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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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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
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4025 Db., Piac u. 67. Tel.: 70/339-0533
Nyitva: H.-P.: 9–18., Szo.: 9–13-ig.

404 25255 DDDDb PiPPPP accc uu 67777.TeTTTeTTel :: 70777777 /33939939 0535335353333334025 Db., Piac u. 67.Tel.: 70/339-0533

ancsa divat debrecenaaanaaa csa divat debrecen

ill. a készlet erejéig tart

D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegesztő

szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Hosszú távú 
munkalehetőség!

1800 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

Debrecen, Pesti u. 35.
Tel.: +36-20/297-5735        www.csont-kovacs.hu

MOZGÁSSZERVI
PROBLÉMÁK:

Nyaki- és gerincsérv
Zsibbadó végtagok

Hát-, derékfájás
Ülőidegzsába

Szédülés
Azonnal érezhető a hatása.

BELSOSZERVI
PROBLÉMÁK:

Mellkasi fájdalom
Állandó fejfájás

Menstruációs
görcsök, panaszok

Vérnyomásproblémák
Szédülés

Több évtizedes tapasztalattal segítek a fájdalmak enyhítésében.
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EURO Baptista Gimnázium 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 
06-52/423-472, 06-20/978-6335, 06-30/9155-007

euro.baptistaoktatas.hunevelés-oktatás

Az

EURO Baptista Gimnázium
a 2019/2020. tanévben az alábbi érettségire épülő, 2 éves, nappali rendszerű 

szakképzési évfolyamokat indítja:

Jelentkezés, további információ: 
euro@baptistaoktatas.hu

EURO Baptista Gimnázium 4031 Debrecen, Ang

p y j

Jelentkezés további információ:

OKJ szám Szakképesítés megnevezése Jelentkezés feltétele
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető érettségi
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző érettségi
54 813 02 Sportedző (ökölvívás) érettségi

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT 
ÉS

ÉPÍTÉSZTECHNIKUST
Érdeklődni: 

0620/9977-631 
telefonszámon lehet

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres
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S Í R EM 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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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!

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688
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ÁLLÁSAJÁNLATTematikus oldalunkon keresse kiemelt 
állásajánlaTainkaT a 4. oldalon
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Mikor lakás eladás- ■
ban, majd vásárlásban 
voltunk a családommal, 
sokszor találkoztam az 
Ön nevével, szórólapon, 
újsághirdetésekben, és 
különböző hirdetési por-
tálokon. A baráti köröm-
ből is többen találkoztak 
már Önnel, és pozitív ta-
pasztalatokról számol-
tak be. Mióta foglalkozik 
ingatlanközvetítéssel?

Ingatlanközvetítőként 
1998. június óta tevékeny-
kedem, így már a 20 éves 
jubileumot megünnepelhet-
tem, most a következő húsz 
éves időszak áll előttem. Ez 
idő alatt, büszkén mondha-
tom, hogy mindig is önálló-
an, független közvetítőként 
dolgoztam, a saját sikerei-
men, és sikertelenségeimen 
keresztül tanultam meg a 
szakmát. Számomra a mérce 
mindig is az ügyfelek vissza-
jelzése volt, és a mai napig 
is ez a legfontosabb. Mikor 
úgy hív fel valaki, hogy hat 

évvel ezelőtt vásárolt rajtam 
keresztül egy lakást, vagy, 
hogy kb. 8 éve adtam el a 
családi házát, és most is-
mét szeretnék a segítsége-
met kérni, számomra ezek a 
visszaigazolások, amik iga-
zán számítanak.

Pont tegnap este vet-
tem ki a postaládából 
a szóró lapját, és itt a 
szuperinfóban is látom 
a hirdetését, és ami 
egyből feltűnt, hogy 
mindegyiken a saját 
fényképe is szerepel. 
Jól gondolom, hogy ez-
zel, mint egy arcát adja 
a munkájához?

Ez teljesen így van. Egyre 
személytelenebb világban 
élünk, egyre bizalmatlanab-
bak vagyunk egymás felé, 
egyre jobban felértékelődik 
a megbízhatóság és a kor-
rektség, és ezzel párhuzam-
ban a személyesség. Mivel 
azt adom az ügyfeleknek, 
amit ígérek, illetve olyat ígé-
rek, amit meg is teszek, így 

bátran merem az arcomat 
adni a munkámhoz.

