500 Ft-tól.
Bejárati ajtók már 65.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,
szúnyoghálók, garázskapuk.

Furán Flex anyagból bélelés
gázra és szilárdra bontás
nélkül. Szigetelt
csőkémények
szerelése,
kémények bélelése
inox anyagból.

06-20/950-5515

www.lorincziablak.hu,
www.xablak.hu
lorincziablak@gmail.com
Tel.: +36 70 360 9538, +36 70 360 9619

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

szőnyegtisztítás

Házhoz
szállítással is.
Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

442189

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

KÉMÉNY

GOMBOS PÁL

422655

KÖNYVELÉS

NYÍLÁSZÁRÓK

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

413987

KÖNYVELÉS

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

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

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

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

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

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

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

Mezőgazdasági termények
felzsákolva kaphatók.

443989

195850

206551

LUCERNA
körbála (120 cm 0)
6000 Ft/db
LUCERNA
kisbála (100x45x55 cm)
600 Ft/db
SZALMA
kisbála (100x45x55 cm)
400 Ft/db
Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.
Tel.: 52/569-016, 30/943-0489
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Apró
HÁZRÉSZ ELADÁS
Csapókertben, szoba-konyhás kis ház, 560
m2-es telekkel eladó. 8,9 M Ft. 0620 422 6503
Debrecenben, Szabadság telepen, 2 szobás,
összközműves kockaház, 540 m2-es telekkel eladó. 19,9 M Ft 0620 422 6503
Csapókert szélén, 80 m2-es, 2 szobás kockaház, 740 m2-es telken, egyéb melléképületekkel eladó. 18,5 M Ft 0620 422 6503
Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek, frekventált helyen, a Tesco közelében, bontandó 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

Csapókert csendes kis utcájában, 25 éves,
140 m2-es, nappali és 4 szobás, 25 éves,

Ungvárikertben, Lőporos utcánál, 280

Tarján utcán 250 m2-es 14 éves nappali

m2-es, 15 éves, duplagarázsos, szigetelt

7 szobás étkezős duplagarázsos úszóme-

zőkonyhás,fűrdőszobás,kis felújítást igény-

dencés igényes családi ház 1200 m2 tel-

lő családi ház,2300nm-es telken eladó.

ken. Extrák:kandalló, 10 KW napelem nap-

Ár:1.79M Tel:06706234024

kollektor hőszivattyús fűtés 3 gardrób szau-

Debrecen Lencz telepi 90 nm-es,3 szo-

Monostorpályiban 50nm-es 2 szobás,étke

hőszigetelt, úszómedencés családi ház

amerikai típusú ház 900 m2 telken eladó.

garázzsal és fedett kocsibeállókkal, fedett

Extrák:riasztó, központi porszívó, kemen-

nagy terasszal 600 m2 telken 30,9 M Ft

ce, grillező, jakuzzi, mosókonyha, gard-

na, ﬁlagória öntöző kamera légkondi kemen-

bás, étkezős, egyszintes családi ház, 1080

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

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

ce és grillező. 105M Ft simonyiingatlan.hu

nm-es összközműves telken eladó. A ház

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

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Tel: 20/9911123

kivülről hőszigetelt, gázfűtéses, átlagos álla-

Óvárosban, 163 m2, minimal, nappali 34

potú. 35-45 nm közötti 2 szobás lakás cserét

m2 és 3 szobás, duplagarázs, 300 kert, 24

beszámítok! Ár:17.9M Tel:06706234024

m2 terasz, 1 éves. Kamera, mosókonyha,

Debrecen Nagyerdő alján 60 nm-es, 2 szo-

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

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45

es építésű, 6 m2-es erkéllyel, mosókonyhá-

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,

val, az udvarban játszótérrel, sanier duval

6 éves amerikai típusú ház duplagarázzsal

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

bás, étkezőkonyhás, gázfűtéses házrész,

gázkazánnal, bútorozva, klimatizált, gard-

700 m2 telken. Extrák:napkollektor, szau-

bővíthető ház 75 M Ft simonyiingatlan.hu

kétlakásos 300 nm-es udvarban eladó.

róbbal lakás 43,3 M Ft simonyiingatlan.hu

na, öntöző, kamera, cserépkályha, 30 és 15

Tel: 20/9911123

Ár:9.9M Tel:06706234024

cm hőszigetelés, ﬁlagória, spájz. 65 M Ft

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház szi-

Debrecen Liget térnél található 35 nm-es, 1.5

getelt fallal 620 m2 telken. Légcserélő, videó

szobás házrész, külön bejáratú 350 nm-es

rendszer, kamera és szauna előkészítéssel. A

telken eladó. Ár:9.9M Tel:06706234024

Tel: 70/3655519
Belváros csendes utcájában, 150 m2-es,

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

nappali és 3 szobás, 16 éve kialakított,

Debrecen Csigekertben, 75 m2-es, földszin-

nyílászárók fából készültek 3 rétegű üvege-

Debrecen Csapókertben 100 nm-es klasszi-

ekszkluzív polgári ház garázzsal, ﬁlagóriával,

tes, 2 szoba étkezőkonyhás, gáz etázsfűtéses

zéssel. Mosókonyha, motoros aluredőny és

kus 10x10-es 3 szobás, étkezőkonyhás tégla

700 m2 telken 69 M Ft simonyiingatlan.hu

tégla építésű ház 230 m2 telken 25,99 M Ft

egy nagy terasz teszi otthonossá 59,8 M Ft

építésű, egyedi církófűtésű, teraszos, hőszi-

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

getelt családi ház, 680 nm-es összközműves

Kardos utcán 100m2, nappali konyha, 3 szo-

telken eladó. Ár: 24.9M Tel: 06706234024

bás, több szintes, új kondenzációs kazánnal,

HÁZ KERESÉS

Tel: 20/9911123

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Kerekestelepen a Kabar utcánál 6 éves

