A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ,
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

DEBRECENI

2018. február 9., XXVII/6.

Gácsi Zoltán

20/451-1346

E LÉ G

Új ablakot
szeretne?

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

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

www.faablakmester.hu

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

446036

446306

Ingyenes felmérés!

GYÁRI
K É PV IS E L E T E

a Varga utca 18.
szám alatt

I
ÉG

hõtechnikai
mechanikai
felújítás!

- Hõszigetelt
üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

NEHEZEN ISMERHETŐ
FEL AZ ÉRSZŰKÜLET

447305

Az alábbi fákat kínálja akcióban!

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

 Tölgy, gyertyán, cseresznye kuglis:

Debreceni függönyboltba

26.000 Ft/t.
 Akác kuglis: 36.000 Ft/t.
 Akác gally: 30.000 Ft/t.
 Nyárfa: 19.000 Ft/t.
Telefon: 06-30-703-40-70

30.000 Ft/t.
 Tölgy, gyertyán, cseresznye gally:

BEDOLGOZÓ VARRÓNŐT

TÉLI VÁSÁR
-20%
KEDVEZMÉNNYEL

447648

keresünk!
Érd.: 06-30/681-0884

4025 Db., Piac u. 67. Tel.: 70/339-0533
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Exkluzív társasház Debrecen központjában.
Gabonaudvarház a Halköz mellett, Simonffy u. 12–16.
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Kabátok, ruhák,
felsők, nadrágok,
szoknyák
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SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ
Keresse fel Debrecen egyik legszebb történelmi múltú patikáját!

Debrecen,
Hatvan u. 66.

Ár: 17,50 M Ft-tól

EUTR szám: AA5880539

447282

Érvényes: 2018. 02. 20-ig.

A Nashwan-Parasound kezelésből mindössze 20 alkalom szükséges a panaszok enyhítésére vagy megszüntetésére.
Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg magát
INGYEN február 13-án és 20-án
DEBRECEN, Lehel u. 22. szám alatti rendelőben!
A kúra alapárából 30.000 Ft kedvezmény jár! A kupon felmutatásával további 10.000 Ft
kedvezmény jár. www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-3216,
06-30/339-6963.Akezelőcentrumavizsgálatiidő
változtatásának jogát fenntartja. 16 óra után illetvehétvégénügyeletitelefon:06-20/495-8280,
06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának jogát
fenntartja.

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

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,
szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.

Az értékesítés elkezdődött!
aancsa divat
ddi t debrecen
db
Várjuk Kedves
Kedves
d régi
rég
é i és
és új
vásárlóinkat divatáru
üzletünkbe!
d
üzle
etünkbe!

Geotermikus fűtéssel, klímával.
Gázszámlát többet nem kell ﬁzetnie!
447332

Ingyenes CSONTSŰRŰSÉG,
vérnyomás, vércukor és koleszterin mérés.

447334
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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

TŰZIFA TELEPE

447685

10.0000 Ft kedvezmény

Nashwan-Parasound
Kezelőcentrum

• terhelés közben mással nem magyarázható
• fájdalom, görcs jelentkezik a lábban
elszíneződnek, hidegek lesznek a végtagok
• egyre kisebb lesz a fájdalom nélkül megtehető táv
• fülzúgás • memóriazavar
• szédülés • gyakori fejfájás

NYÍLÁSZÁRÓK

VIKTÓRIA – FA Kft.

Hatalmas veszélyt jelent a stresszel teli, mozgásszegény életmód, a futólag elfogyasztott zsíros ételek, a dohányfüst. Kevés idő marad figyelni a vérnyomás, cukor,
koleszterin szinten tartására. Mindezek egy súlyos betegség kialakulásához vezethet, ez nem más, mint az érszűkület, mely egyre komolyabb panaszokat okoz.

HOGY MIK EZEK?

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!

447276

Bérezés: nettó 1.400 Ft/óra

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

2

2018. február 9.

Ne kattintsunk felelőtlenül!
A közösségi oldalak során is kiszolgáltatottá válhat a felhasználó
■ Az online tér veszélyeire hívja fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság a biztonságos internet napja
(február 7.) alkalmából.
Az internet rengeteg veszélyforrást rejt magában: online
bonyolítjuk beszélgetéseinket, vásárlásainkat, ügyintézéseinket. Nem is gondolnánk,
hogy egy-egy regisztráció során az adathalászok csapdájába

sétálhatunk. A kémprogramok
szintén veszélyt jelenthetnek,
amelyek ingyenes alkalmazások letöltésekor „bújhatnak
meg” a háttértben.
Az internetet egyre több ﬁatal használja, akik nem feltétlenül vannak tisztában a buktatókkal. Jóhiszeműségükből
kifolyólag akaratlanul is bajba
kerülhetnek, így nagyon fontos,
minél körültekintőbbek legyenek, és tudatosan kattintsanak
egy-egy tartalomra. A rendőrség felhívja a ﬁgyelmet, hogy

rendkívül fontos megtanítani
a ﬁatalok számára, miként védekezhetnek az adathalászok
és más felhasználók rosszindulata ellen. Érdemes odaﬁgyelni az alkalmazásoknál futó
háttérprogramokra is, melyek
észrevétlenül kalauzolják a felhasználót hirdetési oldalakra,
valamint adatokat szolgáltathatnak ki másoknak.
A közösségi oldalak során
is kiszolgáltatottá válhat a felhasználó. „Már a regisztráció
alkalmával érdemes kitérni
azokra az alapvetésekre, amelyek betartásával elkerülhetők
a jövőbeli kellemetlenségek.
A személyes adatainkat soha
ne vezessük fel az adatlapra,
mint ahogyan privát fényképeink esetében is ajánlatos azzal a tudattal eljárni, hogy ami
egyszer felkerül az internetre,
előfordulhat, hogy azt már soha nem tudjuk eltávolítani onnan.” – hívja fel a ﬁgyelmet a
rendőrség közleményében. Kitérnek arra is, hogy növelheti

Válasszon MAGYAR
szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!
Vegyen részt ingyenes
hallásvizsgálaton 2018.
március 9-ig és vegye át
GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!
A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg
   

4025 Debrecen, Révész tér 2.

Bejelentkezés: 06-52/477-026
06-30/722-7970
6oV_{cY`gVV]Vaa{hk^oh\{aVidcghoikZkã`_d\dhjaiV`!V`hoaZiZgZ_^\!
bVm^bjb'%&-#b{gX^jh."^\!V]^gYZih[ZabjiVi{h{kVa#
6]Vaa`hoa``Za`VeXhdaVidhghoaZiZ`gãagYZ`aãY_cV[Zci^
Zag]Ziãh\Z`Zc#

