A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

2018. január 26., XXVII/4.

DEBRECENI

E LÉ G

gy á ri k é p v i s e le t e

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

épülő, két tömbből
álló 20 lakásos
társasházban
43–114 m2-es
alapterületű
lakások leköthetők.

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

www.faablakmester.hu
G abonaudvarház
D

ebrecen

Exkluzív társasház Debrecen központjában.

444486

Gácsi Zoltán

20/451-1346

a Varga utca 18.
szám alatt

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

442666

Ingyenes felmérés!

Új ablakot
szeretne?

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

Érd: Debrecen,
70/904-05-58, 06 70/384-47-14
pappnenkatazolend@gmail.com
fényképes önéletrajzzal!
Külföldi munkaterületre is keresünk
munkatársakat, akár 12 EUR/óradíjért.

Debrecenben,

ABLAK SPECIALISTA
RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

444441

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.

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

Debrecen területén ingyenes felmérés!

Ár: 17,50 M Ft-tól
444447

442537

Gabonaudvarház a Halköz mellett, Simonffy u. 12–16.

100%
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Ó
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További információk:
+36-30-315-3842,
+36-30-853-3596

S Z O LG

Tölteni való
föld eladó!

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

Konténeres
szemét-, és
törmelékszállítás!

2 DB ÜZLETHELYISÉG

Az értékesítés elkezdődött!

www.titdebrecen.hu
E-000789/2014.

30/315-5148

ANGOL, NÉMET (TELC)

KEZDÉS FEBRUÁR 3ÁN

445265

444733

Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
bolti eladó + boltvezető,
élelmezésvezető,
OKJ-s és Europass
óvodai dajka,
(nemzetközi) bizonyítványt
ingatlanközvetítő,
adó tanfolyamok
szakács,
NYELVVIZSGA
cukrász

éve prakti
praktizáló
záló

SZEMÉLYAUTÓÓ
MMŰSZAKI
ŰSZAKI VVIZSGA
IZSGA

TEL: 0630/4938841

AKCIÓS ÁR
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17.990 Ft-tól

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

br. 16.290 Ft Hatósági díj
br. 1.700 Ft Átvizsgálási díj

A Puszta Konzerv Kft.

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

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu
2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

A Puszta Konzerv Kft.
keres 3 műszakos
munkarendbe

felvételre keres

GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRT
NYERSANYAG- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁROST

VILLANYSZERELŐT

Balmazújváros külterületén üzemelő konzervipari cég gyártó és csomagoló vonalai
üzemeltetésére, karbantartására. Pneumatikai rendszer ismeret előnyt jelent.
Debrecen, Ozmán u. 3.
+36 52 524 090

www.truckrepair.hu

444503

Truck-Repair Kft
444495

444501

Magyarországon
M
agyarországon már 27

Tel.:0630/9583580

Tel.: 315-082

Idősek
gondozóháza
LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal:
puszta.konzerv@globalgreengroup.com
Tel.: 06-52/377-355

Érd: 0630/9450-035

éss 40 éves szakmai tapasztalatta
é
tapasztalattall
rrendelkező
rendelkez
endelkező
endelkez
ző
ő ha
hagyományos
gyyomá
ányos
yyos kínai orvos
orvo
orvoslás.
slás
slá
slás.

444815

www.gabonaudvarhaz.hu • Tel.: 06-30/515-7142

444445

444493

Geotermikus fűtéssel, klímával.
Gázszámlát többet nem kell ﬁzetnie!

KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.

445315

444449

(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

Jelentkezni önéletrajzzal:
puszta.konzerv@globalgreengroup.com
Tel.: 06-52/377-355
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Újabb magyar film esélyes az Oscar-díjra
Enyedi Ildikó, a Testről és lélekről című film rendezője 18 év után tért vissza új nagyjátékfilmmel
■ Enyedi Ildikó film-

ezúttal is jelen lesz egy magyar ﬁ lm az idei Oscar-díj
átadón. A Testről és lélekről című ﬁ lm mellett egy
chilei, egy libanoni, egy
orosz és egy svéd alkotás
is versenyez majd a rangos
elismerésért. Magyar ﬁ lm
eddig mindösszesen kétszer kapott Oscar-díjat ebben a kategóriában, 1982-

jét az amerikai filmakadémia beválasztotta a legjobb öt alkotás közé, ezzel
március 4-én esélyes
az Oscar-díjra.
A legjobb idegen nyelvű alkotások mezőnyében

A Testről és lélekről című ﬁ lm egyébiránt már
bizonyított: elnyerte a
Berlinale fődíját, az Arany
Medvét, valamint a ﬁ lmkritikusok nemzetközi
szövetsége (FIPRESCI)
rangos díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner
Morgenpost című lap olvasóinak díját is. A szereplőgárdára sem lehet panasz,
a Mária szerepét játszó főszereplő, Borbély Alexandra decemberben nyerte el
a legjobb színésznőnek
Európai Filmdíjat. A ﬁ lmben pszichológust alakító,
debreceni születésű Tenki
Rékát pedig év végén választotta be az European
Film Promotion a Shooting

Enyedi Ildikó, a
Testről és lélekről című ﬁ lm rendezője 18
év után tért vissza
új nagyjátékﬁ lmmel.
A különleges atmoszférában játszódó történetben
k ide r ü l, ké t
ember – egy
férﬁ és egy nő –
éjjelente ugyanazt álmodják.

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

444417

441334

várja ügyfeleit.

rövid gyártási határidő!

AKCIÓ

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

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

Akció!
Bejárati ajtó 75.000Ft

Olcsó
árak!

garanciával, rövid
garanciával
határidővel,
a legjobb árakon!

Friss csirke mell
949 Ft/kg 849 Ft/kg
Friss csirke szárny
489 Ft/kg 389 Ft/kg
Friss sertés karaj
1299 Ft/kg 1149 Ft/kg
Friss sertés háj
249 Ft/kg
199 Ft/kg
Friss sertés köröm
499 Ft/kg 349 Ft/kg
Friss kolbászhús (min. 5 kg-tól)
999 Ft/kg 879 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
1299 Ft/kg 1049 Ft/kg
Trappista sajt
1899 Ft/kg 1299 Ft/kg
Dosia mosópor 1,5 kg. (több íllatban) Egys. ár: 466 Ft/kg 899 Ft/db 699 Ft/db
Burgonya 15 kg. zsákos I. o. (magyar) Egys. ár: 67 Ft/kg 1499 Ft/zs
999 Ft/zs
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Az akció érvényessége: febr. 28.

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

Laptopakkumulátorok

raktárról!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2018. 01. 26.–02. 01-ig.

441334

444517

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Lapzárta:
kedd 12 óra

Álmukban szarvasként közelednek egyre közelebb egymás
felé, míg a valóságban
még a „rendes”
kommunikáció
is gondot okoz a
számukra. Ám,
mikor kiderül,
hogy álmaikban
egyek, a való életben is igyekeznek
egyre közelebb kerülni egymáshoz.
Azonban Mária rideg természete, és
Endre (Morcsányi
Géza alakítja) különös ﬁ gurája között
nehezen jön létre
harmónia. A különös
szerelmi történetért
március 4-én szurkolhatunk, ahol
– ha folytatódik
az eddigi sikerszéria – akár az
Oscar-díjat is
bezsebelheti.

Debrecen, Kassai út 93. szám (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)
új, korszerűen kialakított, kulturált körülményeket biztosító

Vásároljon 6 légkamrás
minőségi nyílászárót
a gyártótól!

444511

Stars programba, melyben Európa tíz legígéretesebb színésztehetsége kap lehetőséget.
A ﬁ lm operatőre
mellett sem lehet elmenni szó
nélkül: a zseniális képeket elénk
táró Herbai Máté a
Camerimage nemzetközi ﬁ lmoperatőr
fesztivál fődíjának
boldog tulajdonosa
lett.

A Tronka és Társa Temetkezés

NYÍLÁSZÁRÓT
A GYÁRTÓTÓL!

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

ben Szabó István Mephisto
című alkotása, 2016-ban
pedig Nemes Jeles László sikerének örülhettünk,
akkor a Saul ﬁ a hozta el
a díjat.

Debrecen,
Nyíl u. 6.
52/541-088
20/44-70-700
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Sérült autójával
MIÉRT HOZZÁNK JÖJJÖN?
Cserepeslemez

Z-C-U szelemen

Kerítéselemek

 3 generációs szakmai tapasztalattal és a legújabb 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.

Szendvicspanel
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239

Ft/db

Debrecenben

Az akció csak
7 napig érvé
nyes!

Az akció időtartama:
artama: 2018. 01. 29
29–02.
02. 04.
Zoo
Zo gabonapárna
kakaókrémes,
ka
tejkrémes,
225 g
tej

Debrecen,
Monostorpályi út 54.
Tel.: 0630/9854115
Web: www.veghcaravan.hu

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul
Debrecen, Széchenyi u. 1. sz. tel.: +36-30/205-7358

február 10-én.
444418

441334

441334

Köz vet l en ü l a ggyártótól,
Közvetlenül
yártótól,
# .')-'&8'<ă$$
. ' ) - ' & 8 ' < ă $ $ 4#-10
4#-10

üzlet

VÉGH-CAR-AVAN KFT.

Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz., Metropol üzletház fszt.
tel.: +36-30/498-8884

Tel.: 06 30 948 2646
www.vokk.hu

Miskolc, Széchenyi u. 78., Metropol üzletház I. emelet
tel.: +36-30/869-1820

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

1062,22 Ft/kg

Békéscsaba, Luther u. 7/3. sz. tel.: +36-30/235-2699

678 Ft/kg

KATÓ ÉVA ÉS KATÓ K. ATTILA DRÁGAKŐ-SZAKÉRTŐK

Minden héten online is
300.000 Ft-350.000 Ft/hó megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu
0670/378-0251
Bérezés:

444430

441334

399 Ft/db

Debreceni üzleteink: Petőﬁ tér 17.;
Űrhajósok tere 1.; Ötvenhatosok tere 6.; Vágóhíd u. 3.
1596 Ft/l
Nyitvatartás: h.–p.: 8.00–18.00, szo.: 8.00–14.00
on
Schauma sampon
Mikepércs, Petőﬁ Sándor utca 66.
ts
super power, sports
Nyitvatartás: h.–sz.: 6.00–20.00, v.: 6.00–18.00
www.facebook.com, www.fulldiszkont.hu
250 ml

www.
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hu
441334

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

339 Ft/db
ELFOGADJUK:

xxxxxx

Trapézlemez

A SZEMÜVEG NEM LUXUS
8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy
az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 8 éve működő, szokatlanul olcsó
árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Magyarország
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a
független európai minősítő. A diszkont
az utóbbi években egyre népszerűbb
lett a tehetősebb vásárlók körében is.
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai
követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol,
nem a márványpadlót, vagy a csillogóvillogó világítást, a nemes bútorzatot
ﬁzeti meg, hanem a leggazdaságosabb
módon előállított, szép és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve,
a szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk
Magyarországon megmunkált sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, vagy multifokális lencsével ellátott
szemüvegeket. A szemüvegek induló

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De
egy fényre sötétedő lencsével készülő,
csúcskategóriás multifokális szemüveg
is megﬁzethető. Természetesen garanciát nyújtanak a multifokális szemüveg
megszokására. A szemüveg dioptriáját
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar
szemüvegipart támogatásra érdemesnek tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

444439

Szemüveg 6500 Ft-tól Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.)
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Nemzetközi
tehergépjármű-vezetőket

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

нϯϲϮϬϯϱϬϱϳϯϰ

!
FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
 interjúra felutazás támogatása
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
 nt 150-200 ezer Ft kereseti
"#!OPERÁTOROKAT


444796



cafeteria,



 




INGYENES SZÁLLÁSSAL

keresünk Debrecen, Tatabánya
és Szeghalom térségéből!

NEMESVÁMOSRA
   
*++,/+,/3/467/9
/+967/9
;/</+,967/9
93<=>?@+=79

 (max. 40 000 Ft/hó)
utazási támogatás
  

Kölcsönzést-         -4./2003
     -62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

Hosszútávra tervezel?
Stabil, megbízható
munkáltatót keresel?
Kiszámítható és jól átlátható
bérezésre vágysz?

MEGEMELT ÓRABÉR!

06-30-195-2383

444467

  - 

   : 4376-4./2003.

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

SAL!
S"%&
LLÁQ)U$W
Á
Z

S
NES >$ X &

 196.900
?[$ 250.000
 (
du.26,
J49%

E
INGY 06/20/336-3803

„Jól kiegészítjük egymást”

444879

444805

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu

vakoló brigádot keresünk állandó,
bejelentett munkára teljes munkaidőben.
Téli munkavégzés biztosított.

444803

GÉPI VAKOLÓKAT

Válaszd a Trans-Spedet, ahol
tNFHCÓ[IBUØIÈUUÏSUÈNPHBUÈTNFMMFUU 
tLPST[FSǻHÏQKÈSNǻWFLLFMÏT
tNPEFSOUFDIOJLBJFT[LÚ[ÚL
TFHÓUTÏHÏWFMWÏHF[IFUFEBNVOLÈEBU


Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

444796

1100 
3 Cafeteria:net. 8.000 Ft
3  
3 "# net. 25.000 Ft
3 $$%&
3 100 %-()#

)BT[FSFUOÏMUÚCCFUNFHUVEOJ LFSFTTNJOLFUB[
UFMFGPOT[ÈNPOWBHZLàMEEFMÚOÏMFUSBK[PEBUB
UPCPS[BT!USBOTTQFEIVFNBJMDÓNSF
BKFMFOULF[ÏTUÈSHZÈCBOLÏSMFLUàOUFTEGFM LPOLSÏUBONFMZJL
UFMFQIFMZÏSEFLFMOFQMv%FCSFDFOw 

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

É R T É K E S ÍTŐ
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.

A Richter Gedeon
debreceni fióktelepe

Műszerész
munkatársat keres
(referenciaszám: 30015910).

Richter Gedeon Debreceni fióktelepe Debreceni HR szervezet
4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 20.
rgdeb46877@richter.terminal.lensa.hu
Telefon: +36-1-431-5444

445279

444218

Feladata:
• elektromos karbantartási feladatok, kalibrálások elvégzése,
ellátórendszerek üzemeltetése;
• az üzem műszaki állapotának, termelő képességének biztosítása;
• munkafolyamatok során együttműködés gépész karbantartókkal;
• az elvégzett munkák előírt dokumentációs követelményeinek
betartása, dokumentációk készítése;
• gyógyszergyártás szigorú előírásainak folyamatos betartása.
Elvárások:
• középfokú szakirányú végzettség (elektroműszerész vagy villamos szakirány);
• folyamatirányítási és minőségbiztosítási ismeretek;
• ÉV mérési tapasztalatok;
• önálló és precíz munkavégzés;
• együttműködő, csapatjátékos hozzáállás.
Előnyt jelent:
• kalibrálási tapasztalat;
• vegyiparban vagy élelmiszeriparban szerzett műszerész vagy
erősáramú villanyszerelési gyakorlat;
• karbantartási, kivitelezési tapasztalat;
• tisztatéri munkafolyamatok ismerete.
Egyéb:
• betanulást követően 3 műszakos munkarend.
Munkavégzés helye: Debrecen.
Kérjük, hogy jelentkezése során
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a
referenciaszám és bérigényének feltüntetésével
szíveskedjék eljuttatni az alábbi címre:

Villanyszerelő

Betanított munkás

Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 400.000 Ft–500.000 Ft/hónap
Pozíció bemutatása: Cégünk épületvillamosságban, és a villanyszerelés különböző
területein jártas, fiatal villanyszerelőket keres.
Főbb feladatok: épületvillamosság, elektromos rendszer karbantartása.
Elvárások: szakirányú végzettség, „B”kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság
(vidéki munka esetén).
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes
körű biztosítása, munkaidőben céges autó
használata.

Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 200.000 Ft–300.000 Ft/hónap
Pozíció bemutatása: Villanyszereléssel foglalkozó
cég keres fiatal, „B”-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező, önmagára és környezetére igényes
betanított munkást.
Főbb feladatok: vésés, vezeték fűzés, gipszelés,
különböző fémipari munkák, karbantartói munkák.
Elvárások:
utazási hajlandóság (vidéki munka esetén), gyakorlat előnyt jelent.
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség,
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körű
biztosítása, munkaidőben céges autó használata.

Érdeklődni:
Hodosi József 0670/392-8652 • szakmai önéletrajzok beküldése: hadhazivill1@gmail.com

441334

444734
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Építés–Otthon– Lakberendezés
MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

Mezőgazdasági termények
felzsákolva kaphatók.
Csarnokvilágító
lámpabúra

9990
Ft-tól
990 Ft

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

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ötletes
felújítás!
Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

06-20/9462-169

441334

R
É
G
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B
Ő
L

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

Ú
J
A
T

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

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

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

445294

441334

3690
Ft-tól

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.
Tel.: 52/569-016, 30/943-0489

441334

LUCERNA
körbála (120 cm 0)
6000 Ft/db
LUCERNA
kisbála (100x45x55 cm)
600 Ft/db
SZALMA
kisbála (100x45x55 cm)
400 Ft/db

INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL
Fehér-Belák Andrea

– akár 30-40%-OS MEGTAKARÍTÁS is elérhető
egy szezonra vetítve a hagyományos
konvektorokhoz képest
– MAGA
MAGAS KOMFORTtal párosuló energiamegtakarítás
– beépített
beépít kétfokozatú ventilátor
– elektro
elektromos gyújtás, NINCS ŐRLÁNG
– SZOB
SZOBATERMOSZTÁTTAL IS ÜZEMELTETHETŐ
beépít párologtató
– beépített
– 59 cm-es
cm PARAPET SZETT TARTOZÉK
–1+1É
ÉV GARANCIA

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

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

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

Kötelesné Éva

441334

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

AC
Centrál Üzletházban megtalálható:
Üzl
Üzletünk:
Debrecen, Nyíl utca 34.
Tel.: 52/530-700 Fax: 52/530-701
Tel
E-mail: central@centraluzlethaz.hu
E-m
Honlap: www.centraluzlethaz.hu
Ho

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Al dj jól, ébrendjen vidáman!
Aludjon
Méltóságteljes, letisztult dizájn

MINÔSÉGI
FENYÔBÚTOROK

5 jú

Egészségpénztári ügyintézés

Allure Residence Budapest

1
100%-os
merinoi
gyapjú ágynemûk
gy
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4028 Debrecen, Árpád tér 16-18. E-mail: debrecen@matrackucko.hu
Tel.: 06-20/270-3636 Web: agy-matrac.hu

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

Hirdessen tematikus oldalainkon kedvezményes áron!

