A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

DEBRECENI

2018. február 2., XXVII/5.

ABLAK SPECIALISTA

Gácsi Zoltán

20/451-1346

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

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

www.faablakmester.hu

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.

GYÁRI
K É PV IS E L E T E
AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

446036

446306

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!

Debrecenben, a
Gohér utca 26. szám
alatt épülő

446052

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

NYÍLÁSZÁRÓK

Bemutató terem
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
Debrecen területén ingyenes felmérés!
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

További információk:
+36/30-315-3842

446060

446064

443370

FEJ-CSONTKOVÁCSOLÁS
Számtalan jótékony hatása
mellet szeretném kiemelni az
arcüreggyulladás, homloküreg gyulladás igen igen gyors
és hatékony megszüntetését
ezzel a módszerrel.

A legmakacsabb és akár évek óta tartó és az antibiotikumok által sem szűnő legmakacsabb arc-és homloküreg
gyulladást is lehet vele csökkenteni,
illetve teljes egészében megszüntetni
akár már az első kezelés alkalmával.

Debreceni
Hulladékgyűjtő Kft.
100%
R

M AG YA
LTAT Ó

SZ OLGÁ

Konténeres
szemét-, és
törmelékszállítás!

Tel.:0630/9583580

446156

446418

Tölteni való
föld eladó!

G abonaudvarház
D

ebrecen

Exkluzív társasház Debrecen központjában.
Gabonaudvarház a Halköz mellett, Simonffy u. 12–16.

Az értékesítés elkezdődött!
446157

446523

Geotermikus fűtéssel, klímával.
Gázszámlát többet nem kell ﬁzetnie!
www.gabonaudvarhaz.hu • Tel.: 06-30/515-7142
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Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.
■ A farsangról a leg-

évre, hiszen nagy a farsang
igazán jó mulatságnak ígérkezik. A jelmezes felvonulás
mellett ezt az időszakot igazi
bőség jellemzi, nagy lakmározások, italozások, disznótorok, lakodalmak sora követi
egymást. A tél vége és a tavasz
kezdete a termékenység és bőség idejének kezdete már az

több embernek a különféle jelmezek, a
maszkok és az óvodai,
illetve iskolai előadások jutnak eszébe.
Minden gyerek izgatottan
várja ezt az időszakot évről-

ókori népeknél is meghatározó ünnep volt. A magyar farsangi népszokások leginkább
a német néphagyományokon
alapulnak. A legkorábban
farsangi köszöntők és maszkos-jelmezes felvonulások jelentek meg. A farsangolás a
városi polgárság és a vidéki
parasztság körében volt igazán népszerű, míg
a felsőbb társadalmi rétegekben inkább a fényűzés,
pompa, és az itáliai eredetű karneválozás terjedt el.

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

Ispotálypark Kft.

50%-os KÉSZÜLTSÉG!
Debrecen déli részén, az intermodális központ közelében,

Bádogosmunkák. Tavaszi
előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

LAKÁSOK ELADÓK
már 350 ezer Ft/m2 ártól.

446123

az új Ispotály lakópark I. ütemében

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

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

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

Érdeklődni:

30/284-9159

www.ispotalylakopark.hu

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
4033 Debrecen, Sámsoni út 71.
Tel.: (30) 96-33-120
4034 Debrecen, Létai út 46.
Tel.: (52) 422-807

Márkaszerviz
– ŠKODA és VW garanciális és
Akció 2018. 02. 02–02. 16., ill. a készlet erejéig.

garancián túli szerviz, javítás
– Minden márka szervize és javítása
– Alkatrész- és tartozékértékesítés
– Műszaki vizsgáztatás és felkészítés
– Karosszériajavítás

Full-Auto Kft. 4030 Db., Mikepércsi út 77.
Tel.: 06-52-520-660; www.fullautohaz.hu

441334

– Kárügyintézés, kárfelvétel

Füstölt csülök

1100 Ft/kg
Hurka

720 Ft/kg
Debreceni páros kolbász

1100 Ft/kg

Saját
aját gyártású, hagyományos sózású,
füstölésű termékek.

445983

Full-Auto

441334

résztvevők, ők viszik egyébként a szétszórandó hamut
is. A mohácsi busójárást a
török-űzéssel szokták összekapcsolni. Erről egy monda
is szól: a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos
sokácok megelegélték a folyamatos rabigát, ezért rémisztő
maszkokba öltözve, zajos eszközöket használva az éj leple alatt csónakokkal átkeltek
a Dunán, és elzavarták a törököket Mohácsról. Mindezt
azonban történelmi adatok
nem támasztják alá.

Építtető:

441334

LAKÁSOK ELADÓK

441334

A busójárás
A farsanghoz
számtalan népszokás köthető, ilyen például a busójárás is,
mely Magyarország egyik érdekes hagyománya.
Az első adatok

a 18. század végén
jelentek meg erről.
A Mohács környéki
emberek ilyenkor
színes maszkokat,
és ijesztő, szarvasos
álarcokat vesznek
fel, hogy mindezekkel elűzzék a telet.
A hangoskodás, zajcsapás is ugyanezt a
célt szolgálja: kürtszóval, hangos kolompokkal és kiáltozásokkal zavarják
messze a hideg, sötét
időszakot. Az a szokás, hogy a házakban és az udvarokon
hamut szórnak szét
a busójárók, avagy
az alakoskodók.
A szétszórt hamu szintén azt a
célt szolgálja, hogy távolt tartsa a rontó szellemeket. Szokás
még, hogy a férﬁak összemérik az erejüket a főtéren, majd
az ünnepség végén elégetnek
egy szalmabábut, ami a tél
„halálát” hivatott jelezni.
A busómenetben több csoport
van, az egyik tagjai kifordított bundát, faálarcot öltenek
magukra, kereplőt forgatnak
és nagy kürtöket fújnak. Egy
másik csoportban pedig bekormozzák az arcukat a

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
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ÁCS MUNKÁT
vállalunk

Mikepércs Községi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
által alkotott konzorcium valósítja meg a „Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen” elnevezéssel
KEHOP-2.2.2-15-2015-00023 azonosító számú európai uniós projektet.

t
t
t
t

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

Olcsó
árak!

446444

AKCIÓ

Kohéziós Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

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

Érd.: 8.00–17.00-ig: 06-30/384-9285 • csanda@csanda93.hu

tetőkészítés, tetőjavítás, átfedés
filagróriák, kerti bútorok készítése
kerítés, kerítésléc
garázskapu

PRECÍZ
munkával,
GARANCIÁVAL
dolgozunk.