Vargakertben, Belváros közeli, 100 m2-es

Amerikai Típusú 110 m2-es, nappali és 3

földszintes, 3 szoba étkezős, 32 éves felújí-

3 klímával, műanyag nyílászárókkal, elektro-

szobás ház 2 garázzsal, Juhar fa konyha-

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

mos redőnyökkel, riasztóval, 20m2 terasszal,

Hajdúszoboszlón, közvetlen a fürdőnél keresek

szekrénnyel, 30 m2 fedett terasszal 600

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

17m2-es garázzsal nagy füvesített közös

eladó családi házat. Tel.: +36-30/259-0133

telkű sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu

Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-es, ame-

Tel: 70/3655519

rikai konyhás nappali plusz 2szobás igénye-

Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16

sen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó fűtéses,

mellett, a buszmegálló közelében 960 m2

m2 telken 37,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 m2,

telken, 45 m2-es ház közművekkel eladó.

Tel: 20/9911123

nappali 3 szobás ház 38 m2 garázzsal 55

Irányár: 8,6 M Ft. Tel: 06 20 516 6127

Izsó utcai 10 éves, nappali és 4 szobás,

m2 melléképülettel 1000 m2 teleken. Fran-

éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítha-

Déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minősé-

Liget lakóparkban, 150 m2-es, nappali és

nagyteraszos parkos telkű kandallós és klí-

cia mészkő kandalló, gránitlapos fa kony-

tó, kandallós, szigetelt ház 17 m2 garázzsal,

gi fa nyílászárókkal, lakás 15 m2-es garázs-

4 szobás, 15 éves ház nagy garázzsal és

más, csendes családi ház 35 m2 garázzsal és

haszekrény, kovácsolt vas karnisok, 18

1100 m2 telken 44,9 M Ft simonyiingatlan.hu

zsal (+2MFt) 28,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Tel: 70/3655519

Csigekertben 150 m2-es nappali és 4

Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-

szobás, 16 éves, amerikai típusú ház 900

nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethe-

m2 parkos öntözős telken eladó. 59 M Ft

lyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Tel.: 30/4571-219.

Belváros Tanító utcánál 140 m2-es, nap-

Debrecen egész területén, ELADÓ vagy

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

pali és 3 hálószobás, az alagsorban dolgo-

KIADÓ ingatlanok keresek, meglévő kész-

zószobás, 1 éves ház geotermkus fűtéssel

pénzes ügyfeleim részére. Hívjon bizalom-

• Belvárosban újépítésű, modern, 8 lakásos
társasházban 42 m2-es lakóterületű, 1szoba +
nappalis, teraszos (25 m2) lakás eladó. 21 MFt
30/30-39-188
• Piac utca közvetlen közelében 54 m2-es,
kiváló beosztású, 2 nagy szobás lakás összes
bútorával eladó. Befektetésnek kiváló. 14,5 MFt
30/30-39-188
• Belvárosban, villamos mellett, 10 éve épült,
liftes házban, csendes, 60 nm-es, 2 szobás,
szép lakás eladó! 28,3 MFt 30/201-3400
• Nagytemplom közelében, tágas, világos,
70 nm-es, erkélyes, téglaépítésű lakás, liftes
házban eladó! 17,99 MFt 30/201-3400
• Felső-Józsa jó részén, földszintes, nappali, 3
szobás, nagy étkezőkonyhás, hangulatos családi ház eladó! 19,5 MFt 30/201-3400
• Csapókertben 80 nm-es, 3 világos szoba + étkezős, felújított, padlófűtéses szép, földszintes
családi ház 570nm-es telken eladó. 31,5 MFt
30/406-2625
• Belvárosban 2006-ban épült, 2 szoba + nappalis, klímás, újszerű, kis rezsijű lakás zárt udvaros társasházban eladó21,9 MFt 30/406-2625
• Nagyerdőn 1. emeleti, 53 nm-es, felújított,
műanyag nyílászárós, erkélyes lakás rendezett
társasházban eladó! 18,9 MFt 30/406-2625
• Campushoz közel 43 nm-es, újabb társasházban magasföldszinti, modern, nagy erkélyes, tágas elosztású 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
újszerű lakás eladó! 29,8 MFt 30/2393-598

