
debreceni 2019. január 25., XXVIII/4.

50
49

34

Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri

A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: akár nettó 1.400 Ft/óra
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.
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ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán
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INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES

KÉPZÉS
16-65 ÉV 

KÖZÖTTIEKNEK

0670/561-5575
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VVTk Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70.
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281

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

LED
PANELEK

VVTk Kft. 4025 DDebre

6–24 Watt
1470 Ft-tól

4830 Ft-ig

Debrecenben forgalmas helyen 

KIADÓ vagy ELADÓ 
a Létai HH Kft.Hús Üzlete!

C kategóriás jogosítvánnyal

 TERÍTŐI ÁLLÁSRA 
férfi akat azonnal alkalmazunk!

KIEMELT FIZETÉS!
TELEFON:

06-20/337-0574,
06-52/251-866,
06-52/376-249
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S Í R E M L É K E K
készletről

kedvezményes áron!

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

Tel.: +36-70/672-3241
www.sirkovek.hu
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A KERINGÉSI PROBLÉMÁK 
ELLEN TENNI KELL!

A kúrát igénylőknek az alapárból

 30.000Ft kedvezményt biztosítanak. 

A kupon felmutatásával további 

10.000 Forint 
kedvezmény jár.

Életünk egy örökös rohanás, mindaddig ez folytatódik, míg e stresszes életvéte-
lünk nem betegíti meg az oxigént és tápanyagot szállító ereinket, ezzel gátat vet-
nek a felgyorsult életünknek. Az ütőerek falába különböző anyagok (pl. koleszte-
rin) rakódhatnak le, amelyek csökkentik az érfal rugalmasságát, érelmeszesedést 
okoznak. Érelmeszesedést okozhat a helytelen táplálkozás, zsírban dús ételek 
fogyasztása, a dohányzás, a stresszes, túlhajszolt életmód, a cukorbetegség és a 
mozgásszegény életmód, valamint az örökletes háttér. Az alsó végtagi érszűkü-
letnek 4 stádiuma van. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek, 
csak műszeres vizsgálattal lehet kimutatni. A betegség második stádiumában 
terheléskor jelentkezik a lábikrában, combban vagy fartájon fáradtság, fájdalom 
vagy görcs, ami a betegeket megállásra kényszeríti. Rövid pihenés után a fájdalom 
megszűnik és a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban lép fel 
a fájdalom. Az utolsó stádiumban üszkösödés alakul ki. De a zsibbadás, a hidegérzet, 
az éjszakai görcs, a fejfájás, a szédülés vagy fülzúgás is jele lehet az érszűkületnek. A 
potenciálisan veszélyeztetettek számára jelent óriási esélyt az a találmány, mely ha-
tásosan kezeli infra-, ultra és hallható hang kibocsájtásával az érszűkületet. A kezelés 
az érfal tápanyag felvételének elősegítése révén az erek rugalmasságát megnöveli, így a 
kezelés késleltetésre és megelőzésre is kiválóan alkalmas. 20 alkalom szükséges mindösz-
sze, hogy a betegek panaszai csökkenjenek, vagy megszűnjenek

és vizsgáltassa meg magát I N G Y E N E S E N
JELENTKEZZEN BE

Debrecen, Lehel utca 22. 
www.medhungary.com
06-70/290-3216
06-20/495-8280
06-30/596-8599
06-70/620-4121

Február 5-én
Február 19-én
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Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

MMagyarországon már MMMagyarországon már 26 éve26 éve praktiprakti

éés éés 39 éves39 éves szakmai tapasztalattalszakmai tapasztalattal
á yos orvosyos kínai orvosyyomáőő ha yygyyrendelkező hagyományos kínai orvorrendelkező hagyományos kínai orvosrendelkezőrrendelkező

izálóizáló
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(M(M(M(Mededededititititeererer áráráránnnn HáHáHáHázzz aaaa érérérégigigigi OOO OTITITITI-v-vvalalalal sss s ezezezembmbmbmbenenenen))))

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

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

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

lábfájás gyógyítása

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

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése
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-Akác kuglis 3800Ft/100kg
-Tölgy kuglis 3400Ft/100kg
-Nyár kuglis 2300Ft/100kg

SZOTÁK Tüzifa Kft.
Db. Acsádi út.92.

Telefon:0630/606-3938

Kiszállítás díja Debrecen területén 3000Ft/fuvar

TÜZIFA 
ELADÓ!

EUTR:AA5855676
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TÜZIFA 
ELADÓ!
SZOTÁKNÉ KATA 
06-30-487-6555
06-30-562-2490
www.tuzifa-debrecen.hu 

A MONOSTORPÁLYI ÚTON
(Az Acsádi úton NEM mi vagyunk!)

EUTR: AA5831298

Tel.: 315-082
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20–30–50%

EGÉSZ ÉVBEN OUTLET ÁRAK

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

Ha olcsón akarsz jó 
minőséget,akkor ne habozz!

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

szinte az egész árukészletből!
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CASCO-S ÜVEGKÁR 
RENDEZÉS AKÁR 

ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: +36-52/324-585

Mobil: +36-30/9488-144
www.autouvegdebrecen.hu

gyula.vass@nsg.com
www.pilkington.hu
Országos kék szám:

+36-80/200-200

Debrecen, Köntösgát sor 15.
T l 36 52/324 585

Autóüvegbe
épített

biztonság...
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Gelniczky 
Károly 

Ingatlanközvetítő 

Eladná ingatlanát, 
de nem tudja mennyit ér?

Ingyenes ármeghatározás 
ügyfeleink részére! 

Ajándék energetikai 
tanúsítvány!

Ingatlanközvetítési díj 2%.
Tel.: +36-30/976-0084 

www.fonixingatlaniroda.hu 
fonixingatlaniroda@gmail.com

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

Tel.: 52/569-016, 30/943-0489

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

szemes
takarmányok,

kuglis tüzifa kapható 
kedvező áron!

száraz nyárfa 
2200Ft/100kg

fenyőfa 2400Ft/100kg
tölgyfa-bükkfa 3600Ft/kg

akác 4000Ft/100kg
hasogatási díj: 

300Ft/100kg
Kedvező fuvarköltséggel, de 

akár önállóan is elvihető!
EUTR: AA5824762
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4 0 3 3  D e b r e c e n , 
D i ó s z e g i  ú t  3 - 5 .
www.tuzepdeb.hu
Tel.: 06 52 536-777Debre cen ,  D iószegi  ú t  3 -5 .

w w w . t u z e p d e b . h u 
te l . :  06  52  536-777

KEVESEBB PÉNZÉRT 
TÖBB MELEGET!
Best Energy Brikett
magas kalóriatartalmú szénbrikett
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688
50

62
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Dr. Berényi Pál
Bőr- és nemigyógyász kozmetológus

Orvosi ellátás várakozás 
nélkül akár egy órán belül.