441334

441334

rövid szállítási
határidõvel

Több anyag, masszívabb konstrukció!

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!
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Szakemberek A-Z-ig
Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

onyeg.hu
www.varazssz
redi út 98.
Debrecen, Fü
n)
(Medicor udvarba

444424


06-20/950-5515

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

SÍREMLÉKEK
készletről
kedvezményes áron!

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

Tel.: 20/933-5023
441334

szőnyegtisztítás

www.sirkovek.hu

KÉMÉNY

VÍZSZERVÍZ

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

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

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

445264

Professzionális

444485

SÍREMLÉKEK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

445296

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Érdeklődni:

0670/6694877
KÖNYVELÉS

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

442175

FOUR ENTRY KFT.

0620/337-6171
Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688

445234

441334

441334

MADE IN GERMANY

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

A korrektség és pontosság jegyében
tanácsadással is segíti partnereit. A cég története egészen a
rendszerváltásig nyúlik viszsza, anno önálló elektrotechnikai vállalkozás kezdték meg
tevékenységüket.

■ Széles áruválasztékkal várja vevőit a hatvan utcai Hatvan 70 villamossági üzlet.
A több mint húsz éves tapasztalattal bíró debreceni
V.V.T.K. Kft. az anyagbeszerzésen túl tervezéssel, szakmai

Márkaképviselet is
- Korábban közületek teljes
körű villamossági munkáit láttuk el, cégeknek, vállalkozásoknak biztosítottuk az anyagok beszerzésén túl szakmai
tanácsadást – avat be a kezdetekbe Benedek Attila cégvezető. Kaptunk egy tervet,
amit kidolgoztuk és arra adtunk árajánlatokat. Megszerzett tapasztalatainkat 2014 óta
a lakossági ügyfelek körében is
kamatoztatjuk. Lassan két éve

Debrecen belvárosában, a Hatvan utca 70. szám alatt várjuk
vevőinket az önerőből gyönyörűen felújított üzletünkben. A
teljes egészében családi tulajdonban lévő boltunkban eleinte villamossági és karbantartási anyagokkal - csavar spray,
vágókorong, elektródák - foglalkoztunk. Az idő teltével kínálatunk bővült létrákkal, vegyi anyagokkal, rögzítőkkel,
ragasztókkal, kábelekkel, vezetékekkel, kapcsolókkal, és
még rengeteg mindennel, ami a
háztartásokba szükséges. Működésünk során a cseh EMOS
márkának lettünk a hivatalos
képviselete, mivel úgy láttuk
az általuk gyártott elektronikai

termékek minősége kiváló, de
ha mégis előfordulna bármi
probléma a garanciális ügyek
intézése a kis távolság miatt
roppant egyszerű.
Ha nincs raktáron, gyorsan beszerzik
Az üzlet kedvező fogadtatásra talált a vásárlók körében, a korrekt és pontos kiszolgálás révén az elégedett
vevők maguk viszik jó hírét
az üzletnek.
- A vállalkozásunk értéke
abban is rejlik, hogy a gazdag
kínálat mellett, ha valami még
sincs raktáron azt igyekszünk
gyorsan beszereznek. Visszajáró vevőinknek hűségükért

cserébe kedvezményeket biztosítunk, emellett folyamatosan
megújuló termékkészletünket
állandó akciókkal igyekszünk
népszerűsíteni az egyre bővülő vásárlói körünkkel. Célunk
a termékpaletta és a szakmai
tapasztalatok gazdagítása, a
személyes kapcsolatra épülő
üzletpolitikánk továbbfejlesztése. Jelenleg is számos újdonsággal várjuk kedves partnereinket Debrecen szívében!

ELÉRHETŐSÉG
VVTK Kft.
Debrecen, Hatvan u. 70.
Telefon/fax: 52/429-259,
52/534-281
Mobil: 70/3896178
E-mail: vvtkkft@gmail.com

8

2018. január 26.

Apró
HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Nagyerdőn a Laktanya u-hoz közel 3 szintes nappali + 4 szobás duplakomfortos 240
nm-s családi ház eladó 350 nm-s telken.
30/4571-219. Ár: 53 mFt
Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 m2,

Debrecen Csapókertben 100nm-es klasszi-

Debrecen, Homokkertben a Bujdosó utcán,

Kardos utcán 100m2, nappali konyha, 3 szo-

nappali 3 szobás ház 38 m2 garázzsal 55

kus 10x10-es 3 szobás,étkezőkonyhás tégla

3 lakásos udvarban, 28 nm-es, gázkonvek-

bás, több szintes, új kondenzációs kazánnal,

m2 melléképülettel 1000 m2 teleken. Fran-

építésű,egyedi církófűtésű,teraszos,hősziget

toros, felújított összkomfortos házrész, 200

3 klímával, műanyag nyílászárókkal, elektro-

elt családi ház,680nm-es összközműves tel-

nm-es telekkel, azonnal költözhetően eladó.

mos redőnyökkel, riasztóval, 20m2 terasszal,

ken eladó.Ár:24.9M Tel:06706234024

6,8 M 70/326-1000

17m2-es garázzsal nagy füvesített közös

Debrecen Csigekertben, 75 m2-es, földszin-

Debrecen, Jerikó utcán, 53 nm-es, 2 szo-

telkű sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu

tes, 2 szoba étkezőkonyhás, gáz etázsfűtéses

bás, 9 emeleti, mért fűtés lakás, alacsony

Tel: 70/3655519

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

tégla építésű ház 230 m2 telken 25,99 M Ft

rezsivel, azonnal költözhetően, tehermen-

Kerekestelepen a Kabar utcánál 6 éves

Csapókertben, szoba-konyhás kis ház, 560

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

tesen eladó. 13,5 M 70/326-1000

Amerikai Típusú 110 m2-es, nappali és 3

m2-es telekkel eladó. 8,9 M Ft. 0620 422 6503

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek, frek-

Debrecenben, Diószegi út mellett, a busz-

szobás ház 2 garázzsal, Juhar fa konyha-

ventált helyen, a Tesco közelében, bontandó

megálló közelében 960 m2 telken, 45 m2-es

szekrénnyel, 30 m2 fedett terasszal 600

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

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

m2 telken 37,9 M Ft simonyiingatlan.hu

0620 516 6127

Tel: 06 20 516 6127

Tel: 20/9911123

Debrecen Lencz telepi 90nm-es,3 szobás,

Debrecenben, Szabadság telepen, 2 szobás,

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étke-

cia mészkő kandalló, gránitlapos fa konyhaszekrény, kovácsolt vas karnisok, 18
m2 fedett terasz, öntöző, riasztó 56,5 M Ft

Csigekertben 150 m2-es nappali és 4
szobás, 16 éves, amerikai típusú ház 900

építésű nappali + 4 szobás CSOK-os csa-

m2 parkos öntözős telken eladó. 59 M Ft

ládi házak 550 nm-s telekkel eladó.