400 m2 telken 69,9 M Ft simonyiingatlan.hu

mal. Borbíróné Szabó Emese 70/326-1000

terasszal 460 m2 telken eladó 44,5M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

fedett kocsibeállóval 700 m2 telken 65M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

m2 fedett terasz, öntöző, riasztó 56,5 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

www.iszp.hu

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

442439

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS!
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
KONDOROSKERTI, nappali + 3 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás földszintes ház eladó. 12,5 mFt
70/7766-413
TÓCÓSKERTI, 53 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. 14,5 mFt 30/677-6676
SIMONYI ÚTI, 97 m2-es, 3 + 1 szobás,
földszinti lakás garázzsal eladó. 28,99 mFt
30/677-6676
SESTAKERTI, 56 m2-es, 2 szoba, étkezős, erkélyes lakás eladó. 17,99 mFt 30/208-2282
BELVÁROSI, 2.em-i, 66 m2-es, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. 17,5 mFt 30/208-2282
PIAC UTCAI, 98 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, étkezős, erkélyes lakás parkolóval eladó. 29,9 mFt
70/6445-274
BELVÁROSI, 40 m2-es, jó állapotú, házrész
saját udvarral eladó. 9,9 mFt 70/6445-274
BELVÁROSI, 59 m2-es, 1 + 2 szobás, gázcirkós
lakás eladó. 14,3 mFt 30/723-9172
EBES KÖZPONTI, 157 m2-es, nappali + 5 szobás, 14 éves ház eladó. 22,9 mFt 30/723-9172
BELVÁROSI, 88 m2-es, 2 + nappali, ÚJ lakás, 38
nm-es terasszal eladó. 37,99 mFt 30/6677-167
BELVÁROSI, 64 m2-es, 2 + nappali, erkélyes,
ÚJ lakás eladó. 27,49 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
SZABADSÁGTELEPI, 110 m2-es, nappali + 3
szobás szép ház eladó. 34,5 mFt 30/4415-243
MARTINKAI, 190 m2-es, nappali + 3 szobás, luxus kivitelű ház eladó. 49,0 mFt 30/4415-243
CSAPÓKERTI, 899 nm-es, 21 m utcafrontú összközműves telek eladó. 18,9 mFt 70/7766-413

442467

442207

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

Belvároshoz közel, csendes, zöld, parkos környezetben
eladó egy 42 nm-es 1+1 fél szobás, 4. emeleti, műanyag
nyílászárós, redőnyös, gázfűtéses, erkélyes lakás. Parkolás a ház előtt ingyenes. 10.5 M Ft +36 70 412 3311
Fényes udvarban eladó egy 34 m2-es, 1+1 szobás,
második emeleti, kiﬁzetett panelprogramos lakás. K-i fekvésű, 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
Debrecen, Ispotály utcai téglaépítésű társasházban gázkonvektoros, műanyag hőszigetelt nyílászárós, 1+1 szobás lakást kínálok megvételre! Bővebb információért hívjon 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 társasházban. Az Intermoduláris Központ kialakítása után is kiváló
befektetés marad! 13.9 M Ft +36 70 461 9356
Debrecen, Nagyerdő alján, a Zöld Sándor utcában eladó,
egy 42 m2-es, 1 nagy szoba + étkezős, magasföldszinti lakás. A lakás üres, frissen festve, azonnal költözhető,
tehermentes. 13.99 M Ft +36 70 716 9076
Debrecenben, a Füredi úton eladó egy 1. emeleti, 64
nm-es, mért távhős, alacsony rezsiköltségű 2 szobás
lakás. Nézze meg és legyen Önnek is az új évben egy
biztos befektetése! 14.5 M Ft +36 70 412 3211
Tócóskert kedvelt részén, a Derék utcán 50 nm-es, 2
szobás, jó állapotú, laminált padlós, mért fűtéses, erkélyes lakás várja Önt! Az ingatlan azonnal költözhető.
14.75 M Ft +36 70 388 6086

Tel: 20/9911123

ELADÓ vagy KIADÓ , házakat, lakásokat,

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étke-

keresek ügyfeleim részére. Kizárólagos-

zős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2

ság nélküli értékesítés! Hívjon bizalommal.

garázs és fedett beállóval 40 m2 mellék-

06-70-326-1333

épület 1000 m2 telken 30 m2 terasz, öntözős kert, 2 fűtési rendszer és kandalló, 10 cm
szigetelés, kamera , elektromos aluredőny,
fúrott kút 49,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ
építésű nappali + 4 szobás CSOK-os családi házak 550 nm-s telekkel eladó.
Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

HÁZ CSERE
Bagaméri 80m2-es összkomfortos, gazdálkodásra alkalmas nagykertes ház, debreceni
házra, házrészre vagy határozatlan idejű bérleményre cserélhető. Tel.: 30/940-7037
Júlia telepen kertes házat cserélek értékegyeztetéssel! 12,5M Ft. Érd.:06-30/920-1388

LAKÁSELADÁS

Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2 szobás

Eladó Mosonmagyaróváron téglaépületben

2010-s építésű sorház eladó a központhoz

földszinti, galériás garzonlakás. Ár: 12,9MFt

közel. 30/4571-219. Ár: 8,9 mFt

Tel.: 0620/293-9011

Nagyerdőn a Laktanya u-hoz közel 3 szin-

Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz

tes nappali + 4 szobás duplakomfortos 240

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

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

dővel, 2wc vel, inverteres plazmaszűrős 2klí-

30/4571-219. Ár: 53 mFt

mával, beépített szekrényekkel és bútoroz-

Debrecenben,a Honvéd utcán eladó egy

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

60 m2-s, teljes körűen felújított, 2 szoba,

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

konyha, fürdőszobás házrész. ár: 15.9 M Ft

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

tel: 06704333150

Nagyerdő Poroszlay utcánál 75m2-es, 2szo-

Debrecenben a Szoboszlói úton eladó egy átla-

bás, étkezős konyhával, gázkonvektoros, 3.

gos állapotú, 100 m2-s, 3 szobás, összkom-

emeleti, 2x6 m2-es erkéllyel, közeli felújítási

fortos családi ház 1080 m2 telken. ár: 31 MFt

programmal lakás 19,9 M Ft simonyiingatlan.hu

tel: 06703844547

Tel: 70/3655519
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Nagyerdőalján 1. emeleti 87 m2 nappa-

