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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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VALENTIN NAPI AKCIÓKKAL 
várjuk kedves vendégeinket!

D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

szakemberek 
jelentkezését várjuk.

Hosszú távú 
munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

Valentin napi AKCIÓ! 

Személyre szabott szolgáltatás, egyedi igények 
megvalósítása különlegesen szép környezetben.

Debrecenben az első olyan üzlet, ami 
külön szalon résszel rendelkezik.

A szalon rész lehetővé teszi a romantikus lánykérést, 
eljegyzést ami egy szép környezetben készült fotóval 

megörökíthető vagy egy kapcsolat megerősítésére 
szolgáló szép ékszer ünnepélyesen átadható.

Brill, drágaköves, arany és ezüst ékszerek széles választéka.
Különleges egyedi szalonékszerek.

Ezüst ékszerekre 

30% 
kedvezmény

Arany és brill ékszerekre: 

20%
kedvezmény

y és ezüst éksz
di l

k

Db., Csapó u. 43.
Nyitva: H.–P.: 10–18, Sz.: 10–13

Tel.: 06-52/792-292
www.aranyviragekszer.hu

ÉRVÉNYES: február 28.

EGYES BRILL ÉKSZEREK

40% 
KEDVEZMÉNNYEL

50
95

93

50
88

26

Port Royal
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Régi tető felújítás,  
bádogos munka,  

ereszcsatorna,  
cserepes lemez, 

 új tetőszerkezet. 
Hívjon bizalommal! 

06-70/2897-876,  
06-20/2460-548�
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INGYENES
SZÁMÍTÓGÉPES

KÉPZÉS
16-65 ÉV 

KÖZÖTTIEKNEK

0670/561-5575
50

98
98
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A repülőgépipari  ■
beszállító, a Diehl 
Aviation ma nyitotta 
meg kapuit a Debre-
cenben létrehozott új 
Mérnöki és Szolgáltató 
Központjának (ESC).

Dr. Mario Amschlinger, 
Chrsitian Utz ügyvezetők és 
Roman Damschke, a Diehl 

debreceni ESC telephelyének 
vezetője egy megnyitó ün-
nepség keretein belül vették 
birtokba az új helyiségeket 
a kelet-magyarországi egye-
temvárosban, ahol Szijjártó 
Péter, külgazdasági és kül-
ügyminiszter, Dr. Papp Lász-
ló, Debrecen polgármestere, 
valamint Rainer von Borstel, 
a Diehl Aviation vezér-igaz-
gatója is jelen volt.

A debreceni Diehl 
Aviation ESC kialakítása 
2016 óta van napirenden és 
fő feladata, hogy az ügyinté-
zés, programmenedzsment, 
ügyfélszolgálat és beszer-
zés területein támogassa 
németországi központot, 
amely fejlesztési és gyártá-
si tevékenységét – a Nyírbá-
torban lévő termelőegység 

mellett – eddig főként Né-
metországban látta el. 2020-
ra a Diehl Aviation 150 új 
munkatársa fog a Debre-
cen délkeleti részén ta-
lálható „Lion Offi ce“-ban 
dolgozni.

A Diehl Aviation német-
országi  telephelyeinek ka-
pacitását kiegészítő ESC 
telephelyének keresésekor 

azért esett a választás Deb-
recenre, mert a nyírbátori 
termelőüzem közelsége mi-
atti költségelőnyök, a helyi 
egyetemmel való kooperá-
ció lehetősége, valamint a 
széles körű gazdasági-kul-
turális környezet optimális 
keretfeltételeket biztosíta-
nak a repülőgépipari be-
szállító számára.

A DIEHL AVIATION új mérnőki és szolgáltató 
központot alakít ki Debrecenben
A frissen megnyitott telephely számít az egyetemváros közelségének előnyeire
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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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 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.
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(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780 50
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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

A kúra igénybevétele esetén 50 %-os kedvezményt biztosítunk Önnek a szaunajegy árából a kezelések napján.
Kezeléseinket reumatológus szakorvosunk (52/580-164) előzetes időpont egyeztetés és orvosi vizsgálat után felírják Önnek,

de egyéb beutalót is elfogadunk. Gyógyuljon és kényeztesse magát munkaidejének lejárta után is!

15x4 gyógyászati kúra igénybevétele esetén az önrész 18.000 Ft helyett csak 10.000 Ft! (nem balmazújvárosi lakosok részére)

GYÓGYÁSZATI AKCIÓ!
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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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Postaautó Duna Zrt. 
4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A. 

52/527-100

Az
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Az ár bruttóban 
értendő.

Ellenőriztesse még a 
téli hideg beállta előtt autója 

akkumulátorát és töltését,
csak 1100 Ft-ért.