447730

441334

www.victofon.hu

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

a biztonságunkat, ha számítógépünket tűzfal és vírusirtók védik, ezek ugyanis mindig ﬁgyelmeztetnek, ha bajt
észlelnek. Fontos az is, hogy
amennyiben nyilvános hálózatot használunk, lehetőség szerint ne személyes ügyeinket intézzük. Figyeljünk arra, hogy
milyen információkat osztunk
meg magunkról, hiszen sohasem tudhatjuk egészen biztosan, ki is van az online tér másik oldalán. Különösen fontos
mindezt a gyermekekben is
tudatosítani, akik nem kellően gyanakvóak egy üzenettel
kapcsolatban.
Tanácsok a biztonságos
netezéshez
A rendőrség felhívja a ﬁgyelmet, hogy az ismeretlen

feladótól érkezett levelet ne
nyissuk meg. Fontos tudni,
hogy a bankok soha nem kérik a számlaszámot és jelszót,
személyes adatokat interneten
keresztül. Ez ugyanis egy nagyon régi formája a csalásnak,
hogy bankszámla-információkhoz férjenek hozzá. Hangsúlyozzák, hogy ne tegyünk
fel magunkról ﬁgyelemfelhívó, kihívó képet, ezzel ugyanis visszaélhetnek Fontos, hogy
a jelszavainkat úgy válasszuk
meg, hogy azok erős biztonságúak legyenek: lehetőleg ne
könnyen kitalálható kódokat
adjunk meg – úgy mint születési dátum, név, stb. – ezeket ugyanis nagyon könnyen
megfejthetiki.
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TAVASZI ELŐZETES
Divatos, elegáns szettek
gazdag választékban, kedvező árakon!

FREE - A GLUTÉNMENTES ÉTTEREM
■ Sok családban előfordul, hogy valaki
gluténérzékeny.

AKCIÓ! februá
február 9-től amíg a készlet tart:
MÁRKÁS
MÁRKÁ
Á ÁS GYERMEK ÁGY
ÁGYNEMŰ GARNITÚRÁK
(Angry Birds, Sou
ouu Luna,, Pl
Plan
Planes)
anes) 6990
6 0 Ft helyett
h
2990
2
29
90
0 FFt-ért kaphatóak.

A FREE, 100% gluténmentes
akkreditált éttermünkkel és
konyhánkkal szeretnénk a
lisztérzékenyeknek és családjuknak a segítségükre
lenni. A FREE gluténmentes
étteremben helyben is lehet fogyasztani, de házhoz
szállítással is ki tudjuk szolgálni Vendégeinket.

CSIZMÁK, CIPŐK 20-50 %
engedménnyel az emeleten, amíg a készlet tart!
február 9-től amíg a készlet tart:

5000 Ft feletti vásárlás esetén 1 pár gyermek lábbelit adunk ajándékba.

441334

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

A Tronka és Társa Temetkezés
Debrecen, Kassai út 93. szám (Kemény Zs. utcai buszmegállónál)
új, korszerűen kialakított, kulturált körülményeket biztosító

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

447731

441334

várja ügyfeleit.

Valentin napi akciónk:
Romantika a maximumon
Garantáljuk a konyhá n kból rendelt éte - gyertyafénnyel, virággal,
lek vonatkozásában azt, szívmelengető dallamokhogy 100 %
%-ban
ban
kal a FREE Gluténmentes
glutén menétteremben egy ajántes lesz az
dék pohár pezsgővel
á lta lun k
vagy édes, epres
készítet t
Februárban
Febr
ruár
forrócsokival a
étel, ame-a hirdetés fel
felmutatója
vacsora mellé.
lyek nem
10% k
kedvezményben
d
Éld át Kedkülönbözrészesül az
veseddel
a
nek sem ízéttermi fogyasztásból!
szerelem
gyöben, sem álA FREE-ben a Valentin nap
nyörű érzését
lagban, sem
február 14–18-ig tart!
a FREE-ben!
minőségben
Más akciókkal nem
Érezd a pompás
a megszokott
összevonható.
ételektől.
FREE Valentin napi

ajánlatunk zamatát, a szív
alakú pizzák vagy Isler sütik varázsát, érezd a szerelem ízét!
HIRDETÉS
Debrecen,
Kossuth u. 55.
Asztalfoglalás:
+36 52 422 224 és
+36-52/477-700
Nyitva tartás:
mindennap
11:00-22.00.-ig.
Bővebb információ elérhető a
www.glutenmentes-ﬁnomsagok.hu
weboldalon.

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!

445895

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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Full-Auto
Márkaszerviz
– ŠKODA és VW garanciális és
garancián túli szerviz, javítás
– Minden márka szervize és javítása

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

Több anyag, masszívabb konstrukció!
Egészségpénztári ügyintézés

Az akció csak
7 napig érvé
nyes!

269 Ft/db
ELFOGADJUK:

1345 Ft/kg

Sérült autójával
MIÉRT HOZZÁNK JÖJJÖN?

691,99 Ft/l

Belux sampon,
n,
750 ml
a,
festett hajra,
száraz hajra,
a,
zsíros hajra,
a,
korpa ellen.
n.

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

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

 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.

939 Ft/db

VÉGH-CAR-AVAN KFT.

1878 Ft/l

Szavo
penész elleni sz.
500 ml

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

441334

Ur
Urbán
parány
pa
200 g,
20
ét, tej
ét

447302

519 Ft/db

Bádogosmunkák. Tavaszi
előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

441334

441334

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

Az akció időtartama: 2018. 02. 12–02. 18.

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

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

1
100%-os
merinoi
gy
gyapjú ágynemûk

Full Diszkont

441334

441334

– Kárügyintézés, kárfelvétel

rövid szállítási
határidõvel

445763

– Műszaki vizsgáztatás és felkészítés
– Karosszériajavítás

AR
MAGY K
KE
TERMÉ

MINÔSÉGI
FENYÔBÚTOROK

– Alkatrész- és tartozékértékesítés
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 O5@5=O5JC5OCHO5GIM
* ðß
Péntekenként 20.30-23:30

+5 5 ×ã×5ßß565 ×5
3  ßß756Ò* ×5 ( ĝß ĝ× ×
ß 6ãĝ6ß56 ×
) ß  U
.6 ëß
* ðß
Velünk szórakozás a pihenés! Ne várj jövo hétig, próbáld ki most!

447335

447684

Hangulatfelelos szaunamester: Balogh Csaba
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Építés–Otthon– Lakberendezés
neres
Konté zállítás
léks
törme
1
2-41-6
2
2
0
2
06-

Kopott beltéri ajtók? Új vétel
Régi bejárati ajtó? helyett

ötletes
felújítás!