446421

Mikepércs Község még csatornázatlan területeinek szennyvíz elvezetése,
tisztítása és kezelése valósul meg pályázati forrásból. A 389,50 millió forint
európai uniós támogatás segítségével olyan fejlesztés történik, melynek
eredménye képpen 182 lakóingatlan házi bekötővezetékének kiépítése már
100%-ban megtörtént.
A végleges átadásra a pár hónapos próbaüzembe helyezés után kerülhet sor.
Ekkor fognak tudni a háztulajdonosok rácsatlakozni a kiépített új hálózatra.

446042

446073

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott támogatásból valósul meg.

Nagy
István
06-20/802-5636

Friss csirke mellﬁlé
1299 Ft/kg 1099 Ft/kg
Friss csirke faroscomb
399 Ft/kg
319 Ft/kg
Friss csirke szárny
489 Ft/kg 389 Ft/kg
Friss csirke far-hát
159 Ft/kg
129 Ft/kg
Friss sertés tarja
1199 Ft/kg 999 Ft/kg
Friss sertés húsos csont
399 Ft/kg
199 Ft/kg
Friss sertés háj
249 Ft/kg
159 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbász
1249 Ft/kg 999 Ft/kg
Kistálycukor 1 kg. (koronás) Egys. ár: 199 Ft/kg 249 Ft/db
199 Ft/db
Queen üdítő 2,5 l. (cola, cola zéro, narancs, gyömbér) Egys. ár: 80 Ft/l 239 Ft/db
199 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fizetni!
Az akció érvényessége: 2018. 02. 02.–02. 08-ig.

441334

445982

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

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

445895

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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ANTIK ARANY ÉKSZEREK
FELVÁSÁRLÁSA


NÉMET

Antik és Ékszerkereskedés

TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!
Régi borostyán és
korall ékszereket
vásárolunk!

Fazon és antik arany: 8.000-14.000 Ft/g*
Tört és fazon ezüst: 100-500 Ft/g*
Régiségeket, teljes hagyatékot, régi festményeket,
Herendi, Zsolnay és Meisseni porcelánokat,
antik bútorokat és dísztárgyakat,
rré
égi
g , márkás
gi,
márk
m
má
árkás
árk
rk
káss karórákat
kar
ka
a órá
ráka
áka
áák
kaat k
ker
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eerres
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nk!
régi,
keresünk!

444153

446169

Február 14. (szerda) 9-16 óráig
  
   

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul

Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!

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

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Bérezés:
446047

446068

február 10-én.

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

Fehér-Belák Andrea
70/456-3436
andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

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

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

Kötelesné Éva

441334

Marosvölgyi Marianna

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu

441334

441334

5 jú

IIgény
gény sz
gé
sszerint
zerint
erin
eri
int d
díjt
dí
díjtalan
íjjttaalan
íjt
lan
a k
kiszállás!
iisszzá
zál
áll
llá
lááásss!!
Kérai
érai Ottó,
Ottó becsüs 06-20/770-5000
06 *az20/770
500
árváltozás jogát fenntartjuk!
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a barnával, viszont elég jelentős szerepe lesz a citromsárcitrom
gának, a baba kéknek és a pirosnak/bordónak is.
A kiegészítőket tekintve
tekint a
játékosság, a bohém sikk jellemzi majd ezt az évet is. Ilyen
I
kiegészítők például a felir
feliratos
luﬁk, virágfalak, pálcikás
pálciká kiegészítők fotózáshoz (pl. bajuszok, masnik, szemüv
szemüve-

2018-as esküvői
virágtrendek és kiegészítők

helyet is teremt a ceremónia
után. A kaput általában virágokkal, anyagokkal díszítjük,
de egy pár éve a gyöngysorok és az égősorok is egyre
divatosabbak.
Orbán-Sápi Beáta

2018-ban is több szín fogja uralni az esküvők színvilágát,
marad a pasztell és azok árnyalatai, valamint a natúr színek
■ „Mi az, amire szükség van a nagy napon
virágok szempontjából?” – hangzik el a kérdés minden menyaszszonyom szájából, amikor hozzám fordulnak.
Erre az esetre én már előre
elkészített listát dolgoztam ki
nekik, egészen a menyasszonyi csokortól, a csuklódíszeken át az utolsó asztali díszig.
Ha a Menyasszony döntött a
színvilágot és a virágfajtákat
tekintve, akkor már el is indulhatunk a tervezés útján.
A domináns csokor – természetesen – a menyasszonyi

csokor, így általában az öszszes többi virág kiegészítők (pl. asztali díszek, kitűzők stb.) hozzá hasonulnak
színben és virágfajtában is.
Formáját tekintve az elmúlt

években és idén is a körcsokor lesz a trend, bár sok
menyasszony kedveli még
a cseppformát és a bohém,
laza, szabálytalan formákat is.
A virágfajtákat tekintve,
előre láthatólag ebben az évben is még mindig a romantikus stílusú virágok lesznek
a felkapottak. Ilyen például
a boglárka, az angol rózsa,
a spray rózsa, a bazsarózsa,
a hortenzia és így tovább.
Mindezek mellett persze még
mindig nagyon fontos kiegészítő virág lesz a rezgő.
2018-ban is több szín fogja
uralni az Esküvők színvilágát. Marad a pasztell és azok
árnyalatai, valamint a natúr

gek stb.).
Az elmúlt
években és
idén is nagy
szerepet kap
a „Boldogságkapu”.
N e m csak, hogy
csodás keretet ad egy kültéri esküvőhöz,
hanem még
fantasztikus fotózási

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!

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

441334

Extra akció: egész rekesz esetén –10 Ft/kg!
TAKARMÁNY ÉS ÁLLATELEDEL BOLT
Debrecen, Monostorpályi út 37. Tel.: +36-20/211-3215

garanciával, rövid
garanciával
határidővel,
a legjobb árakon!

Laptopakkumulátorok
441334

445316

raktárról!

Debrecen,
Nyíl u. 6.
52/541-088
20/44-70-700
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Építés–Otthon– Lakberendezés

• 7– 8 légkamrás„A” kat. proﬁl

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

NAPELLENZŐ AKCIÓ!
Aki február 28-ig megrendeli napellenzőjét
motort kap hozzá ajándékba

MADE IN GERMANY

• Dekor
• CPL
• 3D

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

(12 m2 feletti rendelés esetén).
441334

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK

446124

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

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

neres
Konté zállítás
léks
törme
61
22-412
0
2
06

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ötletes
felújítás!

446040

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

441334

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

Hirdessen
tematikus oldalainkon
kedvezményes áron!