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

Rendelési idő napközben:
9–16 óráig 

Előzetes bejelentés alapján.
Este: 16–18 érkezési sorrendben

(nem kell bejelentkezni)
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L A P T O P J A V Í T Á S
garanciával,

rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!

Debrecen, Nyíl u. 6. • 52/541-088, 20/44-70-700

garanciával,
rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

Laptop-akkumulátorok 
raktárról!
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1272  WWW.DIGI.HU    

1. Az ajánlat Debrecen egyes FTTH technológiával bekötött területein, a DIGITV+DIGINet 1000+DIGITel 200-ból álló DIGI 
MINDENKINEK csomagra vonatkozik, 1 éves határozott idejű szerződés megkötésével. A kedvezményes – 3 hónapos – 
időszak elteltét követően a szolgáltatások ÁSZF szerinti listaára fizetendő: DIGINet 1000 – 2225 Ft/hó, DIGITV – 3300 Ft/hó, 
DIGITel 200 - 200 Ft/hó. Az akció a szolgáltatás elindulásától az akció visszavonásáig érvényes. DIGI MINDENKINEK csomag 
csak DIGI szolgáltatási területeken, DIGI ügyfelek számára elérhető.
2. Az internet garantált le-és feltöltési sebessége 300/50 Mbit/s DIGINet 1000 csomag esetén. Az internetszolgáltatáshoz 
30 Mbyte webtárhely és e-mail cím igényelhető. 
3. A csatornák száma tájékoztató jellegű, a városonkénti digitális, helyi és analóg csatornakínálat weboldalunkon és 
ügyfélszolgálatainkon elérhető. 
4. A telefonhívások számlázása másodperc alapon történik. A hívások díja egységes a nap 24 órájában. A telefon forgalmi 
díja az előfizetési díjon felül fizetendő. A DIGITel 200 önállóan, internet-és televíziószolgáltatás nélkül nem rendelhető. 
Előfizetésenként egy telefoncsomag rendelhető. 
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a 1272-es telefonszámunkon, személyes ügyfélszolgálatainkon vagy a 
www.digi.hu weboldalon.

MINDENKINEK1 
1000 MBIT/S

1000 MBIT/S INTERNET2 TELEVÍZIÓ TELEFON

+ +

2900 Ft/hóEGYÜTT:
az első 3 hónapban, 1 év hűségidő vállalásával1

5725 Ft/hó

DEBRECEN, TOVÁBB BŐVÜL HÁLÓZATUNK!
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A SZEMÜVEG NEM LUXUS

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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ÁLLÁSAJÁNLATTematikus oldalunkon keresse kiemelt 
állásajánlaTainkaT a 7. oldalon
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Szakemberek A-Z-ig

Apró
Ház, Házrész eladás

eladó HÁZAK, LAKÁSOK 32-360 
négyzetméterig, 6 milliótól 109 
millió forintig. www.texan.hu 
06/20/9420727

Mikepércsen eladó 300nm, három 

családnak alkalmas családi ház 4 

fürdőszobával, 4 wc-vel és üzlethe-

lyiséggel. 55MFt. Érd: 06-30/232-

8273

kerekestelepen, kiváló helyen, 

50m2-es, 1+2 szobás újszerű álla-

potú ikerház eladó, 250m2-es gyö-

nyörű kerttel. 29,8MFt www.iszp.

hu 30/30 39 188                   

lenctelepen, 3 szoba + nappalis, 

jó állapotú, kétgarázsos, 20 éves, 

családi ház szép környezetben 

eladó! 35MFt www.iszp.hu 30/30 

39 188

simonffy utcán, téglaépíté-

sű, 52m2-es, szépen felújított, 

nappali+1 szobás utcafronti ház-

rész eladó. 21,9 MFt www.iszp.hu 

30/3039-188

Berettyóújfaluban jó részen 120 
m2-es, 3 szobás, rendezett ház 
800 nm-es telken eladó! 18,9MFT 
www.iszp.hu 30/30 39 188                                                                                                                                              
Vargakertben 65 nm-es, 2 nagy 
szobás, nagy étkezős, önálló, föld-
szintes családi ház 520 nm-es tel-
ken eladó! 29,3MFt www.iszp.hu 
30/406-2625

Vezér ltp.-en 87nm-es, nappa-
li + 3 szobás, jó adottságú sorház 
250nm-es intim telken eladó! 44.9 
M Ft. www.iszp.hu 30/406-2625

Bocskaikertben 1995-s építésű 
100 nm-s nappali + 2 szobás Finn 
típusú könnyűszerkezetes csalá-
di ház eladó a Debreceni úton 680 
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 14 
mFt

Földesen kétgenerációs csalá-
di ház eladó a Honvéd u-n 3.800 
nm-s telken sok melléképülettel, 
ólakkal tárolókkal. 30/4571-219. 
Ár : 5 mFt

db.-nagycserén 1.700 nm-s tel-
ken 2 generációnak kiváló, 2 csa-
ládi ház eladó. Egyik 2 szobás 90 
nm-s, másik 35 nm-s 1 szobás. 
30/4571-219 Ár: 23 mFt

db-nagycserén kp-hoz közel 1.750 
nm-s telken 90 nm-s felújítandó 
családi ház eladó melléképületek-
kel. 30/4571-219 Ár: 9,9 mFt

debrecen belváros Jókai utcánál 
2019-es újítású, Jacuzzival, sza-
unával, 100m2-es, nappali plusz 
3szobás, kamera rendszerrel, 
westen kondenzációs kazánnal, 
nagy 45m2-es padlófűtéses terasz-
szal, 2parkolóval luxusház eladó.
Irányár: 55MFt simonyiingatlan.hu 
Tel:06703655519