Amennyiben jók az 
információim, Ön írt 
is egy könyvet a témá-
ban és oktatta is az 
ingatlanközvetítést

Igen, ez így van, 2009-ben 
írtam egy könyvet, Ingatlan-
közvetítők kézikönyve cím-
mel, aminek elég jó vissz-
hangja lett a szakmán belül. 
Ezzel párhuzamban csopor-
tos és egyéni tréningeket 
tartottam ingatlan értéke-
sítőknek. Ezek a felkérések 
főként Budapestről érkez-
tek. Ez is egy fejezete a szak-
mai pályafutásomnak.

Mindennel és min-
denhol foglalkozik az-
zal, ami ingatlan?

Az a fi lozófi ám, hogy aki 
mindennel foglalkozik, az 
semmivel nem foglalkozik. 
Az elmúlt húsz évben, és 
jelenleg is, használt lakó-
ingatlanok adásvételének 

közvetítésével, ügyvite-
lével foglalkozom. Mivel 
egyedül dolgozom, így Deb-
recen területén és 15 km-es 
vonzáskörzetében tevé-
kenykedem. Na-
gyon sok meg-
keresésem 
van, renge-
tegen aján-
lások által 
hívnak fel, 
így még 
annak el-
lenére is, 
hogy spe-
cializálód-
tam, sok-
szor küzdök időhiánnyal.

Amennyiben valaki-
nek ingatlan adásvétel-
lel kapcsolatban sze-
retne Önhöz fordulni, 
milyen elérhetősége-
ken teheti meg?

Fel lehet venni velem a 
kapcsolatot telefonon, a 06-
30-2288-369 számon, küld-
hetnek e-mailt is a gabor.
cserven@gmail.com címre. 
Lehet keresni viberen, vagy 

messengeren keresztül is, 
de a facebookon is fellelhető 
vagyok, mint Cserven Gábor 
ingatlanközvetítő.

Független ingatlanközvetítőként 
már 20 éve az ügyfelekért

Cserven Gábor
okleveles ingatlanközvetítő
Tel: 06-30-2288-369
gabor.cserven@gmail.com
web: harmonia.ingatlan.com

ELÉRHETŐSÉG
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Db., Nagybánya u. 5.Db., Nagybánya u. 5.Db., Nagybánya u. 5.
Tel.:52/404-860Tel.:52/404-860Tel.:52/404-860
06-30/5999-53106-30/5999-53106-30/5999-531

TŰZIFA
FABRIKETT

ÉS SZÉN
 Építőanyagok 

kedvezményesen
házhozszállítással
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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

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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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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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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Debrecen, Dózsa György u. 20. 
Nyitva: hét.-szom.: 9-19 óráig, VASÁRNAP: 9-17 óráig.

INGYENES,
jó parkolási lehetőség!CENTRUM

 MEGLEPETÉSÜNK

MINDEN TELJES ÁRAS GYEREKCIPŐ:

-20%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI, FÉRFI CIPŐK, CSIZMÁK:

-40%
ENGEDMÉNNYEL;

EGYES GYEREK, NŐI KABÁTOK, DZSEKIK, FELSŐK:
-20, -30, -40%  

ENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK!

Február 11-12-13-14-én 

TÉ
LI

 A
K

C
IÓ

IN
K

:
am

íg
 a

 k
és

zl
et

 t
ar

t:

Ha bármilyen értékű Valentin napi terméket is vásárol, 

5000 Ft feletti vásárlás esetén 1 db kisebb értékű 
bizsu ajándékkal kedveskedünk.
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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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ÁLLÁSAJÁNLAT

GÉPI FORGÁCSOLÓKAT, 
ESZTERGÁLYOSOKAT

keresünk  
debreceni telephelyre, 

önálló munkavégzésre, 
piacképes kereseti 

lehetőséggel. 

T: 52/531-670
Storker Kft.
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SZAKKÉPZETT,
GYAKORLATTAL 

RENDELKEZŐ 

SZAKÁCSOT 
keres 

a Bété Bt.

06-20/945-7202 
Telefon:

GÉPJÁRMŰVEZETŐT 
keres nyerges 
szerelvényre

A Teleki-Trans Kft.

Nemzetközi 
gyakorlattal rendelkező

06-20/945-7202
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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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Debrecen nagy múltú bútoripari gyára
FAIPARI GÉPMUNKÁS,

SEGÉDMUNKÁS, TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe munkatársakat keres

azonnali kezdéssel!
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.

Lapzárta:
szerda 12.00



52019. február 1.