447275

2 DB ÜZLETHELYISÉG
KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.

Érd: 0630/9450-035

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

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK
• Dekor
• CPL
• 3D

MADE IN GERMANY

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

441334

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

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

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

 reggel visszük –
este hozzuk
 időjárásálló,
szép új felület
 növelje biztonságát
 tartós és rugalmas
megoldások
447678

441334

Ú
J
A
T

• 7– 8 légkamrás„A” kat. proﬁl

447284

06-20/9462-169
 bontás és
törmelék nélkül
 soha többé ajtófestés
 a legtöbb ajtóra és tokra
alkalmas
 több mint 1000
lehetséges modell

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön

Egyéb
ASZTALOS
MUNKÁK
készítése, javítása!

R
É
G
I
B
Ő
L

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, Cegléd u. 11. sz. alatt

INNOVÁCIÓ A KONVEKTOROK VILÁGÁBAN
ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁS ÚJ DESIGNNAL
447308

CASCO-S ÜVEGKÁR
RENDEZÉS AKÁR
ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

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

e
Autóüvegb
épített
.
biztonság..

       
    !"#$%&
  

          

441334

441334

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

GREENLED
Árpád tér 6.

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

www.autouvegdebrecen.hu

TRI-PROOF

www.lemezcentrum.hu info@lemezcentrum.hu

www.pilkington.hu

42/462-063
063 +36 20/520
20/520-5286
5286
4400 Nyíregyháza
Nyíregyháza, Debreceni út 35
352.
52 +36 42/462
52.

Országos kék szám:
80/200-200

447315

Forradalom az ipari világításban!

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

Hirdessen tematikus oldalainkon
KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Tel.: 52/525-419
www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu

441334

441334

gyula.vass@nsg.com

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

3990 Ft
5990 Ft
7900 Ft
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Szakemberek A-Z-ig
KÖNYVELÉS

VÍZSZERVÍZ!

Debrecenben!

Házhoz
szállítással is.

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

0620/337-6171

447330

Érdeklődni:

Konténeres
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

szőnyegtisztítás

FOUR ENTRY KFT.

SÍREMLÉKEK

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Professzionális

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

446037

445264

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

0670/6694877

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

 52/430-826,
06-20/950-5515 06-30/9430-826

SÍREMLÉKEK
készletről
kedvezményes áron!

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

Tel.: 20/933-5023
441334

KÖNYVELÉS

447274

VÍZSZERVÍZ

www.sirkovek.hu

KÉMÉNY

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
  
Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
445231

447682

GOMBOS PÁL

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

KÁLYHAMESTER

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, REDŐNYÖK,
SZÚNYOGHÁLÓK, RELUXÁK
FORGALMAZÁSA/BEÉPÍTÉSE/KÉSZÍTÉSE
SE/KÉSZÍTÉSE

441334

DOBI ZOLTÁN:
06/30-990-3792

www.derecskeikalyhas.hu

Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?
Fehér-Belák Andrea
70/456-3436
andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,
a plazmából pedig

  

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

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

sá

bizton

100%

Hívd INGYENES  

segítségnyújtás

+36 80 808 008

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

vagy látogass el weboldalunkra:

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

100% g

Segíts Te is!

Kötelesné Éva
441334

446163

447652

7 légkamrás profilból
INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉS
FELMÉRÉS!

www.debrecen.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas
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Apró

Csapókertben, szoba-konyhás kis ház,

Debrecen Felsőjózsán, 828 m2-es telek,

Izsó utcai 15 éves, nappali és 4 szobás,

Nagyerdőn Kartács utcánál 150 m2, 45

560 m2-es telekkel eladó. 8,9 M Ft.

frekventált helyen, a Tesco közelében,

nagyteraszos parkos telkű kandallós

m2-es nappali 3 szobás, 2 fürdőszobás,

0620 422 6503

bontandó házzal, teljes közművel eladó.

és klímás, csendes családi ház 35 m2

6 éves amerikai típusú ház duplagarázs-

Csapókertben, 80 m2-es, 2 szobás

17,99 M Ft. 0620 516 6127

garázzsal és fedett kocsibeállóval 700

kockaház, 740 m2-es telken, egyéb

zsal 700 m2 telken. Extrák:napkollektor,

Debrecen Lencz telepi 90nm-es, 3

m2 telken 65 M Ft simonyiingatlan.hu

szauna, öntöző, kamera, cserépkály-

szobás, étkezős, egyszintes családi

Tel: 20/9911123

ha, 30 és 15 cm hőszigetelés, ﬁlagó-

ház, 1080 nm-es összközműves tel-

Kardos utcán 100m2, nappali kony-

ria, spájz. 65 M Ft simonyiingatlan.hu

ha, 3 szobás, több szintes, új konden-

Tel: 20/9911123

melléképületekkel eladó. 18,5 M Ft
HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Szabadságtelepen Létai úthoz közel ÚJ

0620 422 6503
Csigekertben 150 m2-es nappa-

ken eladó. A ház kivülről hőszigetelt,

építésű nappali + 4 szobás CSOK-os

li és 4 szobás, 16 éves, amerikai típu-

családi házak 550 nm-s telekkel eladó.

sú ház 900 m2 parkos öntözős tel-

Tel.: 30/4571-219 Ár: 39 mFt

ken eladó. 59 M Ft simonyiingatlan.hu

Belváros csendes utcájában, 150

Tel: 20/9911123

m2-es, nappali és 3 szobás, 16 éve

Db-Józsán a régebbi építésű 2+2 szo-

Debrecen Liget térnél található 35nm-

kialakított, exkluzív polgári ház garázs-

bás családi ház eladó 750 nm-s tel-

es,1.5 szobás házrész, külön bejára-

zsal, ﬁlagóriával, 700 m2 telken 69 M Ft

ken melléképületekkel, nagy terasszal.

tú 350 nm-es telken eladó. Ár:9.9M

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

30/4571-219 Ár: 19,9 mFt

Tel:06706234024

Csapókert csendes kis utcájában, 25

Debrecen -Pacon, buszmegálló köze-

Debrecen Nagyerdő alján 60nm-es,2

éves, 140 m2-es, nappali és 4 szo-

lében, 1116 m2-es telken, 30 m2-es,

szobás,étkezőkonyhás,gázfűtéses

bás, 25 éves, hőszigetelt, úszóme-

téliesíthető ház, szép, rendezett kerttel

házrész,kétlakásos 300nm-es udvar-

dencés családi ház garázzsal és fedett

eladó. 5,5 M Ft. 06 20 516 6127

ban eladó. Ár:9.9M Tel:06706234024

kocsibeállókkal, fedett nagy terasszal 600

Debrecen belvárosában a Bethlen Gábor

Debrecenben, Szabadság telepen,

m2 telken 30,9 M Ft simonyiingatlan.hu

utcában eladó egy 1.5 szobás erkélyes

Tel: 20/9911123

10. emeleti, nagyon alacsony rezsi-

Csapókert 16 éves amerikai típ. 144 m2,

jű, mért központi fűtéses panellakás.