debrecen Nagyerdő Andaházi 
utcánál 100m2-es sorházi lakás, 
nappali és 3 szobás, +18m2-es 
garázzsal, műanyag nyílászáró-
val, 5 cm hőszigeteléssel, tur-
bó gázkazánnal frissen festve 
eladó. 49MFt simonyiingatlan.hu 
Tel:06703655519

debrecen, Kerekestelep, Lázár 
utcán, 85 és 105 m2-es, 3 szo-
bás étkezős, 2 fürdőszobás házak, 
17 m2 garázzsal, 16 m2 pincével, 
16 m2 terasszal 400/500 m2 tel-
ken 14 éves  földszintes ikerhá-
zak eladóak. Oldalt 20 cm, felűl 
15 cm szigeteléssel. Ár: 32/42 M 
Ft   Tel:20/9911123

nyulas, Lóverseny utcánál, 145 
m2-es, nappali és 4 szobás, 
minimalista stílusú, lakberende-
ző által megálmodott sorház, szik-
rázóan tiszta levegőjű területen, 
garázzsal és kocsibeállóval eladó 
vagy 350 000 Ft-ért kiadó. Ár: 78 
M Ft   Tel:20/9911123

Csokonai utcán, 2 éves, 136 m2-es 
nappali 37 m2 3 hálószoba, dolgo-
zó és gardróbszoba, 20 m2 fedett 
terasz 25 m2 garázs, luxus családi 
ház 150 m2 telken, tölgyfa nyílás-
zárók, 48 cm szigetelt fal, kame-
rák, lögrand kapcsolók, hansgrohe 
csapok, olasz csillárok, klímák, 
65,9 M Ft   Tel:20/9911123

józsef Attila-Telepen Kulacs utcán, 
10 éves, 65 m2-es, nappali étke-
ző és 2 hálószobás földszintes ház 
40 m2 fedett terasszal, 5 cm szi-
geteléssel 1040 m2 telken 29,9 M 
Ft   Tel:20/9911123

RUHAJAVÍTÁS

Furán Flex anyagból
bélelés gázra és

szilárdra bontás nélkül.
Szigetelt csőkémények

szerelése, kémények
bélelése inox anyagból.

Tel.: 52/471-545,
           70/238-7800

GOMBOS PÁL 
gombospalev@gmail.com

H374576 Debrecenben eladó 35 nm-es, felújítandó, tégla 
építésű belvárosi házrész. Fűtése gáz konvektor, egy szo-
bás, konyha és fürdő-WC. Központi helyen található, mégis 
csendes udvarban. 9.9 M Ft +36 70 412 3311
H377250 Campus közelében házrész eladó! 32 nm, 1 szo-
ba, konyha-étkező, fürdő és külön WC, 12 nm-s fedett 
terasz + 5,5 nm saját tároló. Műanyag nyílászárók, redőny, 
konvektoros fűtés. 11.9 M Ft +36 70 461 9716
T026263 Kerekes-telepen, a Mogyoró utcában, dinami-
kusan fejlődő közegben, 452 nm-es építési telek, tervek-
kel együtt eladó! Víz, villany, csatorna a telken belül, gáz 
az utcában. 12.9 M Ft +36 70 412 4136
H371483 Debrecen, Bayk András kertben, a Felsőpércsi 
úton 48 nm-es, tetőtér beépítéses, zártkerti családi ház 
1476 nm telken eladó! Gáz fűtéses, külsőleg szigetelt, 
garázzsal. Buszmegálló 20 percre. 14.9 M Ft +36 70 
469 3226
H370736 Debrecen Belvárosában, a Piac utcától 3 perc-
re eladó egy 1. emeleti, 42 nm-es, gázfűtéses tégla lakás, 
teljes berendezéssel! Az ingatlanban kettő különálló stúdió 
lakás került kialakításra. 21.9 M Ft +36 70 469 3276
H374732 Debrecenben, a Hold utcán eladó egy 2 lak-
részből álló családi ház, amely 2 generáció lakhatására 
is alkalmas. 1970-ben épült beton alappal, tégla falazat-
tal. Az utcafronti ház 62 nm, 2 szobás. 22.5 M Ft +36 
70 716 9076
H375813 Debrecenben a Jászai Mari utcán eladó egy tel-
jes körűen felújított, 2. emeleti, 41 nm-es, igényes lakás. A 
csendes, mégis központi helyen található ingatlan kiváló 
állapotban van. 22.9 M Ft +36 70 469 3291
H370759 Debrecen, az Iparkamara utcán, 47 nm-es, 1+1 
szobás, erkélyes lakás, 3,6 m-es belmagassággal, igényes 
galériával, mért távfűtéssel, szobánként klíma berendezés-
sel, tágas terekkel eladó. 22.9 M Ft +36 70 412 4136
H377051 Debrecenben, az István úton, 68 nm-es, 2+1 
szobás, nagy étkező-konyhás, klímás, szép állapotú, 10. 
emeleti távfűtéses panellakás eladó. Saját és közös pin-
cével, tárolóval. 23.8 M Ft+36 70 388 5771
H376802 Tócóskertben eladó 5. emeleti, szép állapotú, 
erkélyes, 68 nm-es, 2+1 szobás, gardróbos, nagy étkező-
konyhás, egyedi mért fűtésű társasházi lakás, melyhez saját 
tároló és pince is tartozik. 24.3 M Ft +36 70 388 5766

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

4028 Debrecen, Korponay u. 15/1.
www.palmer.ingatlan.com

 06 20 9552 411 
 Közvetítői díj: 2 % bruttó

Telefon: 0630 737 5768
www.palmer.ingatlan.com

ELCSERÉLNÉM
VAGY 

ELADNÁM!!!  
Belvárosi zárt udvaros társas-
házban tégla, 1. emeleti 102 nm-
es, 3 szoba, étkező+konyha, két 
fürdőszobás, két erélyes (egy 9 
nm-es loggia, és 4 nm erkély), saját 
pincés, gáz cirkó fűtésű lakásom 
elcserélem értékegyeztetéssel  ki-
sebb értékű 1+2félszobás, 60-70 
nm körüli belvárosi liftes panel 
lakásra, vagy eladnám. Parkolás 
zárt udvarban, garázs vásárolható. 
Irányár: 34,9 MFt 
Szoboszlói úton 1995-ben épült, 
HŐSZIGETELT 3 szoba étkező+ 
konyha, nagy loggiás (erkély) 76 
nm-es GÁZ CIRKÓ fűtésű 1. emeleti 
tégla építésű zárt udvaros társas-
házban lévő lakásom CSERÉLNÉM 
CSALÁDI HÁZRA, vagy eladnám. 
Irányár 29 MFt
Igényesen, szépen felújított Rába 
utcai  konyha+étkező, nagy szoba, 
fürdőszobás földszintes házrésze-
met, külön tárolóval, kicsi kerttel 
minigarzonra cserélném. Egy az 
egyben csere érdekel. Irányár 14,9 MFt
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www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?