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

étkezős, egyszintes családi ház,1080nm-es

összközműves kockaház, 540 m2-es telek-

zős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

Debrecen -Pacon, buszmegálló közelében,

összközműves telken eladó.A ház kivülről

kel eladó. 19,9 M Ft 0620 422 6503

garázs és fedett beállóval 40 m2 mellék-

Belváros csendes utcájában, 150 m2-es,

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

hőszigetelt,gázfűtéses,átlagos állapotú.35-

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek, meg-

épület 1000 m2 telken 30 m2 terasz, öntözős

nappali és 3 szobás, 16 éve kialakított,

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

45nm közötti 2 szobás lakás cserét beszá-

lévő ügyfeleim részére. Hívjon bizalommal.

kert, 2 fűtési rendszer és kandalló, 10 cm

ekszkluzív polgári ház garázzsal, ﬁlagóriával,

06 20 516 6127

mítok! Ár:17.9M Tel:06706234024

06-70-326-1333

szigetelés, kamera , elektromos aluredőny,

Debrecen Liget térnél található 35nm-es,1.5

Hajdúsámsonban 2014-s építésű központ

fúrott kút 49,9 M Ft simonyiingatlan.hu

szobás házrész, külön bejáratú 350nm-es

közeli 250 nm nappali+3 szobás duplakomfor-

Tel: 20/9911123

nm-es, nappali+ 2 hálós, 4 emeleti, tégla-

telken eladó.Ár:9.9M Tel:06706234024

tos családi ház sok extrával 67 nm-s garázs-

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45

építésű, gázkonvektoros, két erkélyes, fel-

Debrecen Nagyerdő alján 60nm-es,2 szobás,

zsal 1.350 nm telken eladó. 30/4571-219

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,

újított lakás, négyszintes épületben, teher-

étkezőkonyhás, gázfűtéses házrész, kétla-

Ár: 49,9 mF

6 éves amerikai típusú ház duplagarázzsal

mentesen, alacsony rezsivel eladó. 21,5 M

kásos 300nm-es udvarban eladó. Ár:9.9M

Ingatlaniroda, ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat

700 m2 telken. Extrák:napkollektor, szau-

70/326-1000

Tel:06706234024

keres ügyfelei részére Debrecen egész terü-

na, öntöző, kamera, cserépkályha, 30 és 15

Debrecen Szabadság telepen 75nm-es 2 s

letén, állapottól, ártól függetlenül, kizáróla-

cm hőszigetelés, ﬁlagória, spájz. 65 M Ft

zoba,étkezős,hőszigetelt,műanyag ablakos

gosság nélkül. 06-70-326-1000

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

ikerház,500nm-es összközműves telken

Izsó utcai 10 éves, nappali és 4 szobás,

Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16

eladó.Ár:15.9M Tel:06706234024

nagyteraszos parkos telkű kandallós és klí-

éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítha-

700 m2 telken 69 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123
Belvároshoz közel a Virág utca elején 2005-s
nappali + 4 szobás 3 szintes sorház eladó
garázzsal. 30/4571-219. Ár: 25,9 mFt
Boldogfalvi kertben, csendes, zöld övezetben, két szintes, napfényes, tágas terekkel
rendelkező családi ház eladó! Rendezett,

Debrecen Belvárosában a Miklós utcán, 73

Debrecen Belvárosában a Vásáry István

beállt gyümölcsössel az udvarban. Irányár:

utcán, 72/59 nm-es, 4 emeleti, erkélyes,

38M Ft Tel: 20/334-7854

gáz-cirkó fűtéses, déli fekvésű, nappali+ 2

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

hálós társasházi lakás, azonnal költözhetően,

Debrecen Tegez utcán 52 nm családi ház

más, csendes családi ház 35 m2 garázzsal és

tó, kandallós, szigetelt ház 17 m2 garázzsal,

kaház, 740 m2-es telken, egyéb melléképü-

akár garázsvásárlási lehetőséggel is eladó.

2 szobás eladó. Érd.:06-30/779-1838 Ár: 8

fedett kocsibeállóval 700 m2 telken 65M Ft

1100 m2 telken 44,9 M Ft simonyiingatlan.hu

letekkel eladó. 18,5 M Ft 0620 422 6503

14,4 M 70/326-1333

millió 800 ezer

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Tel: 20/9911123

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

Debrecenben, Csapókertben, a Huszár Gál utcán felújítandó, tégla építésű 57 nm-es családi ház 716 nm-es telken
eladó. Az udvarban a ház mögött melléképületek találhatóak. 15.4 M Ft +36 70 388 5461
Vénkertben, Domokos Lajos utcán 1 + 2 szobás, 56
nm-es, 3 külön nyíló szobás, mért távhős, műanyag nyílászárós, napos, K-NY fekvésű, szépen karbantartott lakás
eladó. 15.9 M Ft +36 70 388 6086
Debrecen, Belvárosi 68 nm-es 2 külön bejáratú nagyszobás, loggiás, műanyag nyílászárós, jó állapotú gázkonvektoros lakás, tégla építésű, zárt udvaros társasházban eladó.
16.5 M Ft +36 70 469 3316
Debrecen, Belvárosi hőszigetelt (panelprogramos) társasház 3. emeletén eladó egy 55 m2-es, 2 + 1 fél szobás,
mért távfűtéses, műanyag nyílászárós, redőnyös, jó állapotú panellakás. 16.9 M Ft +36 70 469 3681
Debrecen, belvárosi, 64 nm-es, felújított, 3. emeleti, erkélyes, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, átalakított, klímás
lakás eladó. A felújítás során a villanyvezetékek cseréje
megtörtént. 16.99 M Ft +36 70 461 9571
Belvárosi szépen karbantartott 62 nm-es, 2 + 2 szobás,
mért fűtéses panelprogramos lakás, eladó, forgalom zajától távolabb, csendesebb helyen, kiváló buszközlekedéssel. 17.9 M Ft +36 70 388 6086
Debrecenben, az Újkertben eladó egy 76 nm-es, három
külön nyíló szobával rendelkező, felújított, loggiás, mért távfűtéses, klímás lakás. Hőszigetelt ablakok, minőségi burkolatok, klíma. 17.99 M Ft +36 70 461 9356
Debrecenben, a Szoboszlói úton eladó, 2008-as társasházban, egy 64 nm-es, gázcirkós, hőszigetelt fa nyílászárós, nappali + 3 szobás tetőtéri lakás, beépített, gépesített
konyhabútorral. 18.49 M Ft +36 70 412 3211
Epreskertben, 3 szobás, 100 nm-es családi ház, csendes
környezetben, gáz cirkó fűtéssel, 808 nm-es telken, gyönyörű kerttel eladó. Iskola, buszmegálló, bevásárló központ
a közelben. 19.9 M Ft +36 70 412 4136
Debrecen, Epreskert, 830 nm-es telken, 90 nm-es, 2+1
szobás, 2 éve kiépített cirkó fűtéssel, alakítható, bővíthető terekkel, eladó, kiváló infrastruktúrával a közelben.
19.99 M Ft +36 70 412 4136

445300

www.iszp.hu

Telefon: 0620 9552 411
www.palmer.ingatlan.com
KIADÓ LAKÁSOK!

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

Újkertben 75 nm-es 3 külön nyíló szobás, 3 loggiás, étkezős
felújított szép lakás 17,5 MFt.
Debreceni Egyetem Műszaki Karától 300 m-re eladó 43
nm-es 1 + 1 szobás egyedi mérőkkel rendelkező 4. emeleti lakás
saját pincével 12,5 MFt. Alkuképes!
Nagyerdőalján Debreceni Egyetemhez, Kassai Campushoz
5 percre a Laktanya utcán 1. emeleti 2 szobás 54 nm-es teljes
körűen felújított loggiás lakás eladó. 18,5 MFt.
Belvárosban 40 nm,-es felújított szép házrész kis kerttel,
pincével eladó. Egy nagy szoba, konyha, előszoba, kamra,
fürdőszoba. Három lakásos udvar, jó tulajdonosokkal. 9,9 MFt.
Alkuképes!
Hollós utcán, Nyulas városrészben 2. em-i 2009-ben épült,
50/60 nm-es tégla építésű, 2 szobás erkélyes igényes lakás
eladó, tetőtér beépíthető. 19,9 MFt. Garázs 2 MFt.
Belvárosban tégla építésű 102 nm lakás, 3 szoba + étkezőkonyhás 2 fürdősz., 14 nm-es keleti tájolású terasszal 3. emeleten eladó. 27,9 MFt. Fűtés gáz cirkó. Parkolás zárt udvarban.
Belvárosban, a Kar utcán 2010-ben épült társasház 2.
emeletén 60/82 nm-es Nappali + 2 szobás, erkélyes, amerikai
konyhás, eladó. 25,9 MFt. Ugyanitt garázs 2 db 2,5 MFt/db.
Pallagon szép családi ház 210 nm, duplakomfortos, N + 5 szobás, 170 nm szuterénnel 60 nm-es garázzsal 717 nm-es telken
eladó. 45 MFt. Alkuképes!
Bocskaikert központjától 300 m-re, eladó 1586 nm-es telken 150 nm-es, Nappali + 3 szoba, 2 fürdőszoba, étkező + nagy
konyhás, télikertes egy emeletes 2000-ben téglából épült
családi ház. A ház alatt 50 nm-es pince, kertben 30 nm-es
garázs és ﬁlagória. Ár: 21 MFt.
Debreceni Egyetem Műszaki Karának szomszédjában eladó 687 nm telek, 21 m utcafronttal, iker ház, vagy 4 lakásos
társasház építésére alkalmas. A telek 30%-a beépíthető.
A telken van egy 10x10-es ház pincével, garázzsal, melléképülettel. Irányár: 34,5 MFt
Db, Gerébytelepen, Sámsoni úttól 400 m-re 1142 nm közművesített építési telek eladó. Utcafronti szélessége 19 m.
Szabadon álló családi ház, ikerház építésére alkalmas, 30%-a
beépíthető. Fúrt kút az udvarban. 18 MFt. Alkuképes!
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• Belvárosban újépítésű, modern, 8 lakásos társasházban 42 m2-es lakóterületű, 1 szoba + nappalis,
teraszos (25 m2) lakás eladó! 21 MFt. 30/30-39-188
• Nagyerdőn 43 m2-es 1,5 szobás, csendes, fiatalos 2. emeleti lakás eladó. Az ingatlan teljesen
felújított! 16,9 MFt. 30/30-39-188
• Belvárosban 68 m2-es, 3 + 1 szobás, mért távfűtéses, műanyag nyílászárós, redőnyös, erkélyes
lakás eladó! 16,5 MFt. 30/30-39-188
• Sétáló utcán kiváló adottságú, csendes, amerikai konyhás, nappalis, kiváló elosztású, szép
lakás eladó! 27,9 MFt. 30/201-3400
• Józsán, Fő út közelében, földszintes, 2 + 2-es, beépített teraszos, gázfűtéses, nagy étkezőkonyhás
családi ház eladó! 19,5 MFt. 30/201-3400
• Csapókertben nagyon szép, 2 szoba, nappalis,
amerikai konyhás, földszintes családi ház, nagy
terasszal, garázzsal eladó! 30,9 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 eladó 21,9 MFt. 30/406-2625
• Nagyerdőn 1. emeleti, 53nm-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
444515