Szakemberek A-Z-ig
RUHAJAVÍTÁS

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
86
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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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Ruházati termékek készítése, 
(hozott anyagból)  javítása, 

cipzárcsere, patentozás. 
DEBRECEN, KOSSUTH U. 49. 

06-30/271-5473

NOAN RUHAJAVÍTÓ
ÉS RUHAKÉSZÍTŐ 
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NYÍLÁSZÁRÓHULLADÉKSZÁLLÍTÁS SZŐNYEGTISZTÍTÁSBARKÁCS-SZÉPSÉG
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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

komonyi istván
70/508-1233

istvan.komonyi@inform.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu
kuszkó-sipos ivett

30/543-6378

Értékesítőink segítenek! 
Forduljon bizalommal hozzájuk.

ivett.kuszko-sipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák andrea
70/456-3436

andrea.feher-belak@szuperinfo.hu
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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 fi zetett 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!

Apró

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
Tócóskert, István úti 44m2-es, 
2 szobás lakásomat cserélném 
Tócóskerti, nagyobb 3 szobás la-
kásra értékegyeztetéssel.

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. 11.99 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
H377183 Üzlethelyiségből átalakított, teljes körűen felújí-
tott, 22 nm összterületű galériázott lakás a Kassai út mel-
lett eladó! Egy légtér, 12 nm nappali étkező konyha + 10 
nm fekvőgaléria. 19.1 M Ft +36 70 388 6171
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 lakrész-
ből álló családi ház, amely 2 generáció lakhatására is alkal-
mas. Beton alappal, tégla falazattal. 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

Openhouse Future
Debrecen Széchenyi u. 1.
Tel.: +36-52/ 556-666,

+36-30/955-5285
Bankfüggetlen hitelügyintézőnk:

Czellér András
+36-30/360-2286

Debrecen Halközben, felújított, 
földszinti lakás kiadó! Ár: 120 000 Ft, 
Tel.: +36-30-356-5421
Debrecen Belvárosban, 47 nm-es, erké-
lyes, 2 szobás lakás eladó! Ár: 24,8 M Ft, 
Tel.: +36-30-356-5421
Debrecen Vénkertben 35 nm-es 
társasházi lakás eladó! Ár: 19,9 M Ft 
Tel.: +36-30-955-5285
Debrecen Vénkertben, 55 nm-es lakás el-
adó! Ár: 22,9 M Ft Tel.: +36-30-955-5285
Debrecenben Belvárosához közel, 
jó állapotú, 42 nm-es házrész eladó! 
Ár: 16,2 M Ft Tel.: +36-30-360-7041
Debrecen Nagyerdőalján, felújított 
43 nm-es lakás hosszú távra kiadó! 
Ár: 110 000 Ft Tel.: +36-30-360-7041
Debrecen Nagyerdőben, felújított, 
1. emeleti, bútorozott lakás kiadó! 
Ár: 135 000 Ft Tel.: +36-30-356-5421
Debrecen Belvárosában, 97 nm-es új 
építésű, 2019-ben átadásra kerülő házrész 
eladó! Ár: 23 M Ft Tel.: +36-30-360-7041
Debrecen Belvárosában, Fórum köze-
lében, új építésű 94 nm-es, 2019-ben át-
adásra kerülő ikerház eladó! Ár: 59,9 M Ft 
Tel.: +36-30-299-9299
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HáZ, HáZRésZ ElaDás
Magas életjáradékot fi zetek debreceni ingat-
lanért.Tel: 20/9526054

Debrecen, Kerekestelep, Lázár utcán, 85 és 
105 m2-es, 3 szobás étkezős, 2 fürdőszo-
bás házak, 17 m2 garázzsal, 16 m2 pincé-
vel, 16 m2 terasszal 400/500 m2 telken 14 
éves  földszintes ikerházak eladóak. Oldalt 20 
cm, felűl 15 cm szigeteléssel. Ár: 32/42 M Ft   
Tel:20/9911123

nyulas, Lóverseny utcánál, 145 m2-es, nap-
pali és 4 szobás, minimalista stílusú, lakbe-
rendező által megálmodott sorház, szikrá-
zóan 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, dolgozó és gardróbszo-
ba, 20 m2 fedett terasz 25 m2 garázs, luxus 
családi ház 150 m2 telken, tölgyfa nyílászá-
rók, 48 cm szigetelt fal, kamerák, 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 étkező és 2 hálószobás 
földszintes ház 40 m2 fedett terasszal, 5 
cm szigeteléssel 1040 m2 telken 29,9 M Ft   
Tel:20/9911123