Derecske központjában eladó egy 43 nm,

Ausztria festői helyén Stájerország „zöld szí-

Óvárosban Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2

li étkező 3 szobás 25m2 terasszal 10m2

gáz-cirkó fűtéses, 2 félszobás, amerikai kony-

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

lakás építésre alkalmas építési telek 30 M Ft

körerkéllyel, magasfényű konyhaszekrény-

hás, 2003-ban épült tégla lakás. ár:9.9 M Ft

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

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Legelő 8 hektár - saját tulajdonú - haszonbér-

nyel, gorenje és bosch gépekkel, 2 fürdő-

tel: 06704333150

kocsi beállóval, kerti szauna faházzal leköt-

Csigekertben 800 m2-es építési telek 25,5

letbe hosszú távra kiadó vagy eladó Sárándon

vel, klímával, 2016-os építésű penthouse

Debrecenben az István úton eladó egy 3 eme-

hető! Kulcsrakész átadás 2018. Szeptember

M simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

a 43-as főút mellett. 06-30/317-1973

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

leti, 54 m2-s, 2 szobás, nagy étkező kony-

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

hás, külön WC fürdőszobás, erkélyes panel-

Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos közeli,

lakás. ár: 14.4 M Ft tel: 06704333150

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

DEBRECENBEN LAKÁS + GARÁZS ELADÓ

tott homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag

Ár:187.000 Euro Tel:06706234024. Dupla

EGY LAKÁS ÁRÁÉRT. ÁR: 17.9 M FT TEL:

lakás egyben is eladó!

Felső-Józsán csendes utcájában 900 nm-s

m2-es, 1 szoba-konyhás kis ház, 870 m2-es
telken eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503

nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti
fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál 55
m2-es, 2 szobás, felújított lakás 4. emeleti, villamosközeli, gázkonvektor és elektromos fűtéses, új konyhaszekrénnyel, újabb
nyílászárókkal, felújított tetővel, 6m2es erkéllyel 18,4 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utcánál magasföldszinti, 74 m2-es, nappali étkező plusz
2 szobás, tégla építésű, felújított fürdőszobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új
kazánnal jó állapotú lakás spájzzal, 6 m2-es

06704333150

gleccserek, csodás hegyek, gyógyfürdők!

nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hétvégi telek kis házzal eladó. 30/4571-219.
Ár: 3 mFt

Debrecenben, Méhész kertben, 35 m2-es,
szoba-konyhás, csatorna kivételével összközműves kis ház, pincével, melléképülettel
eladó. 3,99 M Ft. 06 20 422 6503
Debrecenben, Diószegi út közelében, 40

építési telek eladó. Utcafronti rész 21 méter

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

minden közmű a telek előtt. 30/4571-219

eladó egy teljes körűen felújított, 60 m2-s,1.

lakás eladó, liftes házban. A lakásba hűtő-fű-

Ár: 9,3 mFt

emeleti lakás (1+2 szoba + gardróbszoba,k

tő klíma lett beszerelve. Kiválló befektetésnek,

Sámsonkert központjához közel a Mogyo-

Panoráma úthoz közel, Zsuzsi vonat meg-

TANYA ELADÓ

onyha,étkező,egybe fürdőszoba,WC + külön

irodának is.Ár:19.3M Tel: 06706234024

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

állójánál 6 Ha-s legelővel és kicsi erdővel 2

WC) ár: 18.9 M Ft tel: 06704333150

Debrecen Nagyerdő alján 71nm-es, 3 szo-

m-s utcafront minden közmű az utcában.

szobás jó házzal állattartásra alkalmas tanya

Debrecenben a Petőﬁ téren eladó egy 60

bás, étkezőkonyhás, egyedi gázcirkó fűté-

30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

m2-s, 2 szobás, klímával, riasztóval fel-

sű, műanyag ablakos, klímás,erkélyes szép

Debrecen Diószegi útnál, Csárda utcából nyí-

szerelt lakás tégla építésű társasházban.

állapotú lakás,a Campus közelében eladó.

ló 1700 nm-es dupla telek, faházzal, vezeté-

Ár:24.9M Tel:06706234024

Postakertben 200 m2-es földszintes önál-

ár: 18.2 MFt tel: 06704333150

kes vízzel, villannyal, vezetékes gázzal, 2 db

ló üzlethelyiség 600 m2 telken 50 m2 szá-

fúrott kúttal, 80 db gyümölcsfával, tégla kerí-

raz pincével külső és belső parolókkal

téssel bekerített telken eladó. Családi ház-

kívűlről felújítva 58 M Ft simonyiingatlan.hu

lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s

nak, tanyának, telephelynek kiváló! Ár:4.99M

Tel: 20/9911123

ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.

Tel:06706234024

Belvárosban a Petőﬁ téren forgalmas, frek-

Debrecen belváros közelében 150 nm-es,

ventált helyen 15 nm-s üzlethelyiség eladó.