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS!
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
CSAPÓKERTI, 899 nm-es, 21 m utcafrontú
összközműves telek eladó. 18,9 mFt 70/7766-413
HOMOKKERTI, 35 m2-es, 1 szobás, tipp-topp
kis lakás eladó. 7,9 mFt 30/677-6676
LENCZTELEPI, 162 m2-es, 4 szobás, étkezős,
szép ház eladó. 34,9 mFt 30/677-6676
KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, étkező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt
30/330-7818
VERES P. KERTI, 140 m2-es, 4 + 1szobás ház
540-es telekkel eladó. 26,9 mFt 30/330-7818
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
BALLA LAKÓPARKI, 100 m2-es, nappali + 3
szobás, igényes kivitelű ház eladó. 43,0 mFt
30/4415-243
KONDOROSKERTI, nappali + 3 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás földszintes ház eladó. 12,5 mFt
70/7766-413

Bankfüggetlen hitelügyintézőnk
Ragályi Sándorné Ágnes
30/680-0029
Debrecen, Hadházi út 1-3.
Tel.: 30/518-4849 www.oh.hu,
debreceniingatlan@oh.hu

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

Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu
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Debrecen, Liszt F. u. 6.  T/fax: 52/311-453
E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

Debrecen Újkert, panel lakás eladó. A lakás 53
m2-es. 2 szobás, étkezőkonyhás, fürdőszoba
Wc külön található. A lakás felújításra szorul.
Ár: 12,9 M Ft Tel.: 0670/776-9933
Debrecen Óvárosába 25 m2-es házrész, csendes nyugodt udvarban és rendezett környéken
eladó. A ház saját közüzemi mérőkkel ellátott,
gázkonvektoros fűtésű. Akár azonnal birtokba
vehető. Ár: 5,9 M Ft Tel.: 0670/422-3981
Debrecen József Attila telep csendes utcájában családi ház eladó. A ház 94 m2-es, 3 szobás,
két fürdőszobás, 2013-ban teljes körűen felújított, néhány perc sétára a tömegközlekedéstől.
Ár: 19,6 M Ft Tel.: 0670/776-9933
Debrecen Belvárosában társasház 4. emeletén
lakás eladó. A lakás 54 m2-es, 1 + 2 fél szobás,
felújítandó. Ár: 13,9 M Ft Tel.: 0630/559-6685
Debrecen Júlia kert városrészén 321 m2-es
telken 42 m2-es 1 + 1/2 szobás felújított ikerház
eladó. Ár: 12,9 M Ft Tel.: 0630/559-6685
Debrecen Júlia kert, 720 m2-es közművesített
telek, 30%-os beépíthetőségi lehetőséggel eladó. Ár: 9,1 M Ft Tel.: 0630/990-9634
Debrecen Veres Péter utca közelében, 716
m2-es telken, 50m2-es családi ház eladó. A ház
a hetvenes években épült, azonban 2002-be új
tetőt kapott. Ár: 16,9 M Ft Tel.: 0670/422-3981
Debrecenben 1.112 m2-es telken 61 m2-es, felújítandó családi ház csendes aszfaltozott utcában eladó. Ár: 15,8 M Ft Tel.: 0620/215-0812
Tégláskert 895 m2-es telken, 94 m2-es 3 szoba
+ nappalis családi ház eladó. A telken található
egy összkomfortos 45 m2-es lakható melléképület. Ár: 22,9 M Ft Tel.: 0670/776-9933
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Önkormányzati házrészt cserélek 52nm
magántulajdonra Tartásal terhelt is lehet
ráﬁzetek. Érd.:06-30/779-1838
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 szigetelt fallal 620 m2 telken. Légcserélő, videó
rendszer, kamera és szauna előkészítéssel.
A nyílászárók fából készültek 3 rétegű üvegezéssel. Mosókonyha, motoros aluredőny
és egy nagy terasz teszi otthonossá 59,8 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2 szobás
2010-s építésű sorház eladó a központhoz
közel. 30/4571-219. Ár: 8,9 mFt
Ungvárikertben, Lőporos utcánál, 280
m2-es, 15 éves, duplagarázsos, szigetelt
amerikai típusú ház 900 m2 telken eladó.
Extrák:riasztó, központi porszívó, kemence, grillező, jakuzzi, mosókonyha, gardróbok, kandalló, öntöző, klímák 53,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.

KONTAKT
INGATLANIRODA
Debrecen, Liszt Ferenc u. 7-9.
Telefon: 30/4571-219
Eladó, kiadó ingatlanokat,
tanyákat, üzlethelyiségeket
keresek meglévő ügyfeleimnek.
Teljes körű pénzügyi,
hitelügyintézés.

Eladó ingatlanok listája:

Árpád tér közeli 2006-s nappali +
4 szobás sorház garázzsal 25,9 mFt
Jászai Mari u-n 54 nm 2 szobás
téglalakás 14,5 mFt
Mester u-n 75 nm-s nappali + 3
szobás 2002-s gázos lakás 23 mFt
Csapókertben 120 nm 5 szobás
CSOK-os ház 39 mFt
Balmazújvárosban 48 nm 2
szobás konvektoros lakás 12 mFt
Petőﬁ téren 15 nm üzlethelyiség
frekventált helyen 4,5 mFt
H. Sámsonban 2014-s 250 nm
nappali + 3 szobás családi ház
49,9 mFt

445297

Sámsonkertben nappali + 2 szobás 2011-s cirkós sorház 8,9 mFt
Sámsonkertben 3.000 nm-s építési telek a Mogyoró u-n 3,5 mFt

Debrecen belvárosában most átadott,új liftes

Nagyerdő Kardos Albert utca 82 m2-es, ame-

házban 40nm-es 1szoba,nappalis-étkezős

rikai konyhás nappali plusz 2 szobás igénye-

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

penthause lakás 28nm-es terasszal eladó.A

sen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó fűtéses,

lakás befektetésnek is kiválló.A lakásban

Déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minősé-

konyhabútor,távirányítós aluminium motoros

gi fa nyílászárókkal, lakás 15 m2-es garázs-

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

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

Jogi- és Informatikai Egyetemek közelében 2.
emeleti, 2 szobás, 54 m2-es,gázkonvektoros,
szép új konyhaszekrényes, felújított fürdőszobás, szép lakás eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 15,8 M Ft Érd: 70/544-4506

Tel:06706234024

LAKÁSELADÁS

Mester u-n 2002-s építésű 75 nm-s 3 szobás cirkós újszerű állapotú lévő lakás eladó.
Akár bútorozva vagy garázzsal együtt is.
30/4571-219. Ár: 23 mFt

Tel: 70/3655519

Debrecen belvárosában most átadott házban 52nm-es, 2 szobás, étkezős, első
emeleti lakás eladó, liftes házban. A lakásba hűtő-fűtő klíma lett beszerelve. Kiválló
befektetésnek, irodának is. Ár: 19.3 MFt

Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál 55m2es, 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:06706234024

Tel: 70/3655519

Debrecen Liget térnél található 685 nm-es

Postakertben 2006-os téglaépítésű 1. eme-

Egyetem sugárút mellett 2. emeleti, 1 szobás, 37 m2-es, tégla építésű, GÁZCÍRKÓ fűtéses, kis rezsijű, nagyon szép lakás csendes,
parkos környezetben eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 14,5 M Ft Érd: 70/544-4506