nappali 3 szobás ház 38 m2 garázzsal

Ár: 12,5 M Ft Tel: 0670-701-2271

55 m2 melléképülettel 1000 m2 tele-

Debrecen Csapókertben 100nm-es klasz-

ken. Francia mészkő kandalló, gránit-

gázfűtéses, átlagos állapotú. 35-45 nm
közötti 2 szobás lakás cserét beszámítok! Ár:16.9M Tel: 06706234024

2 szobás, összközműves kockaház,

zációs kazánnal, 3 klímával, műanyag
nyílászárókkal, elektromos redőnyökkel, riasztóval, 20m2 terasszal, 17m2es garázzsal nagy füvesített közös telkű sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Kerekestelepen 10 éves 3 szobás étkezős amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2
garázs és fedett beállóval 40 m2 melléképület 1000 m2 telken 30 m2 terasz,
öntözős kert, 2 fűtési rendszer és kandalló, 10 cm szigetelés, kamera , elekt-

Olajütőben, Mák utcánál, 110 m2-es, 16
éves, amerikai típusú, 3 szobássá alakítható, kandallós, szigetelt ház 17 m2
garázzsal, 1100 m2 telken 44,9 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123
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

romos aluredőny, fúrott kút 49,9 M Ft

Postakertben 185 m2 6 szobás új ház

0620 422 6503

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

szigetelt fallal 620 m2 telken. Légcse-

Hatvan utcai kert Vág utcánál 119m2-

Magvető utcánál 140 m2-es, 17 éves,

rélő, videó rendszer, kamera és sza-

es, nappali plusz 3 szobás, gáz cirkó

nappali és 4 szobás, 1 éve teljesen fel-

una előkészítéssel. A nyílászárók fából

szikus 10x10-es 3 szobás,étkezőkonyhás

lapos fa konyhaszekrény, kovácsolt vas

tégla építésű,egyedi církófűtésű,terasz

fűtéssel, garázzsal, déli fekvéssel,

újított ház vendégházzal, 1 garázs-

készültek 3 rétegű üvegezéssel. Mosó-

karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntöző,

os,hőszigetelt családi ház, 680nm-es

2011-es sorház eladó kisebb saját

zsal és fedett kocsibeállóval, kemen-

konyha, motoros aluredőny és egy

riasztó 56,5 M Ft simonyiingatlan.hu

összközműves telken eladó. Ár:24.9M

telekkel 38 M Ft simonyiingatlan.hu

cés ﬁlagóriával, 550 m2 telken 55 M Ft

nagy terasz teszi otthonossá 59,8 M Ft

Tel: 20/9911123

Tel:06706234024

Tel: 70/3655519

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

540 m2-es telekkel eladó. 19,9 M Ft

Onlineingatlan Közvetítő Iroda
www.onlineingatlan.ingatlan.com

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
Csapókert végén gyönyörűen felújított 1+2 félszobás téglalakás eladó. Műanyag nyílászárók, igényes burkolatok,
új konyhabútor, új fürdőszoba. Ingyenes parkolás a társasház előtt. 13.15 M Ft +36 70 461 9171
Debrecen belvárosában, a Kandia utcában eladó, egy 54
m2-es, 1+2 szobás, K-NY tájolású, mért távhős, felújítandó 4. emeleti lakás. Az ingatlan üres, azonnal birtokba vehető. 13.39 M Ft +36 70 716 9076
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
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

444514

www.iszp.hu

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

Debrecen Óvárosában 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 MFt 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 MFt Tel.: 0670/776-9933
Debrecen Belvárosában társasház 4. emeletén
lakás eladó. A lakás 54 m2-es, 1 + 2 fél szobás,
felújítandó. Ár: 13,9 MFt Tel.: 0630/559-6685
Debrecen Júlia kert, 720 m2-es közművesített
telek, 30%-os beépíthetőségi lehetőséggel eladó. Ár: 9,1 MFt Tel.: 0630/990-9634
Debrecen Júlia kert városrészén 321 m2-es
telken 42 m2-es 1 + 1/2 szobás felújított ikerház
eladó. Ár: 12,9 MFt Tel.: 0630/559-6685
Debrecenben 1.112 m2-es telken 61 m2-es, felújítandó családi ház csendes aszfaltozott utcában eladó. Ár: 15,8 MFt Tel.: 0620/215-0812
Debrecen Fészek lakópark városrészén, tégla
építésű, 38 m2-es, 1 szobás, 2003-ba épült társasházi lakás szép állapotba eladó. Ár: 13,5 MFt
Tel.: 0670/422-3981
Hajdúsámson-Sámsonkert, tégla építésű, 3
lakásos sorházban, a 3. lakás, külön kerttel, 60
m2-es, nappali + 1 szobás + 2 fél szobás lakás
+ garázs eladó. Garázs + 1 MFt Ár: 13,5 MFt
Tel.: 0630/955-5285
Debrecen Tégláskert városrészén, 1305 m2es telek, 21 m-es utcafronttal eladó. Villany a
telken belül, víz, gáz, csatorna az utcában található. Ár: 9,9 M Ft Tel.: 0670/776-9933

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

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

447729

• Nagyerdőn 43 nm-es, 1 + 1 szobás, szépen felújított, gázfűtéses lakás eladó! 16,5 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
• Biczó István kertben, téliesített, jó elosztású, 40 nmes, téglaépítésű ház eladó, kis betonpincével, rendezett, lakott környezetben! 3,6 MFt 30/201-3400
• Batthyány utcánál, kiváló adottságú, 1. emeleti,
2 szobás, nagyon igényesen felújított, téglaépítésű
lakás eladó! 19,8 MFt 30/201-3400
• Bihari kertben 80 nm-es 2 szobás, étkezős, kedvező tájolású, könnyen átalakítható masszív kockaház
eladó 580 nm-es telken! 19,8 MFt 30/406-2625
• Nagyerdőn 97 nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú, erkélyes, világos, gázcirkó fűtéses, klímás lakás eladó egy zárt udvaros társasházban. 31,9 MFt
30/406-2625
• Agrár Egyetemhez közel 64 nm-es, 2 + 1 szobás
jó állapotú erkélyes lakás újszerű társasházban eladó! 24,4 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 45
nm-es, 2 szobás, újszerű lakás liftes házban eladó!
20 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
• Józsa Tescónál földszintes, önálló, nappali, plusz 3
szobás, nagy étkezőkonyhás, 94 nm-es családi ház
eladó! 20,5 MFt 30/201-3400
447317