LAKÁSKERESÉS

Debrecenben az István úton sürgősen eladó
egy 54 m2-s, 9. emeleti, 3 külön nyíló szobás
panel lakás teljes berendezéssel. ár: 15.2 M Ft
tel: 06704333150

Tel: 70/3655519

1+2 félszobás /külön nyílóak/, 2 emeleti,

nyes világos lakás. Gáz cirkó fűtés új kazán-

is kiválló! A környéken 300 km sípálya,

Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott kör-

Debrecen belvárosában most átadott ház-

erkéllyel 24,4 M Ft simonyiingatlan.hu

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

ség. Télen, Nyáron szezon, befektetésnek

Debrecenben a Wesselényi lakótelepen

Debrecen, Sinai Miklós utcán, 54 nm-es,

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

1. Magas műszaki tartalom, kiválló minő-

KERT

Debrecenben keresek eladó és kiadó lakást,

ALBÉRLETET KÍNÁL

eladó. 30/4571-219. Ár : 15,9 mFt

ÜZLET

összközműves építési telek, lebontan-

Régebben zöldséges volt. 30/4571-219.

jó állapotban lévő lakás, alacsony rezsivel,

Debrecen Egyetem közelben 2 fő diák-

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

Ár: 4,5 mFt

akár teljes bútorzattal, azonnal költözhető-

lány részére 2 szobás lakás olcsón kiadó.

tő, 7.5m homlokzat magasságig. Ár:13.5M

Debrecen belvárosában, 35 nm-es fod-

en eladó. 13,9 M 70/326-1000

Érd.: 06-70/289-7156

Tel:06706234024

rászat, kozmetika, szolárium, akár tel-

nal 10 eft-os fűtés, 10 cm kőzetgyapot szigete-

Debrecen, Mata János utcán, 43 nm-es, 1,5

lés, redőnyök, inverteres klíma, beépített kony-

szobás, 43 nm-es, felújított gázkonvektoros

ha, mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 M Ft

lakás, azonnal költözhetően, alacsony rezsi-

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519A Füredi

vel eladó. 12,5 M 70/326-1000

kapuban nappali + 2 szobás újszerű állapotban

Debrecen, István úton, 54 nm-es, 2 szobás,

lévő 64 nm-s 2. emeleti 2015-s lakás liftes ház-

amerikai konyhás, 2 emeleti, erkélyes, mért

ban eladó. 30/4571-219. Ár: 24,3 mFt

fűtéses, igényesen felújított lakás, alacsony

Belvárosban 1999-s építésű belső kétszin-

rezsivel, két liftes rendezett társasházban

Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5
főnek 1 napra is számlával. 06-30/261-9960
06-70/519-0590
Nagyerdőn, gyönyörű 1 1/2 szobás lakás
hosszabb távra kiadó. I.ár: 100.000 Ft
Érd.: 30/410-3732
Egyetem sgt 1 szoba, összkomfortos,
bútorozott 38m2-es lakás hosszú távra
kiadó. 60.000+rezsi/hó +1 havi kaució.

Debrecen csapókert csendes helyén, 900
nm-es építési telek, eladó. A telek teljes

jes berendezéssel együtt is eladó. Ár:8.9M
Tel:06706234024

GARÁZS

összközműves, közel a buszmegállókhoz!
Ár:16.9M Tel:06706234024

Nagyerdőn, zárt udvarban garázs kiadó vagy

Debrecen Diószegi úttól 300 m-re 5000

eladó. Érd.: 30/410-3732

nm-es ipari telek eladó. A telken vil-

Garázs kiadó, debrecen Ótemető utcán gép-

lany közmű van, kerítés alappal rendelke-

kocsi tárolásra. 12.0000 Ft/hó. Érdeklődni:

zik. Telephelynek, logisztikai központnak,

06-30/402-6460

tes nappali + 3 szobás gázcirkós erkélyes

eladó. 14,5 M 70/326-1000

klímás igényes, újszerű állapotban lévő lakás

Debrecen, Belvárosában a Vásáry István

eladó. 30/4571-219. Ár: 23,9 mFt.

utcán, 72/59 nm-es, tetőtéri, gázcirkó fűté-

fsz-i,54 m2,gázcirkós,bútorozott lakás ﬁa-

Debrecen keleti ipartelepénél 3300nm-es

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

ses, téglaépítésű 4 emeleti lakás, alacsony

tal párnak kiadó. Ár:65.000Ft+Rezsi+Havi

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

297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-

bás cirkós újszerű állapotú lévő lakás eladó.

rezsivel, azonnal költözhetően, akár garázs-

kaució Tel.:06-30/480-7661

tő 9.5m magasságig.Műhelynek,raktározá

NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Akár bútorozva vagy garázzsal együtt is.

vásárlási lehetősséggel is eladó. 14,6 M

Csapókertben kertes családi ház kiadó.

sra,telephelynek,logisztikai központnak,és

30/4571-219. Ár: 23 mFt

70/326-1333

Érd.:06-30/920-1388 Ár 80.000Ft+2 hó

más tevékenységre is alkalmas.Ár:16.5M

Postakertben 2006-os téglaépítésű 1. eme-

Debrecen, Görgey utcán, 51 nm-es, 2 szo-

Kaució

Tel:06706234024

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

bás, 8 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, fel-

Nagyerdőn a Simonyi úton kiadó 120 nm-s

Hajdúböszörményben,a központhoz közel

bás újszerű lakás eladó. Garázs vásárolha-

újított lakás, alacsony rezsivel, azonnal köl-

nappali + 3 szobás cirkós 2 teraszos dup-

1000nm-es üres építési telek eladó.A telken

tó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

tözhetően eladó. Kiváló befektetés! 14,7 M

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

gáz,vezetékes víz, közművek vannak.Akár

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit,

Belvárosban a Jászai Mari u-n 54 nm-s 2

70/326-1333.