építési telek, lebontandó épületekkel,

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

eladó. A telek összközműves. Ár: 24.9 M

bás újszerű lakás eladó. Garázs vásárolha-

Tel:06706234024

tó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Egyetem sugárút mellett 2. emeleti, 1 szobás, 37 m2-es, tégla építésű, GÁZCÍRKÓ fűtéses, kis rezsijű, nagyon szép lakás csendes,
parkos környezetben eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 14,5 M Ft Érd: 70/544-4506
István úton 5. emeleti, 2 szobás, 55 m2-es,
erkélyes, szép új konyhaszekrényes, felújított fürdőszobás, nagyon szép lakás eladó.
Ir.ár: 14,5 M Ft Érd: 70/544-4506
István úton 5. emeleti, 3 külön bejáratú szobás, 67 m2-es, erkélyes, műanyag nyílászárós, új konyhaszekrényes lakás eladó.
Ir.ár: 15,7 M Ft Érd: 70/544-4506
Újkert elején 3. emeleti, 3 külön bejáratú
szobás, 55 m2-es, MÉRT fűtéses, szép új
konyhaszekrényes, felújított fürdőszobás,
műanyag nyílászárós, nagyon szép lakás
eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft Érd: 70/544-4506
Újkertben 4. emeleti, 2 szobás, 54 m2-es,
erkélyes, MÉRT fűtéses, felújított fürdőszobás, új konyhaszekrényes, azonnal költözhető, szép lakás eladó. Ir.ár: 15,8 M Ft
Érd: 70/544-4506
Újkertben 6. emeleti, 3 szobás, 65 m2-es,
MÉRT fűtéses, erkélyes, műanyag nyílászárós, hőszigetelt, azonnal költözhető lakás az
egyetemek közelében eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! Ir.ár: 16 M Ft Érd: 70/544-4506
Balmazújvároson a központban eladó 48
nm-s 2 szobás felújított gázkonvektoros kis
rezsijű lakás a Bocskai u-n. 30/4571-219.
Ár:12 mFt
Belváros Vármegyeháza utcánál 51 m2-es, 2
szobás, liftes, teljeskörűen felújított, műanyag
nyílászárókkal, modern konyhaszekrénynyel, hűtő, sütő, mosógép, gázlappal, szép
fürdővel, bidés wc vel, klímával, új fűtésrendszerrel 18,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519

Debrecen Nagyerdő alján 71nm-es, 3 szo-

Simonyi utcánál villamosközeli magasföld-

bás, étkezőkonyhás, egyedi gázcirkó fűté-

szinti 85m2-es, nappali étkező plusz 2 szo-

sű, műanyag ablakos, klímás, erkélyes szép

bás, 10m2-es erkéllyel, elektromos fűtés-

állapotú lakás a Campus közelében eladó.

sel norvég új, modern fűtéssel, műanyag

Ár:24.9M Tel:06706234024

nyílászárókkal, bútorozva, új konyhaszek-

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
Debrecen Tócóvölgyben 66nm-es 1+2
szobás,étkezős,erkélyes

lakás

eladó.

Ár:15.99M Tel:06706234024.
Dembinszky utcán 2 emeleti 2005-ös építésű gáz-cirkós 54nm-es 2 szobás lakás

val, lakás 36,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Vörösmarty utcán gyönyörűen felújított 43
nm-es, 2 szobás lakás eladó! Irányár: 14,5 M Ft
Tel: 70/779-4553

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

eladó! Irányár: 19,5M Ft Tel: 70/779-4553

ALBÉRLETET KÍNÁL

Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz

Nagyerdőn a Simonyi úton kiadó 120 nm-s
nappali + 3 szobás cirkós 2 teraszos duplakomfortos fsz-i üres lakás. 30/4571-219.
Ár: 200.000,- Ft / hó + rezsi + kaució.

3szobás, 2002-es építésű, 3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, inverteres plazmaszűrős 2klímával, beépített szekrényekkel és bútorozva is, 4m2-es erkéllyel, parkosított udvarral,
20m2-es garázzsal+2,5MFt lakás 23,6 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Gyöngyösi utcán azonnal költözhető, részben felújított 2 szobás lakás eladó! Irányár:
14.5M Ft Tel: 20/334-7854
Hadházi úton 1.emeleti nappali+1 szo-

Db.Szoboszló u.-i zárt udvaros társasház,
fsz-i,54 m2,gázcirkós,bútorozott lakás ﬁatal párnak kiadó. Ár:65.000Ft+Rezsi+Havi
kaució Tel.:06-30/480-7661
Debrecen Egyetem közelben 2 fő diáklány részére 2 szobás lakás olcsón kiadó.
Érd.:06-70/289-7156

Debrecen csapókert csendes helyén, 900
nm-es építési telek, eladó. A telek teljes
összközműves, közel a buszmegállókhoz!
Ár:16.9M Tel:06706234024
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
Debrecen Diószegi útnál,Csárda utcából nyíló 1700nm-es dupla telek, faházzal, vezetékes vízzel,villannyal,vezetékes gázzal, 2db
fúrott kúttal, 80db gyümölcsfával, tégla kerítéssel bekerített telken eladó.Családi háznak, tanyának,telephelynek kiváló! Ár:4.99M
Tel:06706234024
Debrecen Diószegi úttól 300m-re 5000nmes ipari telek eladó.A telken villany közmű
van, kerítés alappal rendelkezik.Telephelynek, logisztikai központnak,műhelyeknek,ra
ktárnak kiválló!Ár:11.9M Tel:06706234024
Debrecen keleti ipartelepénél 3300nm-es
ipari telek eladó.A telek 40%-a beépíthető 9.5m magasságig.Műhelynek,raktározá
sra,telephelynek,logisztikai központnak,és
más tevékenységre is alkalmas.Ár:16.5M
Tel:06706234024
Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es,
összközműves építési telek, lebontandó
házzal eladó.A telek 40%-a beépíthető,zárt
sorban,2 lakóegység építésére alkalmas.
Ár:17.9M Tel:06706234024
Hajdúböszörményben,a központhoz közel
1000nm-es üres építési telek eladó.A telken gáz,vezetékes víz,csatorna közművek vannak.Akár több lakás építésére is
alkalmas!Ár:8.5M Tel:06706234024
Hajdúsámsonban különböző méretű ipari
területek eladóak.A telkek teljes összközművel
rendelkeznek,mindenfajta tevékenységre
alkalmasok.Raktározásra,telephelynek,ipari
csarnokok építésére stb. Ár: 5000 FT/nm
Tel:06706234024
Óvárosban Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2
lakás építésre alkalmas építési telek 30 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Sámsonkert központjához közel a Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési telek eladó. 30
m-s utcafront minden közmű az utcában.

Debrecenben kiadó 2 szobás lakás 4-5
főnek 1 napra is számlával. 06-30/261-9960
06-70/519-0590

30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

István út elején eladó egy remek elosztású,

Központban: garzon, hosszútávra, középkorú hölgynek kiadó. 38000Ft+rezsi+ 1 hónap

alacsony rezsivel rendelkező 3 szobás, 54

kaukció. Érd.:06-20/492-4700

Debrecenben, Diószegi út közelében, 40
m2-es, 1 szoba-konyhás kis ház, 870 m2-es
telken eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503

bás új lakás várja tulajdonosát! Gyönyörű,
modern, ﬁatalos, erkélyes. Irányár: 23,3M Ft
Tel: 30/835-8722

nm2-es szép állapotú lakás! Irányár: 15.2M FT
Tel:20/334-7854
Liba kertben garzon lakás eladó I. em. 28 nm
Irányár: 11.700.000 Ft. Tel.: 06-30/427-9055
Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos közeli,
3.emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, tégla, felújí-

Belváros 2. em, villamos közeli, 9 éves liftes,
nappali, étkező és 2 szoba, nagy erkély, igényes világos lakás. Gáz cirkó fűtés új kazánnal
10 eft-os fűtés, 10 cm kőzetgyapot szigetelés,
redőnyök, inverteres klíma, beépített konyha, mosogatógép, biztonsági ajtó 27,99 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

tott homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag

Belvárosban a Jászai Mari u-n 54 nm-s 2
szobás jó állapotú téglalakás eladó. Azonnal
költözhető. 30/4571-219. Ár: 14,5 mFt

2 szobás, tégla építésű, felújított fürdő-

Belvárosi 1,5 szobás I. em-i gázfűtéses lakás
eladó 1,9MFt. Érd.:06-20/555-6127

rénnyel, kerámia fözölappal, saját tároló-

Debrecenben, Hosszúpályi úton, 1 hektáros
telek, birtokközpont céljára, kedvező áron
eladó. 19,5 M Ft 06 20 422 6503

nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti
fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519
Nagyerdő Kardos Albert utcánál magasföldszinti, 74m2-es, nappali étkező plusz
szobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új
kazánnal jó állapotú lakás spájzzal, 6m2es erkéllyel 24,4 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519

ÉPÍTÉSI TELEK
Alsó-Józsai lakópark frekventált helyen
összközműves építési telek eladó.
Érd.:06-70/771-1718
Csapókertben, 560 m2-es építési telek
bontandó kis házzal eladó. 8,9 M Ft.
0620 422 6503
Csigekertben 800 m2-es építési telek 25,5 M
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott környezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hétvégi telek kis házzal eladó. 30/4571-219.
Ár: 3 mFt
Debrecen belváros közelében 150 nm-es,
összközműves építési telek, lebontandó
házzal eladó. A telek 50%-a beépíthető,
7.5 m homlokzat magasságig. Ár:13.5 M
Tel:06706234024