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
CSAPÓKERTI, nappali, étkező + 4 szobás,
szép ház eladó. 41,99 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
PIAC UTCAI, 98 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, étkezős, erkélyes lakás parkolóval eladó. 29,9 mFt
70/6445-274
BIHARIKERTI, 70 m2-es, nappali + 2 szobás,
igényes, ﬁatal ház eladó. 29,9 mFt 70/6445-274
SÁMSONI, 110 m2-es, nappali + 3 szobás,
földszintes ház, eladó. 18,2 mFt 30/723-9172
EBES KÖZPONTI, 157 m2-es, nappali + 5 szobás, 14 éves ház eladó. 22,9 mFt 30/723-9172
BOCSKAIKERTI, 90 m2-es, nappali + 3 szobás, ÚJ ikerház eladó. 24,9 mFt 30/6677-167
BELVÁROSI, 64 m2-es, 2 + nappali, erkélyes,
ÚJ lakás eladó. 27,49 mFt 30/6677-167
ÓVÁROSI, 3! nappali + 6 szobás, kétszintes
ház eladó. 44,8 mFt 30/4798-700
EGYETEMNÉL, 29 m2-es, ÚJ GARZONLAKÁS,
17 m2-es terasszal eladó. 17,5 mFt 30/4798-700
NAGYERDEI, 54 m2-es, 1.em-i, 2 szobás lakás
eladó. 19,0 mFt 30/4415-243
MARTINKAI, 197 m2-es, nappali + 3 szobás, földszintes, luxusház eladó. 49,0 mFt
30/4415-243
GERÉBY-TELEPI, 899 nm-es, 21 m utcafrontú összközműves telek eladó. 18,9 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

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

445980

447670

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

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: 33,9 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
Veres Péter lakóparkban földszintes családi ház,
ikerház (két generációs), alatta szuterén, benne engedélyes, működő üzlethelyiséggel, 900 nm-es telken
62 nm-es garázzsal eladó! Egyik lakás 90 nm nappali +
3 szoba,. Másik lakás 70 nm 2 szoba, konyha + étkező.
Irányár: 2 db független lakás egy fedél alatt 55 MFt
Árpád téri Református templom mögött, üzleti
célra és lakhatás céljára is alkalmas, (kialakítható utcafronton üzlet, telek hátsó részében lakás) 270 nmes telken utcai bejárattal, zárt sorú építési módban
épült épület eladó. A telek utcafrontja 9 m. 18,4 MFt
Belvárosban, a Kar utcán 2010-ben épült társasház 2. emeletén 60/82 nm-es Nappali + 2 szobás,
erkélyes, amerikai konyhás, eladó. 26,3 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. 49 MFt Alkuképes!
Bocskaikert központjától 300 m-re, eladó 1586 nm-es
telken 150 nm-es, Nappali + 4 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: 19,9 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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nm-es 3 szoba, nappalis, étkezőkonyhás, hőszigetelt, műanyag ablakos, tégla sorházi lakás, bekerített saját használatú telekrésszel eladó. Ár: 9.3 M
Tel:06706234024
Sámsonkertben 50 nm-s nappali + 2
szobás 2010-s építésű sorház eladó
a központhoz közel. 30/4571-219.
Ár: 8,9 mFt
Szabadság telepen 1.000 nm-s telken
3 egymástól független ház, házrész
eladó 75-75-50 nm-s. 30/4571-219
Ár: 30 mFt
HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek eladó, kiadó házakat, irodákat,
üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali ﬁzetéssel. Tel.: 30/4571-219.
Erkélyes lakást vásárolnék Debrecenben az Újkert, vagy Vénkertben.
Tel.: 06-70/200-0645
LAKÁSELADÁS
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 Jókai utcánál új építésű lakások 81m2-es, 1. és 2.emeleti liftes házban, 6m2-es erkéllyel, nappali plusz 2
szobás, garázzsal 2.5MFt, elkészülési idő
2018. Nyár 31,59M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Belváros Nap utcánál 74m2-es, 3 szobás,
kelet-nyugati fekvésű, 2.emeleti, 1994es felújított, 2 erkélyes, gáz cirkó fűtéses, klímás, 17m2-es garázzsal +2 MFt
lakás 21 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Belváros Teleki utcán bruttó 92 m2-es,
nappali plusz 3 szobás, étkezős, 1992es építésű, 2.emeleti, saját tárolóval, mért fűtéssel, külsőleg szigetelt
lakás 21,5 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 70/3655519
Belváros Vármegyeháza utcánál 51
m2-es, 2 szobás, liftes, teljeskörűen
felújított, műanyag nyílászárókkal,
modern konyhaszekrénnyel, hűtő,
sütő, mosógép, gázlappal, szép 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
házban 52nm-es,2 szobás,étkezős,első
emeleti lakás eladó, liftes házban.
A lakásba hűtő-fűtő klíma lett beszerelve.Kiválló befektetésnek,irodának is
Ár:19.3M Tel:06706234024

Postakertben 2006-os téglaépítésű 1.

Debrecen Diószegi úttól 300 m-re 5000

emeleti szigetelt gázcirkós 58 nm-s 1+2

nm-es ipari telek eladó. A telken villany

szobás újszerű lakás eladó. Garázs vásá-

közmű van,kerítés alappal rendelkezik.

rolható. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

Telephelynek,logisztikai központnak,m

Debrecen Nagyerdő alján 71nm-es,3
szobás,étkezőkonyhás,egyedi gázcirkó
fűtésű,műanyag ablakos,klímás,erkélyes
szép állapotú lakás,a Campus közelében
eladó. Ár:24.9M Tel:06706234024

Debrecenben keresek eladó és kiadó

Debrecen Diószegi úttól 300m-re 5000

lakást, lakásokat ártól és nm-től füg-

nm-es ipari telek eladó. A telken villany

getlenül kp-s ügyfeleim részére.

közmű van,kerítés alappal rendelkezik.