KÖMMERLING
NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló

ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás

és egyéb

� 52/430-826
+36-30/9430-826
� 52/430-826

+36-30/9430-826 50
72
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Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu
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FOUR ENTRY KFT.

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

KÖNYVELÉS

� 0620/337-6171
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Ruházati termékek készítése, 
(hozott anyagból)  javítása, 

cipzárcsere, patentozás. 
DEBRECEN, KOSSUTH U. 49. 

06-30/271-5473

NOAN RUHAJAVÍTÓ
ÉS RUHAKÉSZÍTŐ 
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NAPELLENZŐ AKCIÓ!
AJÁNDÉKba adjuk a napellenző motort!

érvényes: min. 12m2-es rendelés esetén február 28-ig
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kémény nyÍLÁSZÁRÓ HULLADékSZÁLLÍTÁS SZŐnyEGTISZTÍTÁS

kÖnyVELéS

A Herczeg Gabona Kft. 
(4200 Hajdúszoboszló,  Balmazújvárosi útfél 0544/74 hrsz.)

FŐKÖNYVELŐ 
munkatársat keres!

Elvárások:
 -mérlegképes könyvelői végzettség
 -adótanácsadói végzettség
 -önálló munkavégzés, precizitás
 -5 év szakmai tapasztalat
 -Tb. ügyintézésben jártasság
 -teljes körű NAV ügyintézés

Fiatalos csapat, versenyképes fi zetéssel
(céges telefon, útiköltség térítés) várja szakmai

önéletrajzát (fényképes) végzettséget igazoló bizonyítványok
mellékletével az alábbi email címre: info@herczeggabona.hu

50
4
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Ötmalom utcán, 300 m2-es, nap-
pali , hallos és étkezős, 4 szo-
bás, fokozatosan újított Olasz ter-
vező által megálmodott 2 gene-
rációs nagypolgári ház 170 m2 
vállalkozásra is alkalmas pin-
cével, 400 m2 telken garázzsal 
és több kocsibeállóval 69,9 M Ft   
Tel:20/9911123

Csapókert, Bálint pap utcán, 80 
m2-es 2 szobás 40 éves és 110 
m2-es nappali és 3 szobás házak 
1440 m2 telken 66 m2 garázzsal 
41,9 M Ft   Tel:20/9911123

Hatvan utcai kertben, Halastó 
utcán, 7 szobás, 320 m2-es, 2 für-
dőszobás, 8 éve átépített felújított 
polgári ház 580 m2 telken 49 M Ft   
Tel:20/9911123

nagyerdőalján, Laktanya utcánál 
150 m2-es, 3 szobás földszintes, 
10 éve felújított, gáz etázsfűtéses, 
most irodának és üzletnek kialakí-
tott családi ház 2 állásos garázzsal 
és 3 parkolóval 300 m2 telken 43 
M Ft Tel: 20/9911123

nagyerdőn Weszprémi utcánál 70 
m2-es, 2 szoba étkezős, 25 m2 
fedett teraszos, duplagarázsos, 2 
fürdőszobás és egy alagsori irodá-
nak alkalmas helyiséggel rendelke-
zik. 500 m2 csendes parkos tel-
ken lévő ikerház, mely kevés van 
a nagyerdőn most eladó 48 M Ft 
Tel: 20/9911123

Fészek lakóparkban, nappali és 4 
szobás, 150 m2-es, 40 m2 gará-
zsos, 10 éves, 38 cm falú és 5 cm 
szigetelésű amerikai típusú ház 860 
m2 telken eladó. Extrák:riasztó, 
öntöző, medence, filagória, klí-
ma, gardrób, kemence, 2 fürdő-
szoba és mosókonyha. 54,9 M Ft 
Tel: 20/9911123

Veres Péter kert Kertész u. 162 m2, 
61 m2 nappali 3 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 30 m2 garázs, 40 m2 filagó-
ria, egy 50 terasz,  mosókonyha, 
nagy tároló, amerikai típusú 20 
éves ház 1000 m2 parkos telken. 
Felsz.:márványkandalló, riasztó, 
öntöző, kovácsoltvas kerítés. 55 M 
Ft Tel: 20/9911123

nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 
szobás, 2 generációs, 32 éves, 
30 m2 garázzsal, úszómeden-
cével, 2 konyhával, 420 m2 tel-
ken 32 éves ikerház 46,9 M Ft   
Tel:20/9911123

Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 
10 éves, nappali és 4 szobás, csa-
ládi ház 2 garázzsal, pincével, cse-
répkályhával, fúrt kúttal, kame-
rákkal, 1100 m2 telken 45 M Ft   
Tel:20/9911123.

debrecen, Szíkigyakorban 778 
m2-es telken, 37 m2-es, 1 + fél 
szobás, közművekkel ellátott ház 
eladó. Irányár: 9,8 M Ft. 0620/ 
516 6127

debrecen, Szíkigyakorban, 780 
m2-es telken, 40 m2-es, 1+ fél 
szobás ház eladó. 6,8 M. Ft. 06 20 
516 6127

debrecen Méhészkertben, busz-
megálló mellett, 750 m2-es tel-
ken, 30 m2-es, közművekkel ellá-
tott ház eladó. 5,6 M Ft. 0620/ 516 
6127

debrecen, Biczó István kertben 
eladó 30 m2-es ház,  878 m2-es 
telken.  6,8 M Ft. 0620/ 516 6127

debrecen, Vámospércsi útból nyí-
ló utcában, 2 szobás, átlagos álla-
potú kocka ház eladó. 18,9 M Ft. 
0620/ 422 6503    

debrecen Tégláskertben, 65 
m2-es, 2 szoba, nagy konyhás, 
összközműves kocka ház, 2070 
m2-es telken eladó. 19,5 M Ft. 
0620/ 422 6503

debrecen Lencz telep 
végén,külterületen 80 m2-es 
3 szobás,fürdő szobás ház 
nagyobb telken eladó. Ár:4.9 M 
Tel:06706234024

debrecen Szabadság telepen 200 
m2-es 4 szoba,nappalis,étkezős,2 
fürdő szobás,2 teraszos szép csa-
ládi ház,dupla garázzsal 850 m2-es 
összközműves telken eladó.Kisebb 
lakás cserét beszámítok. Ár:46,9 M 
Tel:06706234024