06-20/9462-169

441334

R
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 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

Diszkont Gránit Kft.
GYÁRTÓI ÁRAK
A DISZKONT GRÁNIT KFT-TŐL
441334

KERESSE
KEDVEZŐ ÁRAINKAT !!!
Ajándék kiegészítőkkel !

GREENLED
Árpád tér 6.

TRI-PROOF
Forradalom az ipari világításban!

60, 120, 150 cm 60 cm:
120 cm:
kivitelben
150 cm:

3990 Ft
5990 Ft
7900 Ft

Üzletvezető: Bojtor Imre

70 / 315 85 00
4100 Berettyóújfalu, Korhány Ér út 2.
Berettyóújfalui TESCO-val szemben.
446565

441334

Olcsóbb mint a 2 db fénycső
+vízálló armatúra együtt!
150 cm TRI-PROOF 1 méterről
1180 lux, nem vibrál a fénye!
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Szakemberek A-Z-ig
VÍZSZERVÍZ!

Professzionális

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

Debrecenben!

0670/6694877

Házhoz
szállítással is.

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

06-20/950-5515

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



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

Hirdessen
szakember
oldalunkon

5800 Ft+áfa áron!
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK, RELUXÁK
FORGALMAZÁSA/BEÉPÍTÉSE/KÉSZÍTÉSE
SE/KÉSZÍTÉSE

446446

7 légkamrás profilból
INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉS
FELMÉRÉS!
DOBI ZOLTÁN:
06/30-990-3792

KÖNYVELÉS

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás
446038

Érdeklődni:

KÖNYVELÉS

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

szőnyegtisztítás

446148

445264

446163

www.derecskeikalyhas.hu

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

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

FOUR ENTRY KFT.

446037

VÍZSZERVÍZ

KÁLYHAMESTER

0620/337-6171
Ez itt az Ön

hirdetésének
a helye!

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.

N HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)

Al dj jól, ébrendjen vidáman!
Aludjon
Méltóságteljes, letisztult dizájn
AR
MAGY K
KE
TERMÉ

MINÔSÉGI
FENYÔBÚTOROK

Több anyag, masszívabb konstrukció!
Egészségpénztári ügyintézés

441334

rövid szállítási
határidõvel

1
100%-os
merinoi
gyapjú ágynemûk
gy

4028 Debrecen, Árpád tér 16-18. E-mail: debrecen@matrackucko.hu
Tel.: 06-20/270-3636 Web: agy-matrac.hu

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

Kos - A héten kifejezetten
szenvedélyes lesz. Önmagában
nem is lenne baj, hogy nagy
lelkesedéssel veti bele magát a
dolgokba vagy, hogy a kapcsolataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet,
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív
lángokba mehet át és egy-kettőre akaratossá válhat.
Bika - Még jó, hogy a hét
békésen kezdődik. Sajnos, a
szerdai
holdfogyatkozás
„összetörheti” Önt. Telihold
lenne, de a Föld bekerül a Nap
és a Hold közé és kitakarja a Hold elől
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a
magánéletére és a hivatására is!
Ikrek - Nagyszerűek az égi
konstellációk!
Ha
eddig
bármivel kapcsolatban is
nehézségekbe ütközött volna,
az a héten egy csapásra
megoldódik. Még a magán- illetve hivatalos problémák is megoldódnak és kedvező
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia
magát és belevágni abba, amibe szeretne.
Rák - Új ismerősei között akadhat olyan, aki megdobogtatja
a szívét. Ha egyedülálló, akkor
nincs is ezzel semmi gond,
akár egy bimbózó kapcsolat
is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él,
akkor okozhat ez az illető kellemetlenséget a rámenősségével, vagy ha Ön nem
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömére nyugodt és gondtalan hét elé
néz, ami már régóta Önre fért.
El se akarja majd hinni, hogy
nem történik semmi probléma
és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és
gördülékeny hete legyen.
Szűz - Uralkodó bolygója a
kapcsolatok területén hat most
a legjobban, de kellemetlen
fényszögben áll a családi állapotokat jelölő Plútóval. Vigyázzon, mert a mélyben feszülő ellentétek
most könnyen problémásak lehetnek. Ha
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást,
hisz Ön sem egy tűzszerész.
Mérleg - Jelenleg Önben a
harmóniára
törekvés
az
erősebb, ezért a meghátrálást
választja a konfliktus helyett.
Ha végképp sarokba szorítják
és képletesen nem kap már levegőt, akkor
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapotként jelentkezhet. Ne tévessze össze a
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!
Skorpió - Még mindig kissé
életunt és kedvtelen, a téli
időszak erőteljesen befolyásolja kedvét. Még a rutinfeladatok
is nehezére esnek és talán
maga az élet is. Semmihez sincs kedve és
természetesen haragszik az egész világra,
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne
Önnek a változatosság.

Nyilas - Tele van feszültséggel
és ahelyett, hogy ezekre
megoldást keresne, megelégszik azzal, ha bűnbakokat talál.
Képes a legkisebb nézeteltérést
is heves vitává alakítani. Ezzel azonban
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett,
hogy megszabadulna az indulataitól, csak
újabbakat épít fel magában.
Bak - Azt hinné egy unalmas,
megszokott hét elé néz, de
rövid időn belül látni fogja, hogy
elképesztő események érik.
Váratlan, izgalmas fordulatok,
de még új lehetőségek is érkezhetnek.
Nem is kell majd törnie magát a változásokért, jönnek maguktól is. Összességében elégedett lesz a hetével.
Vízöntő - Igazán kedvező
energiákat kap a héten! Eddig
akadályoztatva érezte magát,
de a napokban minden gát
megszűnik és töretlenül haladhat előre. Bármi, amibe csak belefog, az
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes
kockáztatnia és akár formabontó terveit is
megvalósíthatja.
Halak - Meglepi a környezetét
azzal, milyen érzékenyen reagál
az Önt érő ingerekre. Különösen
a kritikákat fogadja nehezen,
még ha érzi is, hogy azoknak
van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és
megkeresni az okát annak, miért is ilyen
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot.
Fontos az önvizsgálat!
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Apró