Debrecen Nagyerdőn 85nm-es,3 szoba,
nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás első
emeleti új lakás, 16 nm-es 2 erkéllyel,
dupla garázzsal eladó 9 lakásos, liftes
házban. A dupla garázs nélkül is eladó!
Ár: 36.9 M Tel:06706234024
Debrecenben az egyetemekhez pár
percre 76nm-es,3 szobás,étkezős teljesen felújított,műanyag ablakos szép
lakás eladó.3 erkélyes,3 klímás új
konyhabútorral felszerelt,mért távhős.
Ár:17.9M Tel:06706234024
Epreskert utcánál 90m2-es, nappali plusz 3szobás, 2002-es építésű,
3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, inverteres
plazmaszűrős 2klímával, beépített szekrényekkel és bútorozva is, 4m2-es
erkéllyel, parkosított udvarral, 20m2es garázzsal+2,5MFt lakás 24,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

LAKÁSKERESÉS

Tel: 30/4571-219.
ALBÉRLETET KÍNÁL
Nagyerdőn a Simonyi úton kiadó 120

Telephelynek,logisztikai központnak,m
űhelyeknek,raktárnak kiválló! Ár:11.9M
Debrecen keleti ipartelepénél 3300nm-

nm-s nappali + 3 szobás cirkós 2 tera-

es ipari telek eladó. A telek 40%-a

szos duplakomfortos fsz-i üres lakás.

beépíthető 9.5m magasságig. Műhely

30/4571-219. Ár: 200.000,- Ft / hó +

nek,raktározásra,telephelynek,logisztik

rezsi + kaució.

ai központnak,és más tevékenységre is

Debrecen nagyerdő mellett I. emeleti

alkalmas.Ár:16.5M Tel:06706234024

bútorozott, kétszobás gépesített, erké-

Debrecen Liget térnél található 685

lyes, zárt udvaros lakás kiadó. Számlaké-

nm-es építési telek, lebontandó épü-

pes. Ár:100eFt. Érd.: 06-30/649-7389

letekkel, eladó. A telek összközműves.

Debrecenben Gyöngyösi utcában 2 szobás bútorozott lakás igényesnek hosszútávra kiadó. Érd.:06-30/619-6860
Fodrász műszak kiadó Debrecenben
minden rezsivel, plusz költségek nélkül
számla képesen egy szépségházban.
30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.
ÉPÍTÉSI TELEK
Füredi kapuban nappali + 2 szobás

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, 6m2-es erkéllyel 24,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

együtt is. 30/4571-219. Ár: 23 mFt

Nagyerdő Kardos Albert utca 82m2-es,
amerikai konyhás nappali plusz 2 szobás
igényesen felújított, 2. emeleti, gáz cirkó
fűtéses, déli fekvésű erkélyes, 3 légkamrás minőségi fa nyílászárókkal, lakás
15 m2-es garázzsal (+ 2 MFt) 28,5 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Ár: 3 mFt

Nagyerdőn 60 nm-es 2.5 szobás, gázfűtéses, tégla építésű lakás a Kossuth
egyetemhez 2 percre eladó. Hőszigetelt
ablakok lettek beszerelve, átlagos állapotú. Ár:17.9M Tel:06706234024

Tel:06706234024

Tel:06706234024

Nagyerdő Gvadányi utcánál villamos
közeli, 3.emeleti, 54 m2-es, 2 szobás, tégla, felújított homlokzattal, felújított fürdővel, műanyag nyílászárókkal, gázfűtéssel, erkéllyel, keleti fekvésű világos, csendes lakás 18,95 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

Nagyerdő Mikszáth Kálmán utcánál 55m2-es, 2szobás, felújított lakás
4.emeleti, villamosközeli, gázkonvektor és elektromos fűtéses, új konyhaszekrénnyel, újabb nyílászárókkal, felújított tetővel, 6m2-es erkéllyel 18,4 M Ft
simonyiingatlan.hu Tel: 70/3655519

űhelyeknek,raktárnak kiválló!Ár:11.9M

újszerű állapotban lévő 64 nm-s 2. eme-

Ár:24.9M Tel:06706234024
Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es,
összközműves építési telek, lebontandó
házzal eladó. A telek 40%-a beépíthető, zárt sorban, 2 lakóegység építésére

házzal eladó. A telek 40%-a beépíthető, zárt sorban, 2 lakóegység építésére
alkalmas. Ár:17.9M Tel:06706234024
nm-s építési telek eladó. Utcafronti rész

Csapókertben, 560 m2-es építési telek
bontandó kis házzal eladó. 8,9 M Ft.
0620 422 6503

21 méter minden közmű a telek előtt.
30/4571-219 Ár: 9,3 mFt
Hajdúböszörményben, a központhoz
közel 1000 nm-es üres építési telek

FÖLD, KERT
Debrecenben, Diószegi út közelében,
40 m2-es, 1 szoba-konyhás kis ház,
870 m2-es telken eladó. 5,99 M Ft.
0620 422 6503
Kaba és Tetétlen között 7,5HA 363AK
szántóföld eladó. Érd.:06-30/311-1982

Tiszatarjánban horgászatra kiváló komfortos nyaraló eladó, 2 szoba, konyha,
fürdőszoba van, valamint egy bekerített üres 1100m2 telek vízzel, villanynyal. Árak: 1.600.000 Ft és 500.000 Ft.
06-20/437-1485
ÜZLET, MŰHELY
Belvárosban a Petőﬁ téren forgalmas,

torna közművek vannak. Akár több

frekventált helyen 15 nm-s üzlethelyi-

lakás építésére is alkalmas! Ár: 8.5 M

ség eladó. Annak idején zöldséges volt.

Tel:06706234024

30/4571-219. Ár: 4,5 mFt

nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, hétvégi telek kis házzal eladó. 30/4571-219
Debrecen belváros közelében 150
nm-es, összközműves építési telek,
lebontandó házzal eladó. A telek 50%-a
beépíthető, 7.5m homlokzat magasságig. Ár:13.5M Tel:06706234024
Debrecen csapókert csendes helyén,
900 nm-es építési telek, eladó. A telek
teljes összközműves, közel a buszmegállókhoz! Ár:16.9M Tel:06706234024
Debrecen Diószegi útnál, Csárda utcából nyíló 1700 nm-es dupla telek, faházzal, vezetékes vízzel, villannyal, vezetékes gázzal, 2 db fúrott kúttal, 80 db
gyümölcsfával, tégla kerítéssel bekerített telken eladó. Családi háznak, tanyáTel:06706234024

Tel: 20/9911123

eladó. A telken gáz, vezetékes víz, csa-

Db-Józsán a Rákóczi kertben lakott kör-

nak, telephelynek kiváló! Ár:4.99M

Töhötöm utcán 800 m2-es építési telek
25,5 M Ft, Szabolcs utcán 1000 m2-es
építési telek 20 M Ft simonyiingatlan.hu

Debrecen Biczó J. kertben buszmegálló közelében 888nm-es művelt gyümölcsös 0nm-es hétvégi házzal alápincézett
kamrával eladó. Tel.:06-20/401-5930

összközműves építési telek, lebontandó

30/4571-219. Ár: 24,3 mFt

eladó. Akár bútorozva vagy garázzsal

Sámsonkert központjához közel a
Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési telek
eladó. 30 m-s utcafront minden közmű
az utcában. 30/4571-219. Ár: 3,5 mFt

Debrecen Óvárosi részen 352 nm-es,

Felső-Józsán csendes utcájában 900

szobás cirkós újszerű állapotú lévő lakás

Óvárosban Rákóczi utcánál, 475
m2-es 2 lakás építésre alkalmas építési telek 30 M Ft simonyiingatlan.hu
Tel: 20/9911123

ÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ

leti 2015-s lakás liftes házban eladó.
Mester u-n 2002-s építésű 75 nm-s 3

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

alkalmas.Ár:17.9M Tel:06706234024

441334

Sámsonkertben 10 éves építésű, 80
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áron aranyékszert, porcelánokat, fest-

Pláza közelében, régebben fodrászat

ményeket, szobrokat, órákat saját rész-

volt. 30/4571-219. Ár: 130 eFt / hó +

re! Tel:20/5360-069

rezsi + kaució.