Hajdúnánás központjában 240 
m2-es 4 szoba,2 nappalis,3 fürdő 
szobás családi ház,nagy terasz-
szal 718 m2-es összközműves 
telken eladó.Két generációnak 
is kiváló!Debreceni 1+2 szobás 
lakás cserét beszámítok! Ár:36,9 
M Tel:06706234024 

CsaPÓkerTi, nappali+3szobás ház 
garázzsal és melléképülettel eladó! 
32,9mFt 70/7766-413

CsaPÓkerTi, 140nm-es, 
nappali+4szobás, hőszigetelt iker-
ház pihenőkerttel eladó! 37,3mFt 
30/677-6676 

naGyerdei, 160nm-es, 4szobás, 
felújított, ikerház eladó! 69 mFt 
30/667-7167

doMBos TANYAI, 110nm-es, 
tanyás LAKÓHÁZ +1,2ha szántó, 
legelő eladó! 11,99mFt 70/7766-
413

BoCskaikerTi, 125nm-es, 
nappali+4 szobás, 7éves, fszt-
es ház eladó! 44,49mFt 30/677-
6676 

naGyerdei, felújítandó, 76nm-es, 
2szobás ikerház, 500nm telekkel 
eladó! 26mFt 30/677-6676

BoCskaikerTi, 90nm-es, 
nappali+3szobás, ÚJ ikerház leköt-
hető! 34,8 mFt 30/667-7167

HaTVan UTCAI KERTI, 186nm-es, 
nappali +5 szobás ikerház 870nm 
telekkel eladó! 47 mFt 30/667-
7167

Ház, Házrész keresés

debrecenben keresek meglévő 
ügyfeleimnek eladó, kiadó háza-
kat, irodákat, üzlethelyiségeket, 
tanyákat akár azonnali fizetéssel. 
Tel.: 30/4571-219. 

debrecenben, zártkerti, vagy lakó-
épületnek minősített, másfél, vagy 
2 szobás házat keresek, 5-9 M Ft-
ig. 0620/ 516 6127

3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERE-
SEK KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318

Magas életjáradékot fizetek debre-
ceni ingatlanért. Tel: 20/9526054

lakáseladás

eladó lakások, házak 32-360 
négyzetméterig, 6 milliótól 109 
millió forintig. www.texan.hu 
06/20/9420727
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Belvárosban, csendes környezet-
ben, 71m2-es, 1+2 szobás, új épí-
tésű lakás leköthető az 1. emele-
ten. 31,8 MFt www.iszp.hu 30/30 
39 188    

nagyerdőn, 2 szoba, nappa-
lis, erkélyes, gázcirkós lakás zárt 
udvaros házban eladó. Garázs 
és külön tároló is van. 41,9 M Ft 
www.iszp.hu 30/2393-598 

Poroszlai úton 68 nm-es 3 külön-
nyíló szobás, 1. emeleti, nagy log-
giás lakás zárt udvarban eladó. 
31,9M Ft www.iszp.hu 30/2393-
598

Belvárosban 55nm-es, nappali+2 
szobás, igényesen felújított, klímás 
lakás liftes házban eladó! 26.9 M 
Ft. www.iszp.hu 30/406-2625

libakertben 2. emeleti, 55nm-es, 
nappali+2 szobás, étkezős lakás 
eladó! 21.9 M Ft. www.iszp.hu 
30/406-2625

debrecen belvárosi 1.emeleti, nagy 
erkélyes, 54m2-es, 2szobás, tég-
la, gázfűtéses, parketta-járólap 
burkolatokkal, lakás eladó. Irány-
ár: 20,19MFt simonyiingatlan. hu  
Tel: 06703655519

debrecen Libakert Ibolya utcá-
nál 56m2-es, 2szoba étkezős, 
teljeskörűen felújított, erkélyes, 
új konyhaszekrénnyel, electrolux 
konyhagépekkel, gardrób szek-
rényekkel és klímával a nappa-
liban, új parkettával, új nyílás-
zárókkal lakás eladó. Irányár: 
25,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

debrecen Nagyerdő Lisznyai utcá-
nál 2.emeleti, 135m2-es, nap-
pali plusz 4szobás, 2002-es épí-
tésű, nagy erkéllyel, sanier 
duval gázkazánnal, bútorozva, 
műanyag és velux nyílászárók-
kal, klimatizált lakás 20m2-es 
garázzsal+3MFt eladó. Irányár: 
42,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

simonyi úton, 105 m2-es, nappa-
li és 3 szobás, étkezőkonyhás, 2 
erkélyes, felújított fűtésrendszerű 
nagy telkű társasházi lakás 36,5 M 
Ft   Tel:20/9911123

Hatvan utca elején, 70 m2-es, 3 
nagyszobás, 4 m2 erkélyes, spáj-
zos, fürdőszoba és mosókonyhás, 
7 éves megkímélt modern lakás 34 
M Ft   Tel:20/9911123

izsó utcán, 1. emeleti, 89 m2-es, 
nappali trópusi fa padlóval és 2 
szoba étkezős, 5 m2 erkélyes, 17 
éves, luxuslakás, 10 milliós bútor-
zattal, riasztóval, klímával, igé-
nyes vevőnek eladó. 2 db 15 m2-es 
garázs vehető hozzá 5 M Ft-ért. 60 
M Ft   Tel:20/9911123

BelVárosi, 71nm-es, 2szobás, 
felújított zárt udvaros lakás eladó! 
25,9mFt 30/653-8355

HoMokkerTi, 62nm-es, 1.em-i, 
nappali+2 szobás, erkélyes, ÚJ 
lakás eladó! 28,8mFt 70/7766-
413

eGyeTeM SUGÁRÚTI, 56nm-es, 
nappali+2szobás, felújított lakás 
eladó! 25,9mFt 30/677-6676

FÜredi KAPUI, 44nm-es, nappa-
li +1 szobás felújított lakás eladó! 
24,9mFt-tól 30/677-6676

jÓsika UTCAI, nappali+4+1szobás, 
belső kétszintes, 2.em-i lakás 
garázzsal eladó! 37,4mFt 70/7766-
413

lakáskeresés

MiniGarzonT vagy kis lakást (40 
nm-ig) VENNÉK KÉSZPÉNZÉRT! 
20/942-0727

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

debrecenben keresek meglévő 
ügyfeleimnek kiadó lakásokat és 
házakat azonnali költözéssel is 
bútorozva vagy üresen. 30/4571-
219.