FÖLD, KERT

Kaba és Tetétlen között 7,5HA 363AK szántóföld eladó. Érd.:06-30/311-1982
Pallagon 1500 nm gyümölcsös eladó.
Érd.:06-20/448-2313

ÜZLET, MŰHELY
Belvárosban a Petőﬁ téren forgalmas, frekventált
helyen 15 nm-s üzlethelyiség eladó. Annak idején
zöldséges volt. 30/4571-219. Ár: 4,5 mFt
Debrecen belvárosában, 35nm-es fodrászat, kozmetika, szolárium, akár teljes berendezéssel együtt is eladó. Ár:8.9M
Tel:06706234024

AUTÓ
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit,
kis teher gépkocsit, utánfutót, 1990-től , banki
hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 MFt-ig.
Tel:20-2049079
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AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

EGYÉB ELADÁS

sároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron

Fák szakszerű kivágása, gallyak, levelek

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyonőr,

elszállítása, rövid határidővel, garancia vál-

Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-

ÁLLÁS

márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors

Ágyazható kanapé, 2 fotel ingyen elvihető.

lalással. 20/433-3119

lő tanfolyamokat indítunk Tel:30/2283281

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk

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

Tel.:06-30/427-9055

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis mun-

E001083/2015/A008,A004,A022,

autóipari beszállító parnerünkhöz

20/536-006

Centrifugák, keverőtárcsás mosógépek új

kák érdekelnek! Tel.: +36-20/622-5660

A012,A011

Dunántúlra, a régióban a legmaga-

hibásat beszámítom. érd.:06-20/485-4256

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 Elektromos mopedet, hibásat sérültet is házhoz
megyek. Tel.: 20-2049079

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

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

30/535-5532

297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-

445301

NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása,

Új állapotban levő Zanussi hűtőgép (kicsi),

fényezése, gépi eljárással, gyári színekkel.

régi tipusú Samsung-Grunding Tv eladó. Érd:

Érd.:06-70/672-8881

0630/456-4606

tálhatók jelentkezését is. Érdeklőd-

Tűzifa akció! Kemény tűzifa 19500Ft/m3-től

időn belül szállítunk. 30/678-1259

445307

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

eljárással, gyári színekkel! Garanciával!

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

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatár-

A001-A011)

sakat keresek pénzügyi területre kiemelke-

Érd.:06-20/391-4249

dő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper

gítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő

csapat. Érettségi szükséges. 30/903-8582.

ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.

FOGSORKÉSZÍTÉS

munkatárs és kisgyermekgondozó, -nevelő

Sertésgondozó jó kereseti lehetőséggel

Javítás engedményes árakon!
Hagyományos és rugalmas,
jól tapadó alapanyagból is!
Nyugdíjasoknak,
dolgozóknak.

képzés indul februárban Debrecenben. Érd.:

debreceni sertés telepre munkatársakat

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

keres. Jelentkezés: 06-30/413-7563

megyek. Tel.: 20-2049079

ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régi-

Lomtalanítás! Megunt használati tár-

séget veszek. 06-70/6244-977

gyait ingyen elszállítom. Bútor-ruha

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron

stb. 06-20/377-4388

borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ftig. Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2.
Tel.: 52/456-600
Készpénzért vásárolunk festményeket,
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475
Vásárolok 1940 előtti papír régiségeket,
katonai kellékeket, pénzeket, hagyatékot.
Érd.:06-30/872-2179

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot és

SZOLGÁLTATÁS

borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-

Út a mosolyhoz labor
Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 52/327-380, 30/677-4242
444483

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

TÁRSKERESÉS

hegesztő, lakatos szakmunkásokat. Jelent-

Budapesten dolgozó 40 éves férﬁ barátnő partnert keres Debrecenben.

Klíma-légtechnikai rendszerek kivitelezését

Csinos, fekete ﬁatal nő partnert keres.

- hőszigetelését vállaljuk. 06-20/295-6913

06-70/304-0943

Kőműves munkákat; vizes,
repedezett épületek kezelését;
családi ház építésést, bontását,
felújítását; tetőfedést; hőszigetelést
korrekt áron országosan vállalunk.
Tel.: 06-70/384-2651 • faldoki.hupont.hu
445308

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

Dugulás elhárítást, csatornatisztítást, csapadékvíz elvezetők tisztítását vállalom, akár
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.
Fekete Miklós:
06-20/270-7437
445509

Dekoratív

szőke

nő

BOCK HUNGÁRIA KFT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:

06-70/519-0590

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

Formás, törékeny nő ismerkedni szeretne.
06-30/587-0302

140 000-200 000 Ft

nettó

Társkeresés azoknak akik komolyan gondolják „ÉDEN”. Érd.:06-52/311-003

Több műszakos munkarend

06-70/300-8081

06 70 315 8492

Vörös szépség ismerkedne. 06-30/889-7891
30-as csinos, kedves hölgy ismerkedne Deb-

Vízvezeték szerelés, duguláselhárítás,

32 éves Debreceni hölgy ismerkedne!
Tel.:06-30/378-1831

Könyveket, festményt, porcelánokat, edé-

előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartono-

Tel.: 30-3286969

nyeket, képkereteket, órákat, ezüstöket,

zás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

PÉNZ

hagyatékot vásárolok. 06-20/3-222-011

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

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Minden

megoldás

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

érdekel.

Érd.:06-30/359-7216

hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya

47 éves férﬁ komoly élettársat keres.

kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, előze-

Érd.:06-30/229-4588

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

KÖZLEMÉNY

5%-10,2%, Reg.szám: 0040600476843,
06-30/635-8080

OKTATÁST VÁLLAL

gépi földmunka, veszélyes fa kivágása, kert-

/nyugatimelo

40-es szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne.

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Vidám, szőke lány partnert keres.

egyéb munkák ingyenes kiszállással!

Tarján utcán 250 m2-es 14 éves nappali

140000-200000 Ft

nettó

7 szobás étkezős duplagarázsos úszómeken. Extrák:kandalló, 10 KW napelem nap-

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

kollektor hőszivattyús fűtés 3 gardrób szau-

Dugulás elhárítása falbontás nélkül,

zelő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/228-

na, ﬁlagória öntöző kamera légkondi kemen-

garanciával. Hétvégén és vidéken is. Érd.:

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

ce és grillező. 105M Ft simonyiingatlan .hu

06-30/218-1200

A012, A011

Tel: 20/9911123

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

dencés igényes családi ház 1200 m2 tel-

Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-

építés. tel.:06-30/449-7849

AJKA, NOSZLOP

sat, élettársat keresünk tartós kapcsolatra.

egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés,

Bozótos, erdős terület tisztítása, alapásás,

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Elvált és özvegyasszonyok, férﬁak tár-

recenben. Hívj bátran. 06-30/217-1527

tes banki költség nélkül. Függő ügynök, THM:

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

K E R E S Ü N K

06-70/270-2387

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,

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!

unique-talent.hu vagy 0620/320-5229

ismerkedne.

Tel.: 52/456-600

444513

kezés: Bérigény megjelöléssel: jelentkezes@

Érd.: 06-30/402-1177

ig.Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2.

DEBRECEN

mon lehet.

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, gépi

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot és

ni a +36-30-463-25-41 telefonszá-

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.Hívás-

romos mopedet, hibásat sérültet is házhoz

régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-

tő munkaként, főállás mellett is végez-

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

EGYÉB KERESÉS

vásárol. 06-30/342-1855

Készpénzért vásárolunk festményeket,

kihordó kézbesítőt keresek. Kiegészíhető, de várom nyugdíjas és rehabili-

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 kerekű Elekt-

rokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069

Debrecenbe a Napló terjesztésére lap-

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó

könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs

aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

NYVSZ: E-000645/2014

30/633-0073 www.forba.hu

Érd.: 06-70/420-9364

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron

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

445283

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,

Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát,

rokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő,
műszerész, lakatos végzettség.

ró, bomtott anyagok, egyebek eladók.

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

aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-

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

444489

Alig használt bútorok eladók költözés miatt. Fr.

RÉGISÉG

biztosított. Érd:06/30-511-4219.

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő,
szociális gondozó és ápoló,
ingatlanközvetítő, kéz és lábápoló,
műköröm építő, cukrász-szakács,
pénzügyi-számviteli ügyintéző,
gyógyszertári asszisztens, méhész
képzések indulnak.

Sertések, TV, gázkészülékek, hűtő, fűnyí-

erdei m3 bükk, tölgy, gyertyán 1-2 nap határ-

BÚTOR

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

444785

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

sabb bért biztosítják. Szállás, utazás

REDŐNY JAVÍTÁS

Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
444788

JÁRMŰKERESÉS

burkolattal is eladók. Kérésre elszállítom,

/nyugatimelo
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2018-ban is
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SZEMVIZSGÁLAT • KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
SZEMÜVEG KÉSZÍTÉS • SZEMHÉJ PLASZTIKA
SZÜRKEHÁLYOG MŰTÉT AZONNAL, VÁRÓLISTA NÉLKÜL!
Gyors és udvarias kiszolgálás az Onome Optika üzleteiben.