Készpénzért vásárolunk festményeket,

Debrecen belvárosában,35nm-es fodr

régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-

ászat,kozmetika,szolárium,akár teljes

di, Zsolnay porcelánokat, hagyatékot

berendezéssel együtt is eladó.Ár:8.9M

és borostyán ékszereket 50.000Ft-

Tel:06706234024

500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen,

Fodrász műszak kiadó Debrecenben

Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

minden rezsivel, plusz költségek nélkül

Vásárolok 1940 előtti papír régiségeket,

számla képesen egy szépségházban.

katonai kellékeket, pénzeket, hagyaté-

30/4571-219. Ár: 30.000,- Ft / hó.

kot. Érd.:06-30/872-2179

GÉP, SZERSZÁM

ÁLLAT

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

Ingyen elvihető 3 hónapos feke-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,

te vizsla keverék nagyon szép szu-

üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-

ka kiskutyák várnak szerető gazdira.

gát, marógépet, kompresszort, invertert,

Érd.:06-30/539-6221

kis gépeket. 0670/624-5475

Napos csibe 2018 szezonra rendelhető!

JÁRMŰ

Érd.:06-20/967-2743, 06-54/412-163
Tojótyúk előjegyezhető a www.

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-

Balmazújvárosi munkahelyünkre keresünk

SZOLGÁLTATÁS
ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST
vállalok OLCSÓN, GYORSAN
a hét minden napján, az ország
bármely pontjára, külföldre is.
www.koltoztetesdebrecen.hu
06-20/953-9626
447316

Asztalos munkák vállalása (konyha-,
iroda-, egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, előtető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

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

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

30/535-5532

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

len munkaidő, szuper csapat. Érettségi

447338

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai
segítő munkatárs és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés indul februárban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft.
Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-

447686

garanciával vidéken és hétvégén is.
06-30/218-1200

Igazán csinos, dekoratív szőke lány
ismerkedne. 70/270-2387

157.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES

Kupon: baromﬁ50

cia vállalással. 20/433-3119

Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
130 kg-os jó minőségű hízók eladók.
Érd.:06-30/219-7237

Dugulás elhárítást, csatornatisztítást, csapadékvíz elvezetők tisztítását vállalom, akár
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.
Fekete Miklós:
06-20/270-7437
447653

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis

NÖVÉNY

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

vásároljuk (legyen hiteles, sérült) pia-

Kukorica górés frissen morzsolt debre-

Fürdőkádak bontás nélküli felújítása, fényezé-

ci áron márkától-kortól függetlenül!

cenbe eladó. Érd.:06-52/470-301

se, gyári színekkel. Érd.: 06-70/672-8881

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-

Korrekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig
Tel: 20/535-6989, 20/536-0069
Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990től , 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
RÉGISÉG
Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát,

EGYÉB ELADÁS
Centrifugák, keverőtárcsás mosógé-

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
laminált parkettázást vállalunk. Tisz-

pek új burkolattal is eladók. Kérés-

tességes munka végzéssl korrekt áron.

re elszállítom hibásat beszámítom.

Tel.: 06-70/631-1550

Érd.: 06-20/485-4256

Vízvezeték szerelés, dugulás elhárítás,

Eladó 1 gyalupad. Érd.: 06-30/372-5530

egyéb munkák ingyenes kiszállással!

EGYÉB KERESÉS
Dunnákat, párnákat, hagyatékot felvásárolok és szarvas agancsot. Házhoz megyek. Érd.:06-30/743-4176

Tel.:30-3286969
PÉNZ

Vénusz Társközvetítő. Alapítva:1986.
Érd. 06703143897

keres 25 éves szakmai gyakorlattal.
Tel.:06-20/458-5007

40-es szép arcú hölgy úriemberrel
ismerkedne. Minden megoldás érde-

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

kel. Érd.:06-30/359-7216

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

ÁLLÁS
BETANÍTOTT dolgozókat keresünk
autóipari beszállító parnerünkhöz
Dunántúlra, a régióban a legmagasabb bért biztosítják. Szállás, utazás
biztosított. Érd:06/30-511-4219.

140000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

Adósságrendezőhitel, szabadfelhasználású
hitel ingatlanra, hitelkiváltás, hitelkártya kiváltása 75 éves korig, kezes nél-

Egyedül élő 80 éves férﬁ gondozót
keres, ott lakással. Aki hozzám költözne, házas vagy élettársként. Ebben az
esetben legfelsőbb havi gondozási díjra
lenne jogosult. Tel.:06-52/955-785

könyveket, festményeket, rézmozsa-

Ipari ezüstöt, platina hőelemszál,

rat, egyéb régiséget veszek. Érd.:06-

érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pallá-

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES

70/624-4977

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő,
műszerész, lakatos végzettség.

dium, forassztópálca, tekercs, amalgám

Idős gondozást vállal hétvégén

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

lok! 06-30/526-9711

Szakképzett ápoló gondozást, ápolást

AZ AUTÓIPARBA

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

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!

kezés: 30/520-1610

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

Falitányérokat, porcelánokat, régi

régi pénzeket, régi játékokat vásáro-

központú épületgépész cég hosszútáv-

MUNKAHELYET KERES

ra megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.

DEBRECEN

és segédmunkásokat keres budapesti

Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk
megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461
Komolyan Gondolom Társközvetítő

csüs vásárol. 06-30/342-1855

jelvényeket, kitüntetéseket, érméket,

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszere-

ra, versenyképes jövedelemmel.Jelent-

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.Hívás-

Könyveket, képeslapokat, bibliákat,

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

Szép arcú, nőies, ﬁatal lány partnert keres. 30/889-7891

könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybe-

stb. vásárolok. Tel.:06-20/923-4251

Érd.: 06-30/528-3780

lőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI)
ismerkedne. 70/304-0943

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

szerelőket keresünk ebesi telephelyre.