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK 
KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318

Ügyfeleink részére keresek eladó/
kiadó debreceni ingatlanokat, 
kisebb értékűeket kp-ért megve-
szem.Tel: 20/9526054

alBérleTeT kÍnál

kiadó kétszobás, felújított lakás 
belvároshoz közel. Alacsony rezsi. 
90.000 Ft+rezsi. 06-30/652-9461

őszirózsa közben 38nm-es 1 
szobás gázfűtéses lakás kiadó. 
65EFt+rezsi +1 havi kaució. 
06-70/207-9085

Bem térnél, 1. emeleti, 43nm-es, 
nappali+1 szobás igényesen fel-
újított lakás kiadó! 150 E Ft www.
iszp.hu 30/406-2625

TanÍTÓ UTCAI, 10 éves, 
nappali+1szobás, klímás lakás 
garázzsal, üresen kiadó! 110eFt 
70/7766-413

éPÍTési Telek

Bayk András kertben eladó 
720nm telek lakható házzal. Érd.: 
06-20/210-6395

Vállalkozásra és építkezés-
re alkalmas 1495nm-es, átmi-
nősített kert eladó Debrecen-
Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaske-
rítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-
lik. Víz, villany van, gáz az utcá-
ban. Beállt gyümölcsös, busz-
járat van. Alkuképes! Irányár. 
4,6MFt. Tel: 06-20/261-2561

Befektetést keres? Pallagon, 3400 
nm-es telek a Teva felőli oldalon 
eladó! Később 4 telekké alakít-
ható majd. 9,9 M Ft www.iszp.hu 
30/2393-598

Fészek lakópark mellett 450 
nm-es, ikerház építésére alkalmas 
építési telek eladó. Új környezetben 
csak családi házak lesznek. 14,9 M 
Ft www.iszp.hu 30/2393-598

db-józsán a Rákóczi kertben lakott 
környezetben 1.485 nm-s zártker-
ti telek, hétvégi telek kis házzal 
eladó. 30/4571-219. Ár: 3 mFt

sámsonkert központjához közel a 
Mogyoró u-n 3.000 nm-s építési 
telek eladó. 30 m-s utcafront min-
den közmű az utcában. 30/4571-
219. Ár: 2,5 mFt

db-nagycserén 2.800 nm-s telek 
amiből 4 db telek kialakítása lehet-
séges sürgősen eladó. Gázcsonk 
villany a telken belül. 30/4571-
219. Ár: 4,5 mFt

debrecen Tégláskertben, 25 
m-es utcafronttal, 2070 m2-es, 
összközműves telek, bontandó ház-
zal, egyéb melléképületekkel eladó. 
19,5 M Ft. 0620/ 422 6503

debrecen Fészek lakópark-
ban 1600 m2-es építési telek,kis 
lebontandó házzal eladó.A telek 
teljes összközműves. Ár:14,9 M 
Tel:06706234024

ÓVárosi, 590nm-es, 29m 
utcafronttú telek eladó! 31,9mFt 
30/479-8700

HaTVan UTCAI KERTI, 941nm-es, 
30m utcafrontú ikerházas telek 
eladó! 43,9 mFt 30/667-7167

HéTVéGi Ház

keleti főcsatornán 21nm-es, felújí-
tott, műanyag nyílászárós, szigetelt 
faház eladó! 4.2 M Ft www.iszp.hu 
30/406-2625

FÖld, kerT

sajókeresztúron 1,7ha jó minősé-
gű szántóföld eladó. 06-70/618-
8808

340ak 20,1ha termőföld Haj-
dúböszörményben eladó Érd.: 
06305845347

380ak 20,1ha termőföld Haj-
dúböszörményben eladó. 
06-20/509-7306

Tanya

Bocskaikertben erdős környezet-
ben 70 nm-s nappali + 2 szobás 
könnyűszerkezetes ház eladó par-
kosított területen, gazdasági épü-
letekkel, ólakkal 4.000 nm-s terü-
leten tanya eladó. 30/4571-219. 
Ár: 13 mFt

ÜzleT, MűHely

debrecen belvárosában 35 m2-es 
Fodrászat-kozmetika eladó,akár 
berendezéssel,szoláriummal is! 
Ár:9,9 M Tel:06706234024

BelVárosi, 70nm-es, 3 helyisé-
ges. gázcirkós, igényes üzlethelyi-
ség eladó! 25,8mFt 30/479-8700

BeM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség 
+recepciós iroda, 2 teremgarázs-
zsal eladó! 68,9mFt 30/479-8700
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D E B R E C E N
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető 
Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Debrecen, Dósa nádor tér 10.,

Tel.: 20/970-7013
Szerkesztőség székhelye: 

4031 Db., Balmazújvárosi út 11. 
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, 
melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A ki-
adó előzetes engedélye nélkül a lapban meg-
jelent hirdetéseket felhasználni tilos!

50
72

21

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző 
óvodai dajka, irodai titkár,

Általános ápolási, egészségügyi
 asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,

szociális gondozó és ápoló,
kézápoló, műköröm építő,
gyógyszertári asszisztens,

Szakács, Központifűtés szerelő 
képzések indulnak.
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50
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50
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44

járMű

elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

aUTÓjáT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

autókat, kisteherautókat vásá-
rolok azonnali készpénzfize-
téssel! Bármilyen korú állapotú 
érdekelhet! 0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, 
utánfutót,  1990-től , banki hitellel 
terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-
ig tel:20-9134012

réGi motorokat keresek, Simson, 
Jawa, MZ, stb., akár hiányos vagy 
romos is lehet! 20/572 5142.