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

több lakás építésére is alkalmas! Ár:8.5M

kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , ban-

szobás jó állapotú téglalakás eladó. Azonnal

Debrecen, Derék utcán, 44 nm-es, 1+1 szo-

költözhető. 30/4571-219. Ár: 14,5 mFt

bás, 8 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, felújí-

Balmazújvároson a központban eladó 48

tott lakás, keleti fekvésű, parkra néző lakás

nm-s 2 szobás felújított gázkonvektoros kis

eladó. 13,99 M 70/326-1333

rezsijű lakás a Bocskai u-n. 30/4571-219.

Debrecen Nagyerdőn 85nm-es, 3 szoba,

ottlakhatásért cserébe 4 éves kislányommal.

Ár:12 mFt

nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás első emeleti

Tel.: 0630/488-5086, 0670/386-8525

Debrecenben,az Agrár Egyetemtől 2 perc

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

sétára eladó egy teljes körűen felújított, 53

eladó 9 lakásos,liftes házban.A dupla garázs

+ 6 m2-s,1.emeleti tégla lakás. ár: 18.8 M Ft

nélkül is eladó!Ár:36.9M Tel:06706234024

Csapókertben, 560 m2-es építési telek bontan-

közműves építési telek, lebontandó házzal

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

tel: 06704333150

Debrecen belvárosában most átadott, új liftes

dó kis házzal eladó. 8,9 M Ft. 0620 422 6503

eladó. A telek 40%-a beépíthető, zárt sorban,

sároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron

Debrecen belvárosában eladó egy 54 m2-s,2

házban 40 nm-es 1 szoba, nappalis-étkezős

Debrecenben, Hosszúpályi úton, 1 hektáros

2 lakóegység építésére alkalmas. Ár:17.9M

márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors

szobás,3.emeleti panellakás teljes berende-

penthouse lakás 28 nm-es terasszal eladó.

telek, birtokközpont céljára, kedvező áron

Tel:06706234024

ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989,

zéssel. ár:14.4 M Ft tel: 06704333150

A lakás befektetésnek is kiválló. A lakás-

eladó. 19,5 M Ft 06 20 422 6503

Debrecen Liget térnél található 685 nm-es

Debrecen belvárosában eladó egy 68 m2-s,

ban konyhabútor, távirányítós aluminium

Debrecenben, Méhész kertben, 5700 m2-es,

építési telek, lebontandó épületekkel,

SZEMÉLYAUTÓKAT, kisteherautókat vásá-

3.emeleti,2+2 szobás,erkélyes,mért fűtéses

motoros redőny, és hűtő-fűtő klíma is van!

csatorna kivételével összközműves gyümöl-

eladó. A telek összközműves. Ár:24.9M

rolok azonnali készpénzért! Mindenféle

panellakás.ár: 16.5 M Ft tel: 06704333150

Ár:19.7M Tel:06706234024

csöskert eladó. 3,99 M Ft 0620 422 6503

Tel:06706234024

érdekel!Veterán is! 0630/231-7750

Tel.:20/356-0406
Db. Szoboszló u.-i zártudvaros társasház,

ALBÉRLETET KERES
Olyan egyedül élő idős ember gondozását vállalnám, aki nem tudja ellátni magát,
vagy csak részben. Én segítenék neki

TELEKELADÁS

műhelyeknek, raktárnak kiválló! Ár:11.9M
Tel:06706234024

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, használtak és újszerűek eladók. ÁR 157.000F-tól-

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

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

Tel:06706234024
Hajdúsámsonban

JÁRMŰ

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
Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es, össz-

tel:20-2049079
Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elektromos mopedet, hibásat sérültet is házhoz
megyek. Tel.: 20-2049079
Simson Motorkerékpárt vásárlok hibásan is! De mindenféle ajánlatot meghallgatok tel: 06309689295

20/536-0069
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BÚTOR

Lomtalanítás! Megunt használati tárgyait ingyen elszállítom. Bútor-ruha

Alig használt bútorok eladók költözés miatt. Fr.

stb. 06-20/377-4388

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

sakat keresek pénzügyi területre kiemelke-

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó

munkákra. Feladatok: egyedi darabok gyár-

dő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

csapat. Érettségi szükséges. 30/903-8582.

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

munkahét, családias környezet. Esztergá-

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO

lyos, marós ismeret előnyt jelent. Önélet-

Debreceni munkahelyre teherautók javításá-

rajzot a 64.egon@gmail.com email cím-

ban jártas autószerelőket keresünk. Jelent-

re kérünk.

kezés: Bérigény megjelöléssel: jelentkezes@

hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475

SZOLGÁLTATÁS

séget veszek. 06-70/6244-977
nyeket, képkereteket, órákat, ezüstöket,

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,

ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régiKönyveket, festményt, porcelánokat, edé-

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatár-

receni munkahelyre, általános lakatosipari
tása, nem szalagmunka. Munkaidő: 5 napos

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

RÉGISÉG

Lakatosműhely munkatársat keres, deb-

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,
egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés,

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

443058

hagyatékot vásárolok. 06-20/3-222-011

előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartono-

Mosonmagyaróvári munkahelyre női, férﬁ

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron arany-

zás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

munkaerőt és párokat is felveszünk össze-

ékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat,

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

szerelői munkakörbe. Szállás ingyenes, uta-

órákat saját részre! Tel: 20/5360-069
Készpénzért vásárolunk festményeket,
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot és
borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-

442437

zást térítünk. Tel.:06-20/949-3036

Debreceni telephelyre. Szállást tudunk biz-

32 éves Debreceni hölgy ismerkedne!