Akkumulátort venne?
A nálunk vásárolt akksit 

kedvezményesen beszereljük 
és a használtat beszámítjuk! 
Érdeklődjön szervizünkben!

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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Cégcsoportunk a közétkeztetési szolgáltató szektor piacvezetője.  
Munkatársainknak hosszú távú munkalehetőséget, versenyképes jövedelmet 
és juttatásokat biztosítunk, csapatszellemet képviselő, dinamikusan fejlődő, 

magyar tulajdonú vállalatunknál. 

Csapatunk bővítésére Debrecenben  
lévő főzőkonyhánkra keresünk szakács 

munkakörbe új munkatársat.

Feladatok:
·  a kijelölt ételek anyaghányad és technológiai előírások szerinti 

elkészítése a konyhafőnök iránymutatásai alapján,
· az elkészített ételek adagolása, tálalása,
· a konyhai gépek, berendezések előírásszerű kezelése, tisztán tartása,
· a munkaterületek, hűtőterek és a munkaeszközök tisztán tartása.
Elvárások:
· szakirányú végzettség,
· legalább 3 év munkatapasztalat,
· igényesség a munkavégzésre, személyi higiéniára,
· csapatban való együttműködési készség.
Előnyt jelent:
· közétkeztetésben szerzett munkatapasztalat.
Amit kínálunk:
·  kiszámítható munkaidőt egy műszakos munkarendben,  

naponta 05.00-13.30 között,
· felelősségteljes munkát egy hazai vállalatnál,
·  stabil jövedelmet és egyéb juttatásokat.

Érdeklődni lehet hétköznap 8 és 16 óra között a  
06-30-466-2595-ös telefonszámon lehet, várjuk jelentkezésüket 

a hr@hungast.hu e-mail címen is.

A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.

Minden héten online is 
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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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
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ONLINE BEJELENTKEZÉS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA:
WWW.OPTIMARKT.HU/LATASVIZSGALAT
ÉRVÉNYES. A 23.990 FORINTOS VÉKONYÍTOTT LENCSÉK, 

A 
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NAPELLENZŐ AKCIÓ!
AJÁNDÉKba adjuk a napellenző motort!

érvényes: min. 12m2-es rendelés esetén február 28-ig

+36/30 841 7452
www.izzovas.hu       izzovas@gmail.com

Lakatos-, és kovácsipari szakmunkák, 
fémvázas csarnokok,ipari épületek, 

garázsok, műhelyek, előtetők
gyártása, kivitelezése.

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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kiváló termék

50
99

11

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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Műanyag nyílászáró-
gyártó cég
gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres 
debreceni telephelyre 
műhely- és beépítőmunkára.
Jelentkezni: blaufensterkft@gmail.com

vagy telefonon: +36 30 269 31 30 
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kuszkó-sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@szuperinfo.hu

Fehér-Belák andrea
70/456-3436

andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Értékesítőink
segítenek! 
Forduljon bizalommal hozzájuk.
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Bethlen u.–Jókai u. sarok, Jókai u. 1.  Tel.: 52/314-592
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9.  Tel.: 52/386-143 
Kossuth utca 11. Tel. : +36 52/422-117

2
www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!
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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

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
Jelentkezés: Tel.: +36 (20) 970-70-13

Feladatok: Elvárás:

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?
É R T É K E S Í TŐ

M U N K ATÁ R S A K AT  K E R E S Ü N K !

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Szuperinfó Média Kft. 
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.
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Szakemberek A-Z-ig

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.
50

99
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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
99

00

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu
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NYÍLÁSZÁRÓ HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSZŐNYEGTISZTÍTÁSbARKÁcS-SZÉpSÉGKÉmÉNY

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
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A Fuvker Bt. több  ■
mint három évtizedes 
tapasztalattal bír a hul-
ladékszállítás terén.

– Anno 1985 nyarán 
kezdtem, mint kisiparos, 
majd 1992 decemberében 
jött a váltás a jelenlegi 
céges formára – eleveníti 
fel a kezdeteket Barna 
Attila cégvezető. - Ez 
egy családi vállalkozás, 
annak idején a saját 
házunkban lévő garázs-

ból indultunk, onnan 
fejlesztettük magunkat 
lépésről-lépésre. A jelenle-
gi telepünkön - amely 
biztosítja számunkra a 
jobb körülményeket és az 
előírt követelményeket - 
tíz éve működünk, melyet 
önerős vállalkozásból 
alakítottunk ki a Nyugati 
Ipari Park területén.

Több mint száz konténer
A Fuvker Bt. fő te-

vékenységi körébe a 

hulladékgyűjtés-szállítás 
valamint a veszélyes 
hulladékszállítás tartozik 
konténeres rendszerben.