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 m2,

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek, frek-

Hajdúsámsonban 2014-s építésű központ

nappali 3 szobás ház 38 m2 garázzsal 55

ventált helyen, a Tesco közelében, bontan-

közeli 250 nm nappali + 3 szobás duplakom-

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,

m2 melléképülettel 1000 m2 teleken. Fran-

dó házzal, teljes közművel eladó. 17,99 MFt

fortos családi ház sok extrával 67 nm-s garázs-

6 éves amerikai típusú ház duplagarázzsal

cia mészkő kandalló, gránitlapos fa kony-

0620 516 6127

zsal 1.350 nm telken eladó. 30/4571-219

700 m2 telken. Extrák:napkollektor, szau-

haszekrény, kovácsolt vas karnisok, 18 m2

Debrecen Lencz telepi 90nm-es, 3 szobás,

Ár: 49,9 mFt

na, öntöző, kamera, cserépkályha, 30 és 15

fedett terasz, öntöző, riasztó 56,5 M Ft

étkezős,egyszintes családi ház,1080nm-es

Izsó utcai 15 éves, nappali és 4 szobás,

cm hőszigetelés, ﬁlagória, spájz. 65 M Ft

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

összközműves telken eladó.A ház kivülről

nagyteraszos parkos telkű kandallós és klí-

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Csapókertben, szoba-konyhás kis ház, 560

hőszigetelt,gázfűtéses,átlagos állapotú.35-

más, csendes családi ház 35 m2 garázzsal és

Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16

45 nm közötti 2 szobás lakás cserét beszá-

fedett kocsibeállóval 700 m2 telken 65 M Ft

éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítha-

mítok! Ár:16.9M Tel:06706234024

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

tó, kandallós, szigetelt ház 17 m2 garázzsal,

Debrecen Liget térnél található 35nm-es,1.5

Kardos utcán 100m2, nappali konyha, 3 szo-

szobás házrész, külön bejáratú 350nm-es

bás, több szintes, új kondenzációs kazánnal,

telken eladó. Ár: 9.9M Tel:06706234024

3 klímával, műanyag nyílászárókkal, elektro-

Óvárosban, 163 m2, minimal, nappali 34

Debrecen Nagyerdő alján 60nm-es, 2 szo-

mos redőnyökkel, riasztóval, 20m2 terasszal,

m2 és 3 szobás, duplagarázs, 300 kert, 24

bás, étkezőkonyhás, gázfűtéses házrész,

17m2-es garázzsal nagy füvesített közös

kétlakásos 300 nm-es udvarban eladó.

telkű sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu

Ár:9.9M Tel:06706234024

Tel: 70/3655519

Debrecen, Budai Nagy Antal utcán, 88

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étke-

nm-es, téglaépítésű, gázfűtéses, hőszige-

zős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2

telt családi ház, 600 nm-es telekkel, mel-

garázs és fedett beállóval 40 m2 mellék-

léképületekkel, azonnal költözhetően eladó.

épület 1000 m2 telken 30 m2 terasz, öntözős

Debrecen Csapókertben 100nm-es klasszi-

19,9 M 70/326-1000

kert, 2 fűtési rendszer és kandalló, 10 cm

Tel: 20/9911123

kus 10x10-es 3 szobás,étkezőkonyhás tégla

Debrecen, Homokkertben a Bujdosó utcán,

szigetelés, kamera , elektromos aluredőny,

Csapókert csendes kis utcájában, 25 éves,

építésű,egyedi církófűtésű,teraszos,hősziget

3 lakásos udvarban, 28 nm-es, gázkonvek-

fúrott kút 49,9 M Ft simonyiingatlan.hu

elt családi ház,680nm-es összközműves tel-

toros, felújított összkomfortos házrész, 200

Tel: 20/9911123

ken eladó. Ár:24.9M Tel:06706234024

nm-es telekkel, azonnal költözhetően eladó.

Nagyerdő, Nyulas bruttó 60m2-es, 2.emeleti,

Debrecen Csigekertben, 75 m2-es, földszin-

6,7 M 70/326-1000

nappali és hálószobás, 2009-es építésű, gáz

tes, 2 szoba étkezőkonyhás, gáz etázsfűtéses

Debrecenben, Szabadság telepen, 2 szobás,

cirkó fűtéses, 15m2-es garázzsal(+2MFt)

nagy terasszal 600 m2 telken 30,9 M Ft

tégla építésű ház 230 m2 telken 25,99 M Ft

összközműves kockaház, 540 m2-es telek-

lakás eladó, tetőtér beépíthetőséggel 19,9 M Ft

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

kel eladó. 19,9 M Ft 0620 422 6503

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

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

m2-es telekkel eladó. 8,9 M Ft. 0620 422 6503
Csapókertben, 80 m2-es, 2 szobás kockaház, 740 m2-es telken, egyéb melléképületekkel eladó. 18,5 M Ft 0620 422 6503

Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ

Csigekertben 150 m2-es nappali és 4

építésű nappali + 4 szobás CSOK-os csa-

szobás, 16 éves, amerikai típusú ház 900

ládi házak 550 nm-s telekkel eladó.

m2 parkos öntözős telken eladó. 59 M Ft

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

Belváros csendes utcájában, 150 m2-es,
nappali és 3 szobás, 16 éve kialakított,

Debrecen -Pacon, buszmegálló közelében,
1116 m2-es telken, 30 m2-es, téliesíthető
ház, szép, rendezett kerttel eladó. 5,5 M Ft.

ekszkluzív polgári ház garázzsal, ﬁlagóriával,
700 m2 telken 69 M Ft simonyiingatlan.hu

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

06 20 516 6127

hőszigetelt, úszómedencés családi ház
garázzsal és fedett kocsibeállókkal, fedett

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45

1100 m2 telken 44,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123

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
Széchenyikertben 113 m2-es, nappali 4
szobás, 2006-os építésű gyönyörű sorház
légkondival, új konyhaszekrénnyel, igényes burkolatokkal, mosókonyhával, spájzzal, 2 fürdő plusz külön wc vel, 2 nagy

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

• Hatvan utcai kertben földszinti 77 m2-es
téglaépítésű szépen felújított, gáz-cirkófűtéses,
műanyag nyílászárós, filagóriás, garázsos, pihenőkertes lakás eladó! 28.5 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
• Felső-Józsa elején, 93 nm-es, 2 + 2-es, nagy étkezőkonyhás, fedett teraszos, földszintes családi
ház eladó! 20.5 MFt 30/201-3400
• Csonkatemplom közelében, 1. emeleti, 50
nm-es, jó állapotú, hangulatos, kedvező fenntartású lakás eladó! 19.9 MFt 30/201-3400
• Bihari kertben 80 nm-es 2 szobás, étkezős,
kedvező tájolású, könnyen átalakítható maszszív kockaház eladó 580 nm-es telken! 19.8 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, 53 nm-es, felújított, műanyag nyílászárós, erkélyes lakás rendezett társasházban eladó! 18.9 MFt 30/406-2625
• Liget lakóparkban 110 nm-es, 3 szoba, nappalis, 2 teraszos, garázsos rendezett láncház eladó.
46.9 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
• Belvárosban újépítésű, modern, 8 lakásos társasházban 42 m2-es lakóterületű, 1 szoba + nappalis,
teraszos (25 m2) lakás eladó! 21 MFt 30/30-39-188
• Dobozi lakótelepen szép állapotú, 2, tágas, világos, nagy étkezőkonyhás, 72 nm-es, cirkófűtésű
lakás eladó! 16.8 MFt 30/201-3400