TMK-ba villanyszerelőt, lakatost és mechat-

Tel.: 06-30/378-1831

ronikust keresünk, sürgős kezdéssel. Tele-

Csinos, fekete ﬁatal nő partnert keres.
06-70/304-0943

készítésében való jártasság előny. Jelent-

egyéb munkák ingyenes kiszállással. Tel:

kezni: 70/424-2629

sat, élettársat keresünk tartós kapcsolatra.

unique-talent.hu Vagy 06203205229

06-70/519-0590

sünk. Egész évben nyitva tartunk. Kalács

Vámospércsi munkahelyünkre keresünk
hegesztő

szakmunkásokat.

Jelentke-

zés: Bérigény megjelöléssel: jelentkezes@

tos, targoncás, anyagmozgató kollégákat.

unique-talent.hu Vagy 06203205229

latra keres kedves, vidám, csinos nőt 35-40

WC-ék, mosogatók, mosdók, csaptelepek

Bejárás megoldott. Tel.: 06-20/3508-343S

Elektronikai technikust keresünk Tatabányai

éves korig. +36-70/535-4631

munkavégzéssel, ingyen szállással kiemel-

30-as csinos, kedves hölgy ismerkedne Deb-

cseréje. Tel.: 70/619-6140

Elektronikai technikust keresünk Tata-

és vidéken is vállaljuk. 06-30-21-81-200

sal kiemelkedő bérezéssel. Tel:06/70884-

il: info@zcsolutioiniroda.hu

keveset üzemelt. 06-30/239-4900

Általános szerkezeti lakatos munkák, zárja-

3038 email: info@zcsolutioiniroda.hu

Női mormota bunda, férﬁ irha bunda, étkező-

vítás, falfúrás, belső átalalkítások, garázsaj-

210.000-Ft bruttó-tól Zalaegerszegre betanított

gépkezelőket kiemelt bérezéssel. Jelentke-

garnitúra, festőlétra eladó. 06-30/6236-136

tók, kerítések javítása igény szerint. Szabó

munkásokat keresünk több műszakra! Szállás-

zés: Bérigény megjelöléssel: Jelentkezes@

Tűzifa közvetlen az erdészettől tölgy,

László +36-70-246-8885

előleg megoldott! Tel.: 06-20/224-0242

bükk, cser. akác méterszálban 1x1x1m

PÉNZ

70 20000 Ft-tól és kalodás 1x1x1m 12000
Ft-tól kapható helyszínen ellenőrizhető

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású

érd: 06308726200 06706777945

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya
kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök, THM:

ÁLLÁST KERES

kaerőt és párokat is felveszünk. Szállás ingyenes,

37 éves múlttal rendelkező
acél gyártással foglalkozó
vállalkozás

Munkát keresek. Idős emberek ápolását,
gondozását. Tel.: 30/847-2156

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES
Hajdúböszörményben idősgondozást vállal

ÁLLÁS

keres korrekt felvételre.

OKTATÁS

Új állapotban lévő Zanussi hűtőgép (kicsi),

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk autó-

régi tipusú Samsung-Grunding TV eladó.

ipari beszállító parnerünkhöz Dunántúl-

20/3577-678

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyonőr,

Érd.: 0630/456-4606

ra, a régióban a legmagasabb bért biz-

Józsa, Vállalkozói telephely

Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-

5%-10,2%, Reg.szám: 0040600476843,

m3 15500-23500Ft/m3. Tölgy, bükk,

06-30/635-8080

szakképzett ápolónő. 06-20/968-1131

Tűzifa akció! Bükk, tölgy 2800Ft/100kgtól, akác 3100Ft/100kg-tól. Mennyiségtől függően 1-2 napos határidőn belül
szállítunk. 70/596-9336

tosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd:

443991

lő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/2283281

06/30-511-4219.

Ausztriai, linzi panzióba főszakácsot keresek.

E001083/2015/A008,A004,A022,

Szállás biztosítva. Érd. 0046 69911015847

A011

Eladó tűzifa 13500 Ft-tól! Garantált mennyi-

kihordó kézbesítőt keresek. Kiegészítő

ség, és minőség! Tel.: 70/232-3421

munkaként, főállás mellett is végezhető,

Debrecenbe a Napló terjesztésére lap-

de várom nyugdíjas és rehabilitálhatók

Ezüstöt, platina hőelemszál, érintkezőpo-

A012,

KECSKEMÉTI munkahelyre CO hegesztőket

Fehér-Belák Andrea
Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378
ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

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

Kötelesné Éva
30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

keresünk nettó 1200-1600 Ft/órabér plusz
egyéb juttatások Tel: 06-70/329-7554

jelentkezését is. Érdeklődni a +36-30-

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk autó-

463-25-41 telefonszámon lehet.

ipari beszállító parnerünkhöz Dunántúlra, a régióban a legmagasabb bért biz-

ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság.

recenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

70/456-3436
andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

unique-talent.hu Vagy 06203205229

Győri munkahelyre targoncásokat, női, férﬁ munutazást térítünk. Tel.: 06-20/949-3036

170/70, 49 éves nőtlen férﬁ tartós kapcso-

Vámospércsi munkahelyre keresünk CNC

CO HEGESZTŐT
ÉS SEGÉDMUNKÁST

sűek. Kalodás 8500-14500FT/m3, erdei

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

Vörös szépség ismerkedne. 06-30/889-7891

Víz-gáz fűtésszerelés, fürdőszoba szervíz,

kedő bérezéssel. Tel:06/70884-3038 ema-

Dunnát,hagyatéki tollat veszek. Hívás-

06-70/300-8081

Mikepércsi telephelyünkre keresünk laka-

bányai munkavégzéssel, ingyen szállás-

EGYÉB KERESÉS

Vidám, szőke lány partnert keres.