ötmalom utcán, 300 m2-es, nappali , hal-
los és étkezős, 4 szobás, fokozatosan újí-
tott Olasz tervező által megálmodott 2 gene-
rációs nagypolgári ház 170 m2 vállalko-
zásra is alkalmas pincével, 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 garázs-
zsal 41,9 M Ft   Tel:20/9911123

Hatvan utcai kertben, Halastó utcán, 7 szo-
bás, 320 m2-es, 2 fürdőszobás, 8 éve átépí-
tett 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 
kialakított 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, dupla-
garázsos, 2 fürdőszobás és egy alagsori iro-
dának alkalmas helyiséggel rendelkezik. 500 
m2 csendes parkos telken 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 garázsos, 10 éves, 38 
cm falú és 5 cm szigetelésű amerikai típu-
sú ház 860 m2 telken eladó. Extrák:riasztó, 
öntöző, medence, fi lagória, klíma, gardrób, 
kemence, 2 fürdőszoba és mosókonyha. 54,9 
M Ft Tel: 20/9911123

Veres Péter kert Kertész u. 162 m2, 61 m2 
nappali 3 szoba, 2 fürdőszoba, 30 m2 garázs, 
40 m2 fi lagória, 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, úszó-
medencével, 2 konyhával, 420 m2 telken 32 
éves ikerház 46,9 M Ft   Tel:20/9911123

Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 10 éves, 
nappali és 4 szobás, családi ház 2 garázs-
zsal, pincével, cserépkályhával, fúrt kút-
tal, kamerákkal, 1100 m2 telken 45 M Ft   
Tel:20/9911123.

nagyerdő alján, 18 éves, 200 m2-es, 4 szo-
ba étkezős, 50 m2 garázsos, 40 m2 tera-
szos, 50 m2 vállalkozásra alkalmas alagsor-
ral 410 m2 telken eladó. 8 cm szigeteléssel, 
riasztóval,fúrott kúttal rendelkezik 62,5 M Ft   
Tel:20/9911123

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

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

Db.-nagycserén 1.700 nm-s telken 2 gene-
rációnak kiváló, 2 családi 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 melléképületekkel. 30/4571-219 Ár: 
9,9 mFt

Debrecen, Szíkigyakorban 778 m2-es tel-
ken, 37 m2-es, 1 + fél szobás, közművek-
kel ellátott ház eladó. Irányár: 9,8 M Ft. 0620/ 
516 6127

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

Debrecen Méhészkertben, buszmegálló mel-
lett, 750 m2-es telken, 30 m2-es, közmű-
vekkel ellátott 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 nyíló utcában, 
2 szobás, átlagos állapotú kocka ház eladó. 
18,9 M Ft. 0620/ 422 6503    

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

Debrecen, belvárosközeli, 30 m2-es, szo-
ba, konyha, fürdőszobás, felújítandó ház-
rész 3 lakásos udvarban eladó. 8,5 M ft. 
0620/ 422 6503

Debrecen belváros Jókai utcánál 2019-es 
újítású, Jacuzzival, szaunával, 100m2-es, 
nappali plusz 3szobás, kamera rendszerrel, 
westen kondenzációs kazánnal, nagy 45m2-
es padlófűtéses terasszal, 2parkolóval luxus-
ház eladó.Irányár: 56,8MFt simonyiingatlan.
hu Tel:06703655519

Debrecen Nagyerdő Andaházi utcánál 
100m2-es sorházi lakás, nappali és 3 szobás, 
+18m2-es garázzsal, műanyag nyílászáróval, 
5 cm hőszigeteléssel, turbó gázkazánnal fris-
sen festve eladó. 49MFt simonyiingatlan.hu 
Tel:06703655519

CsapÓkERTi, nappali+3szobás ház garázs-
zsal és melléképülettel eladó! 32,9mFt 
70/7766-413

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

BElVáROsi, 76nm-es, nappali +2szo-
bás, felújított, polgári lakás eladó! 41,9 mFt 
30/667-7167

naGyERDEi, 125nm-es, 7 szobás, 3 tera-
szos sorház garázzsal eladó! 46mFt 30/479-
8700

köVEsÚT MENTÉN, 110nm-es, tanyás 
LAKÓHÁZ +1,2ha földdel eladó! 11,99mFt 
70/7766-413

naGyERDEi, 170nm-es, nappali+4 szobás 
ikerház fele eladó! 46,9mFt 30/677-6676 

naGyERDEi, felújítandó, 76nm-es, 2szo-
bás ikerház, 500nm telekkel eladó! 26mFt 
30/677-6676

HáZ, HáZRésZ kEREsés
Debrecenben keresek meglévő ügyfe-
leimnek eladó, kiadó házakat, irodákat, 
üzlethelyiségeket, tanyákat akár azonnali 
fizetéssel. Tel.: 30/4571-219.