– A folyamatos fejlődés 
hozott el minket idáig, 
ahogy fejlesztettük a 
céget úgy nőtt a partne-
reink, munkáink száma. 
Szolgáltatásaink közé 
tartozik a hulladékszál-
lítás, a hulladékgyűjtés. 
A szemetet konténerben 
gyűjtjük és szállítjuk, a 
kommunális hulladéktól 
kezdve a veszélyes hul-
ladékokig gyakorlatilag 
mindennel foglalkozunk. 
A begyűjtéshez közel 150 
fajtájú és méretű konté-
nert használunk, melyek 
közül több a megrendelők 
telephelyein van állandó 
jelleggel kihelyezve ezzel 
is segítve az elszállítást. 
Az igények azt mutatják, 
hogy minden keletkezett 
szemetet, törmeléket 
vigyünk el a helyszínről, 
ahol lehetőség van rá 
természetesen a szelektív 
gyűjtés preferáljuk, de 

sajnos ez hely hiányában 
időnként nem lehetséges. 
Járműparkunkat jelenleg 
három nagy teherautó, 
egy nagy pótkocsi és 
egy furgon alkotja. Ezek 
segítségével szállítjuk el 
a törmelékeket a lerakó, 
megsemmisítő helyekre. 
Most készül a negyedik 
tehergépkocsink, amely 
éppen a felújítás, átalakí-
tás fázisában van. 

Országos szinten
A cégvezető úgy véli, a 

vállalkozás stabilitásához 
ma már elengedhetetlen, 
hogy ne csak helyben 
tevékenykedjenek.

– Vannak több évti-
zedes partnereink mind 
lakossági, mind az ipari 
szférában. Több nagy 
hulladékfeldolgozással 
foglalkozó cég alvál-
lalkozójaként is jelen 

vagyunk a piacon, de ott 
voltunk rengeteg kiemelt 
jelentőségű helyi építke-
zésnél is. Kommunális és 
építőipari hulladékokkal 
főleg Debrecenben dolgo-
zunk, de természetesen a 
megyében is kiszállunk 
bárhová. Veszélyes hulla-
dék szempontjából pedig 
országos szinten tevé-
kenykedünk, nekünk nem 
okoz gondot akár hazánk 
nyugati végébe elmenni, 
ha oda szólít a munka. 
Filozófiánk az állandó fej-
lődés, mind szolgáltatása-
ink, mind járműparkunk 
folyamatos fejlesztése, 
hiszen csak így tudjuk 
hosszútávon megtartani 
partnereinket.

Filozófiájuk az állandó fejlődés

ELÉRHETŐSÉG
Fuvker Bt.
www.fuvker.hu
06-52/430-826
06-30/9430-826

Vállalom őstermelők, 
családi gazdálkodók 

(2019-ben átalakuló családi mezőgazdasági 
vállalkozásokat is), egyéni vállalkozók teljeskörű 

(adó, TB, vám gázolaj támogatás igénylése, 
továbbá igény esetén területalapú támogatás, 

gazdálkodási napló vezetése, tápanyag-gazdálko-
dási terv készítése, nitrát jelentés készítése) 

könyvelését, több, mint 
10 éves tapasztalattal 

Derecskén és a környező 
településeken. 

Tel: 06706271671

KöNYvELÉS
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www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

+36-54/410-191
+36-30/228-3669

Varga
Lajos

kályhásmester

KÁLYHA
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84

 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
ÁR: 4.000.- Ft + ÁFA / alkalom 

 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!
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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
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
P3450 A Nagytemplomtól 850 méterre, Mesterfalva város-
részen, igényes környezetben épül két db 4 ill. 5 lakásos tár-
sasház két szinten, melyben 30 nm-es lakás eladó. Átadás: 
2019. III. negyedévében. 21.53 M Ft +36 70 412 3861
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
H377757 Újkertben, a Jerikó utcán 54 nm-es, 2 szoba + 
étkezős, 5. emeleti, részben felújított lakás eladó! A társas-
ház panelprogramon esett át, a nyílászárok cseréje és a ház 
szigetelése megtörtént. 22.9 M Ft +36 70 412 4181
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
H377642 Debrecen, István úton 63 nm-es, 1+2 szobás, 
jó állapotú, bútorozott társasházi lakás eladó. Nagy étkező-
konyhás, jó elosztású, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, 
erkélyes, klímás. 23.5 M Ft +36 70 469 3316
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

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
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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
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HáZ, HáZRésZ eLaDás

kis családi ház 1000nm telekkel 

eladó. 06-20/453-0577

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 kp-hoz közel 1.750 

nm-s telken 90 nm-s felújítandó 

családi ház eladó melléképületek-

kel. 30/4571-219 Ár: 9,9 mFt

Db.-ben a Hatvan u-n 51 nm-s 1 

szobás jó állapotban lévő konvek-

toros házrész eladó csendes udvar-

ban. 40/4571-219 Ár: 15,7 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: 56,8MFt simonyiingatlan.

hu Tel:06703655519

Debrecen Nagyerdő Andaházi utcá-

nál 100m2-es, nappali és 3 szo-

bás, műanyag nyílászáróval, 5 

cm hőszigeteléssel, turbó gázka-

zánnal frissen festve eladó sor-

házi ingatlan+18m2-es garázs-

zsal. 49MFt simonyiingatlan.hu 

Tel:06703655519

Debrecen, Kerekestelep, Gergely 

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

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

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.