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
Debrecenben, a Budai Ézsaiás utca elején, liftes társasházban eladó egy 43 nm-es, gáz-konvektor fűtésű, 2 szobássá alakítható tégla lakás. Zárt udvaros beállási lehetőség, jó közlekedés. 12.89 M Ft +36 70 412 3211
Debrecenben, a Darabos utcán eladó egy 35 nm-es,
1+1 szobás jó állapotú 2. emeleti lakás. Kiváló elhelyezkedés, csendes, parkra néző fekvés. Burkolatok, konyhabútor cseréje megtörtént. 13.49 M Ft +36 70 461 9356
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
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
Debrecen Tócóskertben, Derék utcán 64 nm-es, 1+2
szobás, étkezős, erkélyes, negyedik emeleti felújítandó
lakás eladó! Fűtése távfűtés egyedi méréssel. Nyílászárók
részben kicserélve. 14.8 M Ft +36 70 412 4181
Mikepércsi út elején eladó egy 56 nm-es, 2+1 szobás,
1. emeleti, klímás, loggiás lakás. A szépen felújított ingatlan egyedi gázfűtéses, K-NY fekvése miatt mindig napfényes, világos. 14.9 M Ft +36 70 469 3291
Debrecen Belvárosában, a villamosok vonalához közel a
Bethlen utcán, 5. emeleti 56 nm-es, erkélyes, 2 külön nyíló szobás, külön fürdőszoba-WC-s lakás eladó. 14.9 M Ft
+36 70 388 5766
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

445971

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

445973

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS!
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453
FÓRUMNÁL, felújított, belső kétszintes, étkezőkonyha + 1 szobás házrész eladó. 8,5 mFt
70/7766-413
BETHLEN U-I, 53 m2-es, 2 szobás, felújított,
mfszt-i lakás eladó. 14,99 mFt 30/677-6676
NAGYERDEI, 74 nm-es, felújítandó, 3 szobás, cirkós lakás garázzsal eladó. 26,9 mFt
30/677-6676
KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, étkező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt
30/330-7818
BEM TÉRI, 68 m2-es, nappali + 2 szobás,
gázcirkós lakás eladó. 25,9 mFt 30/330-7818
SZABADSÁGTELEPI, 103 m2-es, 4 szobás ház,
578 m2 telken eladó. 26,9 mFt 70/6445-274
BIHARIKERTI, 70 m2-es, nappali + 2 szobás,
igényes, ﬁatal ház eladó. 29,9 mFt 70/6445-274
SÁMSONI, 100 m2-es, 2 szobás, étkezős,
földszintes ház eladó. 13,5 mFt 30/723-9172
OLAJÜTŐBEN, 3 szobás ikerház, 540 nm-es
telekkel eladó. 14,2 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
FELSŐ-JÓZSÁN, 107 m2-es, földszintes,
nappali + 2 szobás ikerház eladó. 24,9 mFt
30/4415-243
KONDOROSKERTI, nappali + 3 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás földszintes ház eladó.
12,5 mFt 70/7766-413

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

445980

446201

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

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!
Hollós utcán, Nyulas városrészben 2. em-i 2009ben 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 garázszsal 717 nm-es telken eladó. 45 MFt. Alkuképes!
Bocskaikert központjától 300 m-re, eladó 1586 nmes telken 150 nm-es, Nappali + 3 szoba, 2 fürdőszoba,
étkező + nagy konyhás, télikertes egy emeletes 2000ben 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!

terasszal, 16m2-es garázzsal 36, 2 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel.
Tel.: 30/4571-219.
ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfeleim részére. Hívjon bizalommal.
06-70-326-1333
Kedves Tulajdonosok! ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek ügyfeleim részére Debrecen
egész területén, állapottól, ártól függetlenül,
kizárólagosság nélkül. 06-70-326-1000

LAKÁSELADÁS
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
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
Balmazújvároson a központban eladó 48
nm-s 2 szobás felújított gázkonvektoros kis
rezsijű lakás a Bocskai u-n. 30/4571-219.
Ár:12 mFt
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Belváros Jókai utcánál új építésű laká-

Debrecenben az egyetemekhez pár perc-

Sinai Miklós utcán, 54 nm-es, 1+2 félszo-

Debrecen keleti ipartelepénél 3300 nm-es

Belvárosban nagy kirakatos 56 nm-s galé-

sok 81m2-es, 1. és 2.emeleti liftes ház-

re 76 nm-es, 3 szobás, étkezős teljesen

bás, /külön nyílóak/, 3 emeleti, részben fel-

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

riázott üzlethelyiség kiadó a Pláza közelé-

ban, 6m2-es erkéllyel, nappali plusz 2

felújított, műanyag ablakos szép lakás

újított lakás, liftes épületben, akár teljes

tő 9.5m magasságig.Műhelynek,raktározá

ben. Régebben fodrász, kozmetika volt. Tel.:

szobás, garázzsal 2.5MFt, elkészülési idő

eladó. 3 erkélyes, 3 klímás új konyhabú-

bútorzattal eladó. A lakásban évek óta bér-

sra,telephelynek,logisztikai központnak,és

30/4571-219. Ár: 140 eFt/hó+rezsi+kaució

torral felszerelt, mért távhős. Ár:17.9M

lők vannak, akik maradnának is, ha vala-

más tevékenységre is alkalmas. Ár:16.5M

Debrecen belvárosában, 35 nm-es fod-

ki befektetés céljából vásárolná. 15,9 M

Tel:06706234024

rászat, kozmetika, szolárium, akár tel-

70/326-1000

Debrecen Liget térnél található 685 nm-es

jes berendezéssel együtt is eladó. Ár:8.9M

Tócóvölgyben, 67 nm-es, 2 szoba, étkezős,

építési telek, lebontandó épületekkel,

2 emeleti, nagy erkélyes, igényesen felújí-

eladó. A telek összközműves. Ár:24.9M

tott lakás, új nyílászárókkal, alacsony rezsi-

Tel:06706234024

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket,

vel, akár teljes bútorzattal, tehermentesen

Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es, össz-

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO

eladó. 17,3 M 70/326-1000

közműves építési telek, lebontandó házzal

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

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

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket.