Debrecenben, zártkerti, vagy lakóépü-
letnek minősített, másfél, vagy 2 szo-
bás házat keresek, 5-9 M Ft-ig. 0620/ 
516 6127

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

lakásElaDás
a Tócóvölgyben 2. emeleti, 2 szobás, 55 
m2-es, MÉRT fűtéses,  új konyhaszek-
rényes, új fürdőszobás, új nyílászárós, 
szép lakás négy emeletes társasház-
ban eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!   Érd: 
70/544-4506

alkalMi VÉTEL! A Tócóvölgyben 1. eme-
leti, 1,5 szobás, 46 m2-es, MÉRT fűté-
ses, erkélyes, felújított, szép lakás sür-
gősen eladó. KIVÁLÓ BEFEKTETÉS! ir.ár: 
21 M Ft  Érd: 70/544-4506

az Újkertben 3. emeleti, 2 
szoba+étkezőkonyhás, 54 m2-es, MÉRT 
fűtéses lakás liftes házban eladó. KIVÁLÓ 
BEFEKTETÉS! Érd: 70/544-4506

Hatvan utca elején, 70 m2-es, 3 nagyszo-
bás, 4 m2 erkélyes, spájzos, fürdőszo-
ba és mosókonyhás, 7 éves megkímélt 
modern lakás 34 M Ft   Tel:20/9911123

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

Belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s 
3 szobás polgári jellegű jó állapo-
tú műanyag ablakos téglalakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 28,5 mFt

Budapest 13. kerületben 2008-as 50 
nm-s 2 szobás 2. emeleti erkélyes lakás 
bútorozva eladó az Esztergomi út 66.-ban 
30/4571-219 Ár: 45 mFt

Debrecen kerekes telepen 105 
m2-es 3 szoba,nappalis,Amerikai 
konyhás,gardrobos szép ikerház fele 
garázzsal,szépen parkosított 500 
m2-es telek résszel eladó.Elektro-
mos kapu/garázskapu,riasztó,klímák és 
napelemmel felszerelt ház. Ár:41.9M 
Tel.06706234024

Debrecen Kerekes telepen 115 m2-es 3 
szoba nappalis,étkezős,teraszos új csalá-
di ház,garázzsal teljes kulcsra készen,450 
m2-es telekkel, Júliusi átadással eladó/
leköthető. Ár:45 M Tel:06706234024

Debrecen belvárosi 1.emeleti, nagy erké-
lyes, 54m2-es, 2szobás, tégla, gázfűté-
ses, parketta-járólap burkolatokkal, lakás 
eladó. Irányár: 20,19MFt simonyiingatlan. 
hu  Tel: 06703655519

Debrecen Batthyányi utcánál 103 m2-es, 
4szoba plusz étkezőkonyhás,  1.emeleti, 
teljes körűen felújított, mértfűtéses, 
klímás szobákkal, új liftes, lakás 10 
m2-es erkéllyel eladó. Irányár: 30MFt 
simonyiingatlan.hu  Tel: 06703655519

Debrecen Nagyerdő Lisznyai utcá-
nál 2.emeleti, 135m2-es, nappa-
li plusz 4szobás, 2002-es építésű, 
nagy erkéllyel, sanier duval gázkazán-
nal, bútorozva, műanyag és velux nyí-
lászárókkal, klimatizált lakás 20m2-es 
garázzsal+3MFt eladó. Irányár: 42,9MFt 
simonyiingatlan.hu  Tel: 06703655519

BElVáROsi, 71nm-es, 2szobás, felújí-
tott zárt udvaros lakás eladó! 25,9mFt 
30/653-8355

BOCskaikERTi, 90nm-es, 
nappali+3szobás, ÚJ ikerház leköthető! 
34,8 mFt 30/667-7167

BElVáROsi, 44nm-es, nappali +1szobás. 
távfűtéses, igényes lakás eladó! 24,7mFt 
30/479-8700

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

kassai ÚTI, 57/90nm-es, 
nappali+3szobás, szép belső kétszintes 
lakás eladó! 29,9mFt 30/677-6676

BElVáROsi, 75nm-es, 3 szobás, 
gázcirkós lakás eladó! 33,9mFt 30/479-
8700

BElVáROsi, 116nm-es, 3 szobás polgári 
lakás eladó! 34,8 mFt 30/667-7167



72019. február 1.