BúTor

Ónémet ülőgarnitúra 7-részes 
eladó. Érd.: 06-30/316-8990

retro háromrészes szekrénysor két 
ágyneműtartóval, fésülködő asztal-
lal valamint egy két ajtós szekrény 
eladó. 27 ezer Ft 30/668-7252

3-részes bőr ülőgarnitúra, 3-részes 
kárpitozott ülőgarnitúra, fényezett 
szekrénysor, kétszemélyes heverő, 
gyerekágy eladó. Érd.: 06-30/316-
8990

réGiséG

dísztárgyakat, festményeket, újabb 
könyveket, porcelánokat, kristályo-
kat, edényeket, hagyatékot vásárolok. 
06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, por-
celánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi 
könyveket, festményeket, egyéb 
régiséget veszek. 06-70/6244-
977

készPénzérT VÁSÁROLOK korrekt 
áron aranyékszert, porcelánokat, 
festményeket, szobrokat, órákat 
saját részre! Tel: 20/5360-069

készpénzért vásárolunk festmé-
nyeket, régi bútorokat, ezüsttár-
gyakat, Herendi, Zsolnay porce-
lánokat, hagyatékot és borostyán 
ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.
Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600

könyveket,képeslapokat,jelvénye
ket,kitüntetéseket,régi játékokat,ó
rákat,porcelánokat,régi pénzeket és 
teljes hagyatékot vásárolok.Tel.:06-
30/526-9711

állaT

1 db Noniusz kanca ló eladó.Érdek-
lődni hétvégén.Tel.:06-30/458-
7940

MezőGazdasáG

k U k o r i C a V e T ő M a G o k : 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendelhe-
tők házhozszállítással. www.
kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

eGyéB eladás

Boroshordók, üvegballonok, szőlő-
prések, daráló, új szegélyfűnyíró, 
rota kapa eladó. 06-70/203-9630

Hagyományos nagyfejsze eladó. 
06-20/224-3698, Debrecen

irodába való, fekete színű, pol-
cos, fiókos bútorok eladók. 35EFt. 
06-70/203-9630

kukorica górés, morzsolt (60Ft/kg), 
valamint gázpalack Debrecenben 
eladó. 52/470-301

Centrifuga és keverőtárcsás mosó-
gépek javítását garanciával válla-
lom. Felújítottak eladók kérés-
re elszállítom, régit beszámítom. 
Érd.:06-20/485-4256

lucznik varrógép, 120 és 150 
literes hűtő, fax, villany írógép, 
dohányzóasztal eladó. 06-70/203-
9630

Minőségi szén. Dió, kocka, 
darabos:2600Ft/q-tól. Méteres, 
konyhakész, kalodás tűzifa 16E 
Ft/m3-től. Azonnali szállítással. 
T:70/630-9770. AA5851789

eGyéB keresés

Bicskákat-késeket vásárolnék 
Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 
Besze, Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-
30/979-9529

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

keresek olyan személyt aki saját 
lap-topom kezelésére megtaníta-
na.Tel.:06-70/500-3023

lomtalanítás! Megunt haszná-
lati tárgyait ingyen elszállítom! 
Bútor-ruha stb. Tel: 06-20/377-
4388

Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-
satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

szolGálTaTás

általános szerkezet lakatosmun-
kák, zárjavítás, falfúrás, belső 
átalakítások, garázsajtók, kerítések 
javítása, erkélyek felújítása. Érd.: 
Szabó László +36-70/608-3525

Bádogos és ácsmunkát kedvező 
áron vállalok. Új ereszcsatorna fel-
rakása és régi javítása. Tetőjavítás, 
cserepek cserélése, belső festés. 
Garázsépítés. 06-30/313-7110

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, 
javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. 06-70/429-6667

Festést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Kis munkák érdekelnek! Tel : 
06-20/622-5660

FÜrdőkádak bontás nélküli 
felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

lakásfelújítást, festést, burko-
lást, gipszkartonozást, hőszigete-
lést, térkövezést, családi ház fel-
újítást, kisebb munkát is vállalok. 
06-30/363-5598

szobafestés, mázolás, tapétá-
zás azonnali kezdéssel takarófó-
liázva, garanciával. 06-30/573-
9277

TeTőász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Tetőfedő, bádogos régi tetőja-
vítás cseréplemezzel, minden-
féle csatornát vállalunk, akciós 
árban. Elérhetőség:06-30/893-
7418

Tetőjavítás-fedés, előtető, filagó-
ria, új tető, zsaluzás, ácsmunkákat 
vállalunk. 06-20/531-5197

Vállaljuk festő, burkoló munkák 
végzését. Érd.: 06-70/518-0531.

Vállalok tetőfedő bádogos mun-
kát, tetőjavítást, teljes körű felújí-
tást. 06-20/256-4954

állás

a Szuperinfó Média Kft. Debrecen 
területére megbízható, kerékpárral 
rendelkező kézbesítőt keres, kora 
reggeli munkavégzésre. Nyug-
díj, rokkantsági ellátás mellett is 
végezhető munka. Jelentkezni: 
Rigó Attila +3620/466-6540 tele-
fonszámán lehet.

BeTanÍToTT DOLGOZÓKAT kere-
sünk Dunántúlra magas kerese-
ti lehetőséggel. A munka jelle-
géből adódóan elsősorban fér-
fiakat. Igényes, ingyenes szál-
lás és utazás biztosított. Albér-
let lehetőséggel. Efficiency Kft. 
0630/511-42-19.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a 06-70/639-9920 
telefonszámon JOBmotive Kft.

debreceni munkahelyre helybé-
li középkorú hölgyet éttermi kony-
hára, kisegítői munkakörbe fel-
veszek. 06-30/1948-717 Balogh 
Ferenc vállalkozó.

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

Hajdúszoboszlói pálinkafőzde fele-
lős vezetőt keres.Tel.:06-30/264-
7947

kőműves szakmunkást felve-
szek Hajdú-Bihari munkára net-
tó 13.000Ft/nap. Tel.:06-30/928-
0718 (UNIVERSAL-GENERALBAU 
Kft)

németországi munkára kere-
sünk gyakorlott kartonosokat és 
glettelőket. Német bejelentés. 
Bővebb infó magyarul: 06-30/460-
3773 Wasem Trockenbau

nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgozó-
kat keres nemzetközi autóipari 
cég győri és mosonmagyaróvá-
ri munkahelyére. Versenyképes 
fizetés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: 06-70/415-
9020 JOBmotive Kft.