2 lakóegység építésére alkalmas. Ár:17.9M

0670/624-5475

2018. Nyár 31,59M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519

Tel:06706234024

Belváros Teleki utcán bruttó 92 m2-es,

Egyetem sugárúton, 26 nm-es, 3 emeleti,

nappali plusz 3 szobás, étkezős, 1992-

keleti fekvésű, mért fűtéses garzon lakás, lif-

es építésű, 2.emeleti, saját tárolóval, mért

tes épületben, alacsony rezsivel, azonnal köl-

fűtéssel, külsőleg szigetelt lakás 21,5 M Ft

tözhetően eladó. Kiváló befektetés! 10,5 M

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

70/326-1000

Belváros Vármegyeháza utcánál 51 m2-es, 2

Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz

szobás, liftes, teljeskörűen felújított, műanyag

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

nyílászárókkal, modern konyhaszekrény-

dővel, 2wc vel, inverteres plazmaszűrős 2klí-

nyel, hűtő, sütő, mosógép, gázlappal, szép

mával, beépített szekrényekkel és bútoroz-

fürdővel, bidés wc vel, klímával, új fűtésrendszerrel 18,9 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
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
Belvárosi 1,5 szobás I. em-i gázfűtéses lakás
eladó 19MFt. Érd.:06-20/555-6127
Debrecen belvárosában most átadott,új liftes

va is, 4m2-es erkéllyel, parkosított udvarral,
20m2-es garázzsal+2,5MFt lakás 24,4 M Ft

lakás befektetésnek is kiválló.A lakásban
konyhabútor,távirányítós aluminium motoros
redőny,és hűtő-fűtő klíma is van!Ár:19.7M
Tel:06706234024
Debrecen belvárosában most átadott házban 52 nm-es, 2 szobás, étkezős, első
emeleti lakás eladó, liftes házban. A lakásba hűtő-fűtő klíma lett beszerelve. Kiválló

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

ALBÉRLETET KERES

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Szoba-konyhás albérletet keres nyug-

Jerikó utcán, 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes,

díjas férﬁ Debrecenben vagy környékén.

mért fűtés lakás, alacsony rezsivel, azonnal

Érd.: 06-30/346-2725

költözhetően, tehermentesen eladó. Kiváló
befektetés! 13,5 M 70/326-1333

ALBÉRLETET KÍNÁL

Debrecenben, Hosszúpályi úton, 1 hektáros
telek, birtokközpont céljára, kedvező áron

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-

építési telek eladó. Utcafronti rész 21 méter

náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-

minden közmű a telek előtt. 30/4571-219

297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-

Ár: 9,3 mFt

NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

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

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

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

ken gáz,vezetékes víz,csatorna közművek

tott homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag

kaució Tel.:06-30/480-7661

vannak.Akár több lakás építésére is alkal-

fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
Alsó-Józsai lakópark frektventált helyen

Nagyerdő Kardos Albert utcánál magasföldszinti, 74m2-es, nappali étkező plusz
2 szobás, tégla építésű, felújított fürdőszobás, zuhanyzóval, cirkó gázfűtéssel, új
kazánnal jó állapotú lakás spájzzal, 6m2es erkéllyel 24,4 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519

telek

JÁRMŰKERESÉS
Autóbontóba vásárolok keleti-nyugati autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 0630/219-2182

mas! Ár:8.5M Tel:06706234024

ÉPÍTÉSI TELEK

építési

ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON
MOST! 0630/8812377

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

összközműves

AUTÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-

Felső-Józsán csendes utcájában 900 nm-s

Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos közeli,

simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

AUTÓ

eladó. 19,5 M Ft 06 20 422 6503

Hajdúböszörményben,a központhoz közel

nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti

GÉP, SZERSZÁM

Tel:06706234024

Db. Szoboszló u.-i zárt udvaros társasház,

házban 40nm-es 1szoba,nappalis-étkezős
penthause lakás 28nm-es terasszal eladó.A

LAKÁSKERESÉS

Tel:06706234024

eéadó.

Érd.: 06-70/771-1718
Csapókertben, 560 m2-es építési telek bontandó kis házzal eladó. 8,9 MFt 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, hét-

Nagyerdő Kardos Albert utca 82 m2-es, ame-

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

rikai konyhás nappali plusz 2 szobás igénye-

Ár: 3 mFt

Hajdúsámsonban különböző méretű ipari

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-

területek eladóak.A telkek teljes összközművel

sároljuk (legyen hiteles, sérült) piaci áron

rendelkeznek,mindenfajta tevékenységre

márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors

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.

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

sen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó fűtéses,

Debrecen belváros közelében 150 nm-es,

déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minősé-

összközműves építési telek, lebontan-

gi fa nyílászárókkal, lakás 15 m2-es garázs-

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

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

tő, 7.5 m homlokzat magasságig. Ár:13.5M

Debrecen közelségébe szántóföld hosz-

vásárol. 06-30/342-1855

Tel: 70/3655519

Tel:06706234024

szútávra bérbe kiadó esetleg eladó.

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-

Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál 55

Debrecen csapókert csendes helyén, 900

Tel.: 06-30/275-5459

ket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régi-

újított lakás, négyszintes épületben, tehermentesen, alacsony rezsivel eladó. 21,9 M

m2-es, 2 szobás, felújított lakás 4. emele-

nm-es építési telek, eladó. A telek teljes

Debrecenben, Diószegi út közelében, 40

70/326-1000

ti, villamosközeli, gázkonvektor és elektro-

összközműves, közel a buszmegállókhoz!

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

Debrecen Nagyerdő alján 71nm-es, 3 szo-

mos fűtéses, új konyhaszekrénnyel, újabb

Ár:16.9M Tel:06706234024

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

bás, étkezőkonyhás, egyedi gázcirkó fűté-

nyílászárókkal, felújított tetővel, 6 m2-es

Debrecen Diószegi útnál, Csárda utcából nyí-

Kaba és Tetétlen között 7,5HA 363AK szán-

Készpénzért vásárolunk festményeket,

sű, műanyag ablakos,klímás,erkélyes szép

erkéllyel 18,4 M Ft simonyiingatlan.hu

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

tóföld eladó. Érd.:06-30/311-1982

régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-

állapotú lakás,a Campus közelében eladó.