30-3286969

Duguláselhárítás falbontás nélkül, hétvégén

sítjük. Hívjon bizalommal. 30/680-1790.

Elvált és özvegyasszonyok, férﬁak tár-

zés: Bérigény megjelöléssel: jelentkezes@

Formás, törékeny nő ismerkedni szeretne.

Vízvezeték szerelés, duguláselhárítás,

akác. Fuvarjainkat 24 órán belül telje-

ismerkedne.

06-30/587-0302

- hőszigetelését vállaljuk. 06-20/295-6913

és kalodás fáink 1,5-2éves kitermelé-

nő

várjuk. Telefonszám: 20/ 403-09-62

30/205-9340

Tűzifa tavalyi áron! Akcióban erdei m3-ben

szőke

06-70/270-2387

Sütőipari betanított munkások jelentkezését

Hízó, nagysúlyú eladó Debrecenben. Tel.:

ros befúvó, automatikus vezérlés mínuszos,

Dekoratív

tosítani. Tel.:06-70/284-8797

Klíma-légtechnikai rendszerek kivitelezését

Kompresszor tartalékkal, három ventiláto-

7586, 06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

Kürtőskalács sütőbe alkalmazottat kere-

ÁLLAT

Hűtőkamrára gépi berendezés eladó.

TÁRSKERESÉS

munkást ládamosó munkakörbe. Jelentke-

kák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660

EGYÉB ELADÁS

Érd.: 30/318-2018

443220

nemetmunka.debrecen@gmail.com Tel.:

Tel.: 52/456-600

Tel.: 52/470-751, 30/625-02-34

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

Debreceni telephelyre keresünk. 3 fő segéd-

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost keresek

Napraforgó, feketeszemű eladó. 120Ft/kg

képzés indul februárban Debrecenben. Érd.:

nagy gyakorlattal
felveszek (akár nyugdíjast is).

tapasztalt vasbetonszerelőket. email.: info.

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis mun-

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő
munkatárs és kisgyermekgondozó, -nevelő

fonszám:20/ 403-09-62

0670/519-5793, Betonstaal-Bouw Kft.

A001-A011)

VARRÓNŐT

Németországi csarnok munkára keresünk

ig.Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2.

NÖVÉNY

unique-talent.hu Vagy 06203205229

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

Debreceni melegkonyhás vendéglátóegy-

tosítják. Szállás, utazás biztosított.

ségbe, konyhára és pultba egyaránt önál-

Érd:06/30-511-4219.

gácsa, nitrát, paszta, palládium, forrasz-

lóan dolgozni tudó, munkájára igényes,

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-

tópálca, tekercs, amalgám stb. vásárolok.

helybéli középkorú hölgyeket felveszek.

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

Tel.:06-20/923-4251

06-30/1948-717

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

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

30/633-0073 www.forba.hu

442184

5 jú

11

443616

443057

443700

2018. január 19.

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

É R T É K E S ÍTŐ

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

DEBRECEN

Bérezés:
441934

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 ﬁzetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

300.000 Ft-350.000 Ft/hó
0670/378-0251

MUNK ATÁ RS A K AT KERESÜNK !
Feladatok: • hirdetési felület értékesítése
• komplex hirdetési ajánlatok készítése
• kapcsolattartás már meglévő ügyfelekkel • új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
• személyes találkozó lebonyolítása
Elvárás: • középfokú végzettség
• értékesítési tapasztalat
• kiváló kommunikációs készség
• B-kategóriás jogosítvány
Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted
a kihívásokat, nagy a munkabírásod, akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!
50 év felettiek jelentkezését is várjuk!
Magas kereseti lehetőség!
Munkavégzés helye: Debrecen • Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük.
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2018. január 19.

443215

441334

443480

Jóga a mindennapi életben
tanfolyam indul kezdőknek!
2018. február 6-a kedd
Ganga Baráti Kör Jógaközpont.
Debrecen, Külsővásártér 3, 11-12 (a helyközi buszpályaudvar mellett)
Részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
joga.jbk@gmail.com • peterfarkas83@gmail.com
06-30-479-82-47 • 06-20-467-24-62
További információ: www.ganga.hu

SÜTŐIPARI VÁLLALKOZÁS
debreceni és megyei
telephelyeire
„B” vagy „C” kategóriájú
jogosítvánnyal rendelkező

LED

GÉPKOCSIVEZETŐ

Professzionális, ipar termékek 3-5 év garanciával!

munkatársat keres.
Érdeklődni

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

a 20/457-79-01-es
telefonszámon.

443966

442413

443617

REFLEKTOROK

Thermo Dam homlokzati hőszigetelés

Az új évben új telephelyen: 4030 Debrecen, Monostorpályi ÚT. 162.

Ahol az elemek rendszerré válnak!
443350

4030 Debrecen, Monostorpályi ÚT. 162.
www.thermodam.huthttp://facebook.com/thermodam.debrecen