Társkeresés

azoknak, akik komolyan gondolják. 
„Éden” 52/311-003

Csinos, 19 éves, hosszú feke-
te hajú lány keresi partnerét. 
06307392644

komoly társat, élettársat kere-
sünk! Lányok, asszonyok, férfiak. 
06-70/519-0590

30-as, kedves, csinos hölgy ismer-
kedne Debrecenben. Hívj bátran. 
06-30/217-1527

32 éves, debreceni hölgy ismerked-
ne. 06-30/378-1831

40-es, szép arcú hölgy úriember-
rel ismerkedne. Minden megoldás 
érdekel. 06-30/359-7216

61 éves dohányzó nő társat keres. 
Tel: 06-70/279-2097

szaBadidő, ÜdÜlés, szÓrak

2 szobás, összkomfortos lakás 
kiadó 4-5 főnek egy napra. is. 
06-30/261-9960, 06-70/519-
0590

elTarTás

egyedülálló idős emberrel eltartá-
si szerződést kötnék ingatlanért. 
06-30/441-6717

okTaTásT Vállal

aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-
munka-, Emelőgép kezelő tanfolya-
mokat indítunk. Tel: 30/2283281. 
E001083/2015/A008, A004, A022, 
A012, A011

jelentkezz most Edelényben 
és Debrecenben (január-febru-
ár) induló VADÁSZKÉPZÉSÜNK-
RE, hogy már az idén vadász-
hass!  Kedvező ár, kedvező fize-
téssel! A „bakok és bikák” Rád 
várnak!  Info: 06-30-377-8404. 
www.aszervezo.hu Kedvezmé-
nyekről érdeklődj!

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, -nevelő képzés 
indul februárban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335. 
E.sz.: 000850/2014

Dugulás elhárítást, csatorna-
tisztítást, csapadékvíz elveze-
tők tisztítását vállalom, akár 
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.

MOBIL WC BÉRBEADÁSA
Fekete Miklós:

06-20/270-7437

Dugulás elhárítást, csatorna-

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

06-20/953-9626
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ÁLLÁSAJÁNLAT

Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

www.portas.co www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:
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GÉPI FORGÁCSOLÓKAT, 
ESZTERGÁLYOSOKAT

keresünk  
debreceni telephelyre, 

önálló munkavégzésre, 
piacképes kereseti 

lehetőséggel. 

T: 52/531-670
Storker Kft.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Magas referencia anyaggal rendelkező, 
dinamikusan fejlődő építőipari vállalat 

szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

FESTŐ, KŐMŰVES 
HIDEGBURKOLÓ 

VÍZ – GÁZSZERELŐ 
VILLANYSZERELŐ 

Amit kínálunk: 

hosszú távú munkalehetőség egy stabil
háttérrel rendelkező vállalatnál 

kiemelt bérezés 

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
20/265-2576

Tömb 2002 Kft.

Jelentkezés: 
info@dryvitprofi .hu

Bővebben rólunk:
www.dryvitprofi .hu

VASBETON SZERKEZETÉPÍTÉSBEN
ÉS ZSALUZÁSBAN 

jártas kollégát keresünk 
a debreceni székhelyű, Dryvit Profi  Kft-hez.

Munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megyén belül

Amit kínálunk: 
azonnali munkakezdés, profi  csapat, versenyképes fi zetés, egész évben 
biztos munkalehetőség egy stabilan növekvő magyar cégnél. 

Legyen Ön is 
a csapatunk tagja!

NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐKET
KERESÜNK

40 tonnás szerelvényre, gyakorlattal és
érvényes papírokkal.

Magyar-Román-Magyar viszonylatra.
Berettyóújfalui telephellyel.

Kimagasló kereseti lehetőség!
KEZDÉS AZONNAL

06-30-768-0260 l 06-30-824-0501
laszlo.laszlo@er-dekft.t-online.hu

Szeretnél egy fiatalos, dinamikus 
csapat tagja lenni? Szeretnél fejlődni és 

sikereket elérni? Itt a lehetőség! 
Jelentkezz a Hotel Silver****superior-ba

  
és legyél te az az EGY, aki szállodánk 

kiváló csapatát erősíti! Lehetsz 
tapasztalt, de akár kezdő is.

Érdeklődni a chef@hotelsilver.hu 
e-mail címen vagy a +36 20 940 5700 

telefonszámon lehet.
Geotherm Üdülő Kft.

 
munkakörbe keresünk kollégát 

azonnali kezdéssel 
a Hotel Silver***superior-ba. 

Jelentkezni fényképes önéletrajz 
elküldésével az info@hotelsilver.hu 

e-mail címen vagy személyesen a 
4200 Hajdúszoboszló, 

Mátyás király sétány 25. címen lehet.
Geotherm Üdülő Kft.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT 
ÉS

ÉPÍTÉSZTECHNIKUST
Érdeklődni: 

0620/9977-631 
telefonszámon lehet

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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Erzsébet utalványt 
elfogadunk!

Debrecen, Csapó u. 76. Nyitva tartás: H.–P.: 7.00-18.00, Szo.: 7.00-12.00, Vas.: zárva

Hús mintabolt
Debrecen, Vágóhíd u. 9.

Nyitva tartás: H–P.: 6.00-17.00, 
Szo.: 6.00-13.00,
V: 07.00-12.00-ig.

0, Szo.: 7.00 12.00, Va0, Szo.: 7.00-12.00, VaCsapó u. 76. Nyitva tCsapó u. 76. Nyitva tn, Cn, C asass.: zárva18.0018.00tatartartás: H.–P.: 7.00-1

Hús mintabolt
D

Nyitv

zsébet utalványtzsébet utalványt

Tel.: 20/3906-906

ABLAKFRONTABLAKFRONT

Redőnyök, rovarhálók, harmóni-

ka ajtók, beltéri ajtók, szalagfüg-

gönyök, reluxák, napellenzők, 

roletták. Téli kertek beépítése. 

Helyszíni felmérés és árajánlat 

INGYENES. Igényes beépítés, 

SZAKSZERŰ szervízháttér
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