TÁRSKERESÉS

lek elszállítása, rövid határidővel, garan-

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650

Mezőgazdasági gépszerelésben jártas

Dugulás elhárítása falbontás nélkül

kon. Most 50 Ft/db kedvezményt adunk!

JÁRMŰKERESÉS

szükséges. 30/903-8582.

280-335 E.sz.: 000850/2014

ek, használtak és újszerűek eladók ÁR

alkalmas. Tel.:06-330/940-7415

katársakat keresek pénzügyi területre kiemelkedő jövedelemmel kötet-

Mindig vidám, szép, ﬁatal lány

Tel.: 20-2049079

Lendületes agilis dolgozni akaró mun-

NYVSZ: E-000645/2014

Fák szakszerű kivágása, gallyak, leve-

Tyúkvásár! Fiatal továbbtartásra is

447654

30/633-0073 www.forba.hu

facebook.com/baromﬁfutar oldalun-

KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL

szakmunkásokat.
Jelentkezés bérigény megjelöléssel:
jelentkezes@unique-talent.hu-n
vagy a 06-20/320-52-29 számon

kül, előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám:
0040600476843, 06-30/635-8080

Debrecenben szakképzett ápolónő.
Érd.: 06-20/968-1131
OKTATÁST VÁLLAL
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-

ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,

üllőt, CO hegesztőt, műszerészeszter-

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.

gát, marógépet, kompresszort, invertert,

06-70/524-6166. www oktatohazkelet.hu

kis gépeket. 0670/624-5475

(E-000937/2014/A001-A011)

06 70 315 8492
446811

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt

galériázott üzlethelyiség kiadó bérbe.

/nyugatimelo

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR
BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

477720

Hegeszteni tudó szerkezetlakatos szakmunkást alkalmazok. Tel.: 06-20/986-3958
Lakatosműhely munkatársat keres,
debreceni munkahelyre, általános lakatosipari munkákra. Feladatok: egyedi
darabok gyártása, nem szalagmunka.
Munkaidő: 5 napos munkahét, családias környezet. Esztergályos, marós ismeret előnyt jelent. Ugyanitt segédmunkást
is keresünk. Önéletrajzot a 64.egon@
gmail.com email címre kérünk.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140 000-200 000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
446810

Belvárosban nagy kirakatos 50 nm-s

/nyugatimelo
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Tetőszigetelőt,
segédmunkást, ácsot,
bádogost keresünk!
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447234

446047

Bérezés:

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

A Nádudvari Élelmiszer Kft.
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KARBANTARTÓ MÉRNÖK
MUNKATÁRSAT

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKES Í TŐ
M U N K ATÁ R S A K AT KERES ÜNK!

Elvárások: gépész vagy villamosmérnök ill.üzemmérnöki végzettség
447671

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.

Creative Energy & Materials Solution Leader

Csatlakozzon hozzánk és ragadja meg a lehetőséget, hogy a jövő részévé
válhasson a Samsung SDI vállalattal, mely piacvezető a kreatív technológiai
fejlesztésekben. Jelentkezőket várunk gyárunk termelési és karbantartó
csapatába, mely elektromos autókba gyárt akkumulátorokat Gödön.
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (operátor)
GÉPBEÁLLÍTÓ (technikus)
KARBANTARTÓ TECHNIKUS (elektromos / mechanikus)
Elvárások:
• szakiskolai vagy gimnáziumi/középiskolai végzettség,
• önálló munkavégzés, megbízhatóság,
• folyamatos munkarend vállalása.
Amit kínálunk az alapbéren kívül:
• kiváló munkakörnyezet,
• jelenléti prémium,
• negyedéves prémium,
• éves prémium,
• cafeteria,
• szálláslehetőség a munkahely közelében,
• hazautazás támogatása,
• bejáráshoz ingyenes vállalati busz vagy 10 Ft/km-es üzemanyag-támogatás.

Kérjük, önéletrajzát a karrier@samsung.com e-mail címre küldje el!

447224

447100

Munkavégzés: 2131 Göd, Ipartelep hrsz., 6980

Jelentkezni e-mailen fényképes önéletrajzzal nagiszallas@gmail.com címre
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VSM; E: 64,71%, GY: 61,54% Áko: 116,47%
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Olcsó
árak!

Friss csirke mellﬁlé
1299 Ft/kg 1099 Ft/kg
Friss csirke comb
529 Ft/kg
419 Ft/kg
Friss csirke szárny
489 Ft/kg 389 Ft/kg
Friss bőrös malac
849 Ft/kg 699 Ft/kg
Friss sertés karaj
1199 Ft/kg 1099 Ft/kg
Friss sertés karaj csont nélkül
11399
399 Ft/kg 1199 Ft/kg
Friss sertés csülök
899 Ft/kg
749 Ft/kg
Friss sertés máj
449 Ft/kg 299 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna
999 Ft/kg 799 Ft/kg
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!

Debrecenben
www.vokk.hu

Engedélyszám: E-000160/2014/A001

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

Dr. Berényi Pál

Földszinti lakás
kertkapcsolatos,
penthouse lakások
nagy terasszal.

Debrecen, Szent Anna u. 56.
Tel.: 52/425-025, 30/9150-393
Rendelési idő napközben:
9–16 óráig
Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben
(nem kell bejelentkezni)
447331

447314

Az akció érvényessége: 2018. 02. 09.–02. 15-ig.

Tel.: 06 30 948 2646

Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

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

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

február 10-én.
447227

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

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.

(Az Acsádi úton NEM mi vagyunk!)

SZEMÉLY- és
VAGYONŐR OKJ-s
tanfolyam indul

AKCIÓ

LED fénycsövek

SZOTÁKNÉ KATA
06-30-487-6555
06-30-562-2490
www.tuzifa-debrecen.hu
A MONOSTORPÁLYI ÚTON

447279

Tantermi, vagy ONLINE oktatással!

447307

ÁRUFUVAROZÓI (GKI), AUTÓBUSZVEZETŐI (GKI),
VÁLLALKOZÓI, TAXI, ADR TANFOLYAMOK

Felnőttképz. nyilv. sz.: 0-1000/2009

Jelentkezés folyamatosan!

Orvosi ellátás várakozás
nélkül akár egy órán belül.
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szaktanfolyamok!
 Személygépkocsi
 Tehergépkocsi
 Autóbuszvezető

TÜZIFA
ELADÓ!

FF. nnyi
nyilv.
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ám:: 01000
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01000-2009
2009

Lévai Autósiskola

Thermo Dam homlokzati hőszigetelés

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

Ahol az elemek rendszerré válnak!
447281

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