Tel: 70/3655519

ÜZLET, MŰHELY

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot és

Ár:24.9M Tel:06706234024

Postakertben 2006-os téglaépítésű 1. eme-

Debrecen Nagyerdőn 85 nm-es, 3 szoba,

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

nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás első emeleti

bás újszerű lakás eladó. Garázs vásárolha-

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

tó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

eladó 9 lakásos,liftes házban.A dupla garázs

Sámsonkertben 10 éves építésű, 80 nm-es

befektetésnek, irodának is. Ár: 19.3 MFt
Tel:06706234024
Debrecen Belvárosában a Miklós utcán, 73
nm-es, nappali+ 2 hálós, 3 emeleti, téglaépítésű, gázkonvektoros, két erkélyes, fel-

30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

FÖLD, KERT

kes vízzel, villannyal, vezetékes gázzal, 2 db

RÉGISÉG
Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát,
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs

séget veszek. Érd.:06-70/624-4977
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, órákat saját részre! Tel:20/5360-069

borostyán ékszereket 50.000 Ft-500.000

fúrott kúttal, 80 db gyümölcsfával, tégla kerítéssel bekerített telken eladó. Családi ház-

Belvárosban a Petőﬁ téren forgalmas, frek-

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

nak, tanyának, telephelynek kiváló! Ár:4.99M

ventált helyen 15 nm-s üzlethelyiség eladó.

Tel.: 52/456-600

Tel:06706234024

Annak idején zöldséges volt. 30/4571-219.

Vásárolok 1940 előtti papír régiségeket,

Debrecen Diószigi úttól 300 m-re 5000

Ár: 4,5 mFt

katonai kellékeket, pénzeket, hagyatékot.

nm-es ipari telek eladó. A telken vil-

nélkül is eladó!Ár:36.9M Tel:06706234024

3 szoba, nappalis, étkezőkonyhás, hőszige-

lany közmű van, kerítés alappal rendelke-

Debrecen Tócóvölgyben 66 nm-es 1+2 szo-

telt, műanyag ablakos, tégla sorházi lakás,

zik. Telephelynek, logisztikai központnak,

bás, étkezős, erkélyes lakás eladó. Ár:15.99M

bekerített saját használatú telekrésszel eladó

műhelyeknek, raktárnak kiválló! Ár:11.9M

Tel:06706234024.

Ár:9.3M Tel:06706234024

Tel:06706234024

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt

2 DB ÜZLETHELYISÉG

Érd.:06-30/872-2179

ÁLLAT

(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.

TYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 75% termelés,

Érd: 0630/9450-035

földön nevelt. INGYENES szállítás. 690Ft/db.

446071

Érd.:06-70/776-3007.
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Centrifuga keverőtárcsás mosógép szép állapotban eladó, hibásat beszámítok, megveszem.
Ha kell elszállítom. Érd.: 06-20/485-4256

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású
hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya
kiváltása 75 éves korig, kezes nélkül, előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök, THM:
5%-10,2%, Reg.szám: 0040600476843,

tűzifa

eladó.

Tel.: 06-70/620-5183

EGYÉB KERESÉS
Dunnát, hagyatéki tollat veszek. Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság.
Tel.: 06-52/274-468,06-30/356-4569

SZOLGÁLTATÁS
Általános szerkezeti lakatos munkák, zárjavítás, falfúrás, belső átalakítások, garázsajtók, kerítések javítása igény szerint. Szabó László +36-70-246-8885

Dugulás elhárítást, csatornatisztítást, csapadékvíz elvezetők tisztítását vállalom, akár
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.
Fekete Miklós:
06-20/270-7437
446467

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-,
egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés,
előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720
Fák szakszerű kivágása, gallyak, levelek
elszállítása, rövid határidővel, garancia vállalással. 20/433-3119
Fakivágás, metszés, rotálás, kertépítés. www.patentkert.hu Tel.:
06-30/998-17-93
Hideg-meleg burkolás, kőműves munka, teljes körű lakásfelújítás, tetőjavítás. Érd.:06-30/946-4848
Klíma-légtechnikai rendszerek kivitelezését

Kertészeti árudába keresünk munkatársat
kertészeti, ﬁzikai munkára, vevők segítésére, kiszolgálására. Dísznövény ismeret elvárás. Fényképes önéletrajzzal, ﬁzetés megjelölésével várjuk a jelentkezőket:
info@villaskerteszet.hu címre. Esetleges
kérdésekkel a 06-20/357-3513-as számon
érdeklődhetnek.

06-30/635-8080

OKTATÁST VÁLLAL
Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyonőr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/2283281. E001083/2015/A008, A004, A022,
A012, A011
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász,
Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166.
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

Szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált

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

Érd.: 70/525-8504
498875

Sertésgondozó jó kereseti lehetőséggel
debreceni sertés telepre munkatársakat
keres. Jelentkezés: 06-30/413-7563

MUNKAHELYET KERES

munkatárs és kisgyermekgondozó, -nevelő

nok állást keres. Tel.: 06-30/610-0958

képzés indul februárban Debrecenben. Érd.:

Debreceni munkalehetőség
pályakezdőtől nyugdíjasig!
Irodánkba középfokú
végzettséggel dolgozni akaró,
rátermett munkatársakat
keresünk irodai munkára!

Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 06/20-3937586, 06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

TÁRSKERESÉS

TELEFONOS
ÉRTÉKESÍTÉS!

jeligére a kiadóba.
30-as csinos, kedves, hölgy ismerkedne Debrecenben. Hívjon bátran! 06-30/217-1527

Tel.: 06-30/378-1831

végzéssl korrekt áron.Tel.:06-70/631-1550

úri emberrel. Tel.:06-30/742-5885

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

40-es szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne. Minden megoldás érdekel. Érd.:

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, gépi

06-30/359-7216

eljárással, gyári színekkel! Garanciával!

70 éves férﬁ keres 65-70 éves hölgyet.

Érd.:06-20/391-4249

06-30/236-2255

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis mun-

Debrecen és vonzáskörzetéből
várjuk a jelentkezőket
munkanapokon: 9 és 15 óra
között a +36-30-576-43-20
telefonszámon vagy a
hirdetesek0428@gmail.com
e-mail címen.
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

ÁLLÁS

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

kák érdekelnek! Tel.: +36-20/622-5660
Autófényező, ill. fényezésben jártas előkészítő munkatársakat keres, Mosonmagyaróvári autójavító cég! Biztos munka, kiemelt bérezés! Érd.: info@svauto.hu
30/9375486 30/9161589

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000-200 000 Ft

DEBRECEN

nettó

Éves állásra, versenyképes ﬁzetéssel keresünk
OKJ-s vizsgával rendelkező gépkezelőt hetelős

Több műszakos munkarend

munkára. Érdeklődni: 06-20/974-9358

06 70 639 9920

Hegeszteni tudó szerkezetlakatos szakmunkást illetve segédmunkást alkalmazunk.
Tel.: 06-20/9863958

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

446063

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!

/nyugatimelo

Több műszakos munkarend

Több műszakos munkarend

VIRÁGKÖTŐT
azonnali belépéssel
felveszek.