Időskorúak 
bentlakásos
intézménye
várja lakóit.
24 órás szakápolói felügyelet, 

orvosi ellátás, családias környezet.

Érd.: 30/9721-555
(hétfő-péntek 9.00-16.00)
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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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BElVáROsi, 48nm-es, nappali +1 szo-
bás, galériázott, felújított lakás eladó! 
22,9mFt-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

Ügyfeleink részére keresek eladó/kiadó 
debreceni ingatlanokat, kisebb értékűe-
ket kp-ért megveszem.Tel: 20/9526054

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

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK KÉSZ-
PÉNZÉRT! 20/800-8318

alBéRlETET kínál
Debrecen Battyhányi utcán 58 m2-es 
2 szoba,étkezős,nagy erkélyes lakás 
kiadó. Ár:120.000 FT/ hó+rezsi+kaució. 
Tel:06706234024

Debrecen Poroszlai úton gázkonvekto-
ros magyas földszinti bútorozott lakás 
igényesnek hosszútávra kiadó. Érd.:06-
30/619-6860

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

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

Gyepüsor-kishegyesi u. sarkon 1. eme-
leti 56 nm-s 2 szobás felújított erkélyes 
részben bútorozott lakás albérletbe kiadó. 
30/4571-219 Ár: 110 eFt / hó + rezsi + 
kaució

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

alBéRlETET kEREs
Debrecenben keresek meglévő ügyfele-
imnek kiadó lakásokat és házakat azon-
nali költözéssel is bútorozva vagy üresen. 
30/4571-219.

épíTési TElEk
Db-józsán a Rákóczi kertben lakott kör-
nyezetben 1.485 nm-s zártkerti telek, 
hétvégi telek kis házzal eladó. 30/4571-
219. Ár: 3 mFt

Db-nagycserén 2.800 nm-s telek ami-
ből 4 db telek kialakítása lehetséges sür-
gősen eladó. Gázcsonk villany a telken 
belül. 30/4571-219. Ár: 4,5 mFt

Vállalkozásra és építkezésre alkalmas 
1495nm-es, átminősített kert eladó 
Debrecen-Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaskerítéssel kör-
bekerített, mindkét utcára 2x4m-es 
tolókapuval nyílik. Víz, villany van, gáz 
az utcában. Beállt gyümölcsös, buszjá-
rat van. Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

Debrecen Fészek lakóparkban 
1600 m2-es építési telek,kis lebon-
tandó házzal eladó.A telek tel-
jes összközműves,ipari áram is van. 
Ár:14.9M Tel:06706234024 

Debrecen Tégláskertben, 25 m-es utca-
fronttal, 2070 m2-es, összközműves 
telek, bontandó házzal, egyéb mellék-
épületekkel eladó. 19,5 M Ft. 0620/ 422 
6503

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

FölD, kERT
sajókeresztúron 1,7ha jó minőségű szán-
tóföld eladó. 06-70/618-8808

380ak 20,1ha termőföld Hajdúböször-
ményben eladó. 06-20/509-7306

Bocskaikertben erdős környezetben 70 
nm-s nappali + 2 szobás könnyűszer-
kezetes ház eladó parkosított területen, 
gazdasági épületekkel, ólakkal 4.000 
nm-s területen tanya eladó. 30/4571-
219. Ár: 13 mFt

ÜZlET, MűHEly, iRODa
Teljes körűen felújított, tégla építésű 
ipari csarnok fűtéssel, szociális helyi-
ségekkel, összesen 500 nm-en + 400 
nm-es fémcsarnok, plusz egy új épí-
tésű családi ház, lakóház mindhárom 
épület egy 8295 nm-es telken piaci 
ár alatt TULAJDONOStól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

Debrecen belvárosában 35 
m2-es Fodrász-Kozmetika 
berendezéssel,szoláriummal eladó. Ár:9.9 
M Tel:06706234024

GaRáZs
nagyerdőn, Komlóssy úton, 15nm-es 
garázs eladó. 2,9MFt. 06-30/527-1958

Gép, sZERsZáM, TERM. EsZk
Dominant nyomdagépek, Grafopress 
GPE stancológép valamint Adast 
maxima 80-as vágógép eladó. Telefon: 
06/30/9154-119