444444

Teljes körű szemészeti ellátás! • Valamennyi egészségpénztári
nztári kártya elfogadóhely.

Debrecen, Kossuth u. 3. – Tel.: 52/322-839, H-P: 9–17.30-ig, Szombat: 9–13-ig
Debrecen, Auchan Hipermarket – Tel.: 52/534-336, H–Sz: 9-20 óráig.

www.onome.hu • A biztos látásért!
Oroszlán - Érdemes mielőbb
összekapnia magát, ugyanis
szerencsés
fordulatokkal,
lehetőséggel lepik meg a csillagok. Használja kreativitását,
lelki erejét és kitartását, mert fantasztikus
dolgokat hozhat tető alá a napokban, de
még vágyai is teljesülhetnek. Most semmit se tegyen félre, halogasson!
Szűz - A következő napokban
kimondottan szerencsésnek
érezheti majd magát, élvezheti
a nagyszerű konstellációkat.
Akadálymentes napjai lesznek.
A sors szinte mindent tálcán kínál Önnek,
a kisebb problémákra a megoldást vagy
a segítséget. Néha már hiányolni fogja az
izgalmakat és a küzdelmet.
Mérleg - Egész héten ragyogó
hangulatban lesz, már csak
azért is, mert folyamatosan
érik a kellemes meglepetések.
Egyre több megerősítést kap
az élet több területén is, ami által
nagyobb magabiztosságra is tesz szert és
bátrabban mer lépéseket tenni a változás
irányába. Szerettei is segítik majd!
Skorpió - A hét elején morcos és kedvtelen lesz. Kezd
úrrá lenni magán a téli
depresszió, az életuntság, de
legalábbis elege van a korlátolt lehetőségeiből. Sokat segítene a
hangulatán, ha jobban odafigyelne az
egészségére, módot találna arra, hogy a
hétvégén megfelelően kikapcsolódjon.

Nyilas - Anyagi gondokat
jeleznek a bolygók és valamilyen adminisztrációs probléma is adódhat az intéznivalóival kapcsolatban. Ne fogjon
nagyobb beruházásokba. Ha nem
feltétlenül szükséges, még vásárolni se
menjen. Vizsgálja át biztosítási papírjait és
gondolja át nyugdíjbiztosítását.
Bak - Máskor két lábbal áll a
földön, de most olyan gondjai adódhatnak, illetve kínos
helyzetekbe
keveredhet,
amiktől azt érzi, hogy kicsúszik
a lába alól a talaj. Próbálja tartani a
gyeplőt. A héten legfőbb feladata, hogy
megállítsa a káoszt és visszaterelje életét
a régi kerékvágásba.
Vízöntő - Az aspektusok rendkívül kedveznek a friss, új
kapcsolatok kialakulásának.
Próbálja élvezni az aktuális
eseményeket és ne gondolkozzon a következményekről! Olyan személyt
engedett közel magához, aki szórakoztató,
igényeinek megfelelő, ám makacssága
gátolja a felismerésben.
Halak - Úgy tűnik, hogy hét
elején nem tud annyira felgyorsulni, mint amennyire a környezete. Biztos, hogy Önnek is
pörögnie kell? A feszült fényszögek a fejüket csóválják erre a kérdésre.
Ne kövesse el azt a hibát, hogy mindenáron meg akar felelni mások elvárásainak!
Haladjon a saját tempójában!

444790

N HOROSZKÓP 5. HÉT (2018. január 29-től február 4-ig)

Kos - A héten abba a hibába
eshet, hogy csak azt látja meg,
amit látni akar. Nem törődik
azzal, ki és mit mond vagy,
hogy vannak más lehetőségei,
csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig
ezzel csak azt éri el, hogy lemarad egy
fantasztikus lehetőségről, utána pedig
már késő lesz bánnia a dolgot.
Bika - Kellemetlen konstellációk arra intik, hogy a hét elején vigyázzon az egészségére!
Nem lenne jó, ha most lebetegedne. Szerdától már jó
passzban lesz: a Bika Hold lenyugtatja.
Majd pénteken duplán szuper fényszög
játszik szerepet abban, hogy feltöltse Önt
pozitív energiákkal.
Ikrek - A három hosszabb holdszünet ellenére sok mindent el
tud végezni. Ha valamit előre
akar vinni, arra a hét kezdete
és a vége a legalkalmasabb. A
Mars már jegyet vált és péntektől a Nyilas
jegyében látható, ahol ismét több erővel
fogja ellátni, Ön pedig szinte túl is terheli
majd magát.
Rák - A hét elején rendkívül
kedvtelen lesz, szabályosan
úrrá lesz magán az életuntság. A hét közepe felé ez
valamicskét enyhülni fog. De
a napokban úgy érezheti, mindenki Önt
szekálja és folyton magába kötnek, mintha
szándékosan akarnák bántani, pedig Ön is
tudja valahol, hogy nem így van.
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Cseréptetők, palatetők bontás
nélküli átfedése bitumenes
zsindely ráolvasztással.
Tetők mosása, javítása,
impregnáló felújítása,
kémények bontása, javítása.

444425

444471

Bádogosmunkák. Tavaszi
előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus
Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393
Rendelési idő napközben:
9–16 óráig

444487

441334

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

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.
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CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Lakások és

LED

gépkocsi
beállók

REFLEKTOROK

leköthetők!
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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

445306

444453

Professzionális, ipar termékek 3-5 év garanciával!

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

Földszinti lakás
kertkapcsolatos,
penthouse lakások
nagy terasszal.

www.autouvegdebrecen.hu
gyula.vass@nsg.com
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50137

Országos kék szám:
80/200-200

444500

www.pilkington.hu
444512

444461

Jóga a mindennapi életben
tanfolyam indul kezdőknek!
2018. február 6-a kedd 18.00
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

Lakások:
58 m2–79 m2-ig,
Garázsok:
16 m2–26 m2-ig

CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
A Vision Care Business Group területén belül működő HR csapatunk erősítése érdekében

HR KOORDINÁTOR
munkatársat keresünk mátészalkai telephelyünkre az alábbi feltételekkel:
Feladatok:









Részvétel a toborzás-kiválasztásban, belső rotációkban:
 Előszűrés, személyes interjúk szervezése, aktív részvétel a megfelelő jelöltek kiválasztásában
 Ügyintézés, kapcsolattartás, adminisztráció
 Kapcsolattartás munkaerő közvetítőkkel, fejvadászokkal
Aktív részvétel a belépési- és kilépési folyamat operatív és adminisztratív feladataiban:
 Személyzeti dokumentumok készítése, kezelése személyes adatok nyilvántartása
 Új munkavállalók szervezetbe illesztésének támogatása
A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. képviselése állásbörzéken
Képzések tervezése, szervezése, megvalósítása, auditképes dokumentálása
HR riportok, kimutatások (heti, havi, adhoc) készítése
Együttműködés és kapcsolattartás külső- és belső szervezetekkel, társosztályokkal

Elvárások:









Felsőfokú gazdasági végzettség (HR diploma előnyt jelent)
min. 3 éves HR területen szerzett tapasztalat (gyártó környezetben előnyt jelent)
Munka Törvénykönyv előírásainak ismerete
Microsoft Office programok (Word, Excel, Outlook, PPT) felhasználói szintű ismerete
Aktív, kommunikációs szintű ANGOL nyelvtudás szóban és írásban
Önállóság, nagyfokú terhelhetőség, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs képesség, támogató attitűd, rugalmasság
Együttgondolkodási készség, hatékony csapatmunkára való képesség.

Amit ajánlunk:












Stabil hátterű munkáltató, hosszú távú munkalehetőség
Teljes munkaidős foglalkoztatás, kötetlen munkarendben
Versenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások széles köre Cafeteriában (a klasszikus juttatásokon kívül pl. készpénzjuttatás, lakáshitel támogatás, óvodai-, bölcsődei ellátás támogatása)
Ingyenes egészségmegőrző centrum a telephelyen
Nyugdíjas évekről történő vállalati gondoskodás
Részvételi lehetőség a vállalat futó- és/vagy futball csapatában
Rendszeres csapatépítő rendezvények
Személyes és szakmai fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
Dinamikus, motivált, támogató csapat és vállalati légkör
Nemzetközi munkatársi kapcsolatok

445316

Ha érdeklődik a társaságunknál meghirdetett pozíció iránt, kérjük, hogy jelentkezzen online vagy küldje be
Önéletrajzát és Motivációs levelét magyar nyelven:
CARL ZEISS VISION HUNGARY KFT
Humánpolitikai Osztály; 4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1-2.
Web: www.zeiss.com; E-mail: tunde.jakab@zeiss.com