60 éves férﬁ műszaki karbantartó illetve gond-

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
06 70 317 6258

06 70 315 8492

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő,
műszerész, lakatos végzettség.

gítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő

150000-250000 Ft

nettó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-

35 éves ápolt hölgy ismrekedne középkorú

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

+cafetéria/hó

csapat. Érettségi szükséges. 30/903-8582.

30/633-0073 www.forba.hu

parkettázást vállalunk.Tisztességes munka

AMIT BIZTOSÍTUNK:

200000 Ft-ig

sakat keresek pénzügyi területre kiemelke-

32 éves Debreceni hölgy ismerkedne!

445968

RÁBA JÁRMŰIPARI
HOLDING NYRT.

140000 Ft-tól

dő jövedelemmel kötetlen munkaidő, szuper

446141

Jól szituált egyedül élő férﬁ, megismerked-

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

próbaidő után akár

NYVSZ: E-000645/2014

ne egy szeretetre méltó hölggyel. „Várlak”

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

nettó

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

446163

- hőszigetelését vállaljuk. 06-20/295-6913

AZ AUTÓIPARBA

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Lendületes agilis dolgozni akaró munkatár-

A001-A011)

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

446170

minőségi

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

keresünk. Érdeklődni: 06-30/999-7641

445596

Vastag,

Mezőgazdasági gépkezelő munkatársat

/nyugatimelo

446056

PÉNZ

446062

EGYÉB ELADÁS

/nyugatimelo
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Patkós Attila • Kőfaragó

2017-es áron 2018 tavaszra

446277

• Síremlékek, urnasírok gránitból
• Ajándék: gránit mécses tartó vagy
gránit virágtartó
• Műkő síremlék: ajándék felirattal
Hajdúszoboszló, Radó u. 24. • Tel.:30/3949-239, 52/364-197

Alkatrészek és berendezések értékesítésével foglalkozó
cég, a Bergvillmed Kft. keres azonnali kezdéssel
hosszú távra munkatársat,
kereskedelmi asszisztensi pozícióba.
Fõbb feladatok:
- Árajánlatok, megrendelések készítése ,meglévõ
projektek nyomonkövetése.
- Számlák kiállítása, nyilvántartásának kezelése.
- Napi szintû kommunikáció külföldi beszállítókkal
angol nyelven.
- Csomagok elõkészítése szállításra, fuvarszervezés.
Feltételek, elvárások:
- Szakirányú végzettség, közép szintû angol
nyelvtudás.
- Irodai, levelezési tapasztalat.
- Gyakorlatiasság, talpraesettség, precizitás,
megbízhatóság, rugalmasság, önállóság.
Amit kínálunk:
- Hosszú távú munkalehetõség.
- Stabil vállalati háttér.
- Versenyképes jövedelem.

444563

Munkavégzés helye: Debrecen
Az önéletrajzokat az alábbi emailcímre várjuk:
info@bergvillmed.hu

Debrecenben,

a Varga utca 18. szám alatt

445692

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

www.szuperinfo.hu
Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Adja fel
apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

Ár: 17,50 M Ft-tól
446064

Szzuperinfó Újság
Szu
g
Szuperinfó

További információk:
+36-30-315-3842, +36-30-853-3596
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MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

Mezőgazdasági termények
felzsákolva kaphatók.

446057

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

Klára-Szíve Időskorúak
Gondozóházában

www.titdebrecen.hu

www.matracdepo.hu

KEZDÉS FEBRUÁR 10ÉN

FF. nnyi
nyilv.
yiililvl . szsszám
yilv
szám:
zám:
ám:: 01000
ám
01000-2009
2009

E-000789/2014.

ANGOL, NÉMET (TELC)

5FMt"[POOBMFMGPHMBMIBUØIFMZFL

szaktanfolyamok!
 Személygépkocsi
 Tehergépkocsi
 Autóbuszvezető

Jelentkezés folyamatosan!

ÁRUFUVAROZÓI (GKI), AUTÓBUSZVEZETŐI (GKI),
VÁLLALKOZÓI, TAXI, ADR TANFOLYAMOK
Tantermi, vagy ONLINE oktatással!
VSM; E: 64,71%, GY: 61,54% Áko: 116,47%

441334

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

Hajdúszoboszló,
Wesselényi 12.

Szakápolás,gondozás,teljes
ellátás, 24 órás felügyelet!
Nincs sorban állás!

Lévai Autósiskola

30/315-5148
Diétás szakács,
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
bolti eladó + boltvezető,
élelmezésvezető,
OKJ-s és Europass
óvodai dajka,
(nemzetközi) bizonyítványt
ingatlanközvetítő,
adó tanfolyamok
szakács,
NYELVVIZSGA
cukrász

MOST A KÉTSZEMÉLYES
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL
25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70.. • E-mail
E-mail:l: vvtkkft@gmail.com
Tel./fax:
52/429-259,
52/534-281.
06-70/389-6178
Tel
/fax: 52/429
259 52/534
281 Mobil: 006
70/389 6178

Felnőttképz. nyilv. sz.: 0-1000/2009

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

LED fénycsövek

446176

446450

Pároknak,
párosat,
páratlan
áron!

446443

441334

Az akció 2018.febr.1.-28. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

446602

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

Debrecen,
D
De
eb
brec
br
b
r cen
en, Széc
Széchenyi u. 8. fszt. 2. • 52/720-220, 30/501-6374
w w w. l e v a i a u t o s i s k o l a . h u

Ne várjon
Be
Berta
6 személyes
étkező
ét
94 900 Ft-ról
94

heteket az
Bellini sarok

64 900 Ftt
6

ágyazható, ágyneműtartós

309 900 Ft-ról

199 900 Ft

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

446449

Telefon:
+36-70/606-0442
www.tbutoroutlet.hu
DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

A T Bútor Outletnél
közel 200 azonnal

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

ülőgarnitúrájára!

Silvio sarok
ágyazható, ágyneműtartós

319 900 Ft-ról

Gaby kanapé

199 900 Ft

ágyazható, ágyneműtartós

109 900 FFt-ról
ól

69 900 Ft
Almera sarok
ágyazható, ágyneműtartós

289 900 Ft
Ft-ról
ról

184 900 Ft

Alfonz sarok
ágyazható, ágyneműtartós

199 900 Ft-ról

119 900 Ft
Az akció 2018. 02. 02–02. 08-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

N
NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800
Szo: 900–1300

www.facebook.com/tbutoroutlet
utoroutle

vihető garnitúra
közül választhat.
BÚTORAINK
NEM LAPRASZERELTEN
ÉRKEZNEK!
Keresse
nyereményjátékainkat
a Facebookon!