Targoncák nagy választékban eladóak, 
dízel, gázos és elektromos üzeműek, 1-4 
T teherbírásúak. Targonca gumiabroncs-
ok, targonca akkumulátorok, emelő vil-
lák nagy választékban, raktárról. Bővebb 
információ: www.targoncacom.hu, tel: 
06-20/233-01-74

jáRMű
Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók ÁR 
87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-ES 
KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL 
Tel.: 20-9134012

jáRMűkEREsés
aUTÓjáT KÉSZPÉNZÉRT azonnal meg-
vásároljuk (legyen hiteles, sérült)  pia-
ci áron márkától-kortól függetlenül! Kor-
rekt, gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069

autókat, kisteherautókat veszek! 
Azonnali készpénzfizetéssel! Bármi-
lyen érdekel! Keleti is!  0630/231-
7750

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

RéGiséG
Dísztárgyakat, festményeket, újabb köny-
veket, porcelánokat, kristályokat, edénye-
ket, hagyatékot vásárolok. 06-20/3222-
011

Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. 06-30/342-1855

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

késZpénZéRT VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festménye-
ket, szobrokat, órákat saját részre! Tel: 
20/5360-069

készpénzért vásárolunk festményeket, 
régi bútorokat, ezüsttárgyakat, Heren-
di, Zsolnay porcelánokat, hagyaté-
kot és borostyán ékszereket 50.000Ft-
500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen, 
Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

állaT
TyÚkVásáR! Földön nevelt, NEM ket-
reces, gyönyörű tollas, 14hónapos tyúk 
690Ft/db, 20db-ra +2db AJÁNDÉK. 
INGYENES szállítás. 06-70/776-3007

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

Tömött májliba és kacsa konyhakész-
re pucolva eladó. Telefon: 06/70/209-
2911

EGyéB ElaDás
akciós konyhakész tűzifa 12.500Ft/
m3-től. Cser, tölgy, bükk, akác. 
Gyors, megbízható szállítás. Szám-
lával és szállítóval. Tel.: 06-20/958-
6233,30/262-8733. AA5946453

akciós tűzifa rendelhető termelő-
től. Tölgy, bükk, akác. Ár:2.900Ft-tól. 
Tel.:06-70/231-9584 ES-071202

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

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

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

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

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

sertések, üvegfalak, gázkészülékek, 
garázsajtó, radiátorok, bontott anyagok, 
bútorok, egyebek. 06-70/420-9364

Táska villany varrógép, bárány derékalj 
90x180cm eladó. 52/320-157

Tűzifa eladó. Tölgy, bükk méteres szá-
lakban, 20E Ft/m3. Garantált mennyiség. 
T:20/474-7174. AA6027971

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

Debrecenben vagy Józsán egyedülálló 70 
éves hölgy ott lakásért gondozást vállal 
(nem fekvő betegre gondolok) vagy ha 
unod az egyedüllétet hozzád költöznék.
Tel.:06-70/500-3023

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

könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kit
üntetéseket,régi játékokat,órákat,porcel
ánokat,régi pénzeket és teljes hagyatékot 
vásárolok.Tel.:06-30/526-9711

lOMTalaníTás! Megunt használa-
ti tárgyait ingyen elszállítom. Bútor, 
ruha stb. 06-20/377-4388

VásáROlnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475

sZOlGálTaTás
akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, palate-
tő bontást, felújítást vállalok.Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/.06-70/566-4054

Bádogos, ácsmunkát, tetőfedést, tetőjaví-
tást, cserepek cserélését, ereszcsatorna 
cserét vállalok. 06-30/313-7110

Cserepes lemeztetők készítése bon-
tás nélkül a palára is.Palatetők átfedé-
se bitumenes zsindellyel.Lapostetők víz-
szigetelése.Csatornázás,kéményrakás.
Ingyen Árajánlat!15%  kedvezmény!www.
lackoteto.5mp.eu T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667

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

FÜRDŐkáDak bontás nélküli felújítá-
sa, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával, belső munkálatok végzé-
se, szobafestés, mázolás. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

GDpR felülvizsgálatát, iratanyag elké-
szítését szakjogász vállalja, cégek 
és egyéni vállalkozások részére.  
Tel.:+36/70-9484-685

Gyógyítás fény- és színterápiával. Dr. 
Deák Sándor 52/320-157

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-
gén is. 06-20/299-2233, 06-70/287-
7851

szobafestés-mázolás, tapétázás 
azonnali kezdéssel. Ingyenes felmé-
rés. Kis munkák is érdekelnek. Teljes 
körű anyagbeszerzéssel. Takarítással! 
06-30/573-9277

TETŐásZ!! Beázások megszünte-
tése. Régi palatetők, cseréptetők 
bontás nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), kémények 
bontása, rakása, csatornák cseré-
je, külső homlokzatok hőszigetelé-
se, színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-4249

Tetőfedő, bádogos régi tetőjaví-
tás cseréplemezzel, mindenféle 
csatornát vállalunk, akciós árban. 
Elérhetőség:06-30/893-7418

sZOlGálTaTás kEREsés
kertészkedéshez értő segítőt keresek 
családi házhoz tavasztól. 06-20/9461-
491

állás
CnC-programozókat CNC maróra, illet-
ve esztergára, továbbá gépkezelőket 
keresünk németországi munkahelyre. 
Alap német nyelvtudás szükséges, net-
tó 15-18 Euro órabér. munka15@index.
hu 06-70/245-3955, 06-70/366-5722. 
(NexCom Center)

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állás-
ajánlataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon JOBmotive Kft.

Fogorvost keresünk Mosonmagyaróvár-
ra, protetikai és konzerváló fogásza-
ti beavatkozáshoz, akár részmunkaidő-
ben kiemelt bérezéssel.Önéletrajzot a 
vitadent@t-online.hu címre kérünk.Érd.: 
Vitadent Kft: +36 70 3600 336

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, pré-
miumot, cafeteria-t, bérelőleget is 
biztosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.: 06-70/415-9021 
JOBmotive Kft.

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

kőműves szakmunkást felveszek Haj-
dú-Bihari munkára nettó 13.000Ft/
nap. Tel.:06-30/928-0718 (UNIVERSAL-
GENERALBAU Kft)

nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzet-
közi autóipari cég győri és mosonma-
gyaróvári munkahelyére. Versenyké-
pes fizetés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelőleget 
biztosítunk. Érd.: 06-70/415-9020 
JOBmotive Kft.

PARTNERCÉGÜNK számára keresünk 
rajzról önállóan dolgozni tudó lakatoso-
kat, CO és AWI hegesztőket, órabérezés 
megegyezés szerint. Metalteam Holding 
Kft. 70/340 2595.

MUnkaHElyET kEREs

54 éves hölgy bejárónői munkát vállal. 
Idős hölgynél is bevásárlás, takarítás. 
1000 Ft/óra. Érd.: 06-30/927-6143

kiEGésZíTŐ MUnkáT kEREs
életvitelében korlátozott személy segíté-
sét vállalok napi teendők ellátásával, fel-
ügyeletével, bevásárlással, ügyintézéssel 
stb. 06-30/904-8066

OkTaTásT Vállal
aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targoncavezető, Földmunka-, Emelő-
gép kezelő tanfolyamokat indítunk. Tel: 
30/2283281. E001083/2015/A008, A004, 
A022, A012, A011

Matematikából korrepetálást, érettségi-
re felkészítést vállalok egyéni felzárkóz-
tatással. 06-30/880-8828

Óvodai dajka, pedagógiai- és családse-
gítő munkatárs, gyógypedagógiai segí-
tő munkatárs és kisgyermekgondozó, 
-nevelő képzés indul februárban Deb-
recenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-
menné 06/20-393-7586, 06/52-280-335. 
E.sz.: 000850/2014

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.

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

Dekoratív, nőies, hosszú hajú lány keresi 
alkalmi partnerét. 06703040943

komoly társat, élettársat keresünk. 
Lányok, asszonyok, férfiak. 06-70/519-
0590

Munkájában elfoglalt, elvált férfi keresi 
azt a 48-58 közötti vidéki barátnőt, csi-
nos, csendes, nem dohányzó hölgy sze-
mélyében. Hóvirág jeligére a kiadóba.

170/73/67 éves hölgy 70 évesig társát 
keresi.Tel.:06-30/449-7918

180cm magas, 65 éves férfi barátnőt 
keres tartós kapcsolatra. 06-30/832-
6290

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

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

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

ElTaRTás
Egyedülálló idős emberrel eltartási szerző-
dést kötnék ingatlanért. 06-30/441-6717

Egyedülálló idős emberrel eltartási szerző-
dést kötnék ingatlanért. 06-30/3639-935
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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

50
88

90

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.

50
82

71