Nagyerdő alján, 18 éves, 200 
m2-es, 4 szoba étkezős, 50 m2 
garázsos, 40 m2 teraszos, 50 
m2 vállalkozásra alkalmas alag-
sorral 410 m2 telken eladó. 8 
cm szigeteléssel, riasztóval,fúrott 
kúttal rendelkezik 62,5 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, belvárosközeli, 30 
m2-es, szoba, konyha, fürdőszo-
bás, felújítandó házrész 3 lakásos 
udvarban eladó. 8,5 M ft. 0620/ 
422 6503

GeRéBy-TeLepI, 4szoba +étkezős 
ház garázzsal és melléképülettel 
eladó! 32,9mFt 70/7766-413

NaGyeRDeI, 125nm-es, 7 szobás, 
3 teraszos sorház garázzsal eladó! 
46mFt 30/479-8700

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

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

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

Debrecen Kerekes telepen 105 
m2-es 3 szoba nappalis,amerikai 
konyhás,gardróbos,télikertes,2 f
ürdőszobás,hősz igete l t ,napel
emekkel ellátott családi iker-
ház fele,garázzsal 500 m2-es 
parkosított,térkövezett telken 
eladó.Távirányítós kapuk,riasztó, 
teljes összközműves. Ár:39.9 M 
tel:06706234024

Debrecen csapókert város felőli 
részén 105 m2-es 3 szoba,nappal
is,étkezőkonyhás,erkélyes családi 
ház,dupla garázzsal,60 m2-es fűtött 
műhely, ipari árammal,1077 m2-es 
összközműves telken eladó.A ház 
teljes belső felújítást kapott,szép 
állapotú,egyedi cirkó fűtésű. 
Ár:44.9M tel:06706234024

Debrecen Szabadság telepen 140 
m2-es 3 szoba,nappalis,étkezős,2 
fürdőszobás,2 teraszos,erkélyes 
szép családi ház,dupla garázzsal.
Több fajta fűtésrendszer,hűtő-fűtő 
klímák,riasztó rendszer,távirányítós 
bejárati,és garázskapuk,öntöző 
rendszer.A ház alatt lakhatásra 
kialakított szuterén van. Ár:47.9 M 
Tel:06706234024

HáZ-, HáZRésZ CseRe
elcserélem másfél szobás, össz-
komfortos házamat 207nm telekkel 
1 szobával nagyobb kertes házra, 
ráfizetés lehetséges. 06-30/370-
4947

HáZ-, HáZRésZkeResés
Magas életjáradékot fizetek deb-
receni ingatlanért. Tel: 20/952-
6054

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

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

szent Anna templom közeli, 2 szo-
bás lakás liftes társasházban eladó. 
Ár: 23,9MFt. 06-30/230-4494

Debrecen belváros Ispotály lakó-
park 60m2-es, 3szobás, téglaépí-
tésű. szigetelt, gáz cirkó fűtéses, 
2.emeleti, liftes házban, 2008-as 
építésű felújított, klímás, 6m2-
es erkéllyel lakás tulajdonostól 
eladó parkolási és(garázs véte-
li lehetőséggel+4MFt) . Irányár: 
41MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

Debrecen Nagyerdő Lisznyai utcá-
nál 2.emeleti, 135m2-es, nap-
pali plusz 4szobás, 2002-es, , 
sanierduval gázkazánnal, búto-
rozva, műanyag és velux nyí-
lászárókkal, klimatizált, befek-
tetési lakás erkéllyel, 20m2-es 
garázzsal+3MFt eladó. Irányár: 
42,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

Debrecen Hatvan utcai kertben 
földszinti, padlófűtéses, 60m2-
es, nappali 2szobás, 2018as, új, 
bútorozva, samsung gépekkel és 
televíziókkal, mosó-szárító, fehér 
magasfényű konyhaszekrény, sok 
gardrób, saját kis udvarral lakás 
eladó. Irányár:52,5MFt+4MFt 
simonyiingatlan. hu  Tel: 
06703655519

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

egyetem sugárúton, 83 m2-es, 
nappali és 3 szobás, gáz etázsfű-
téses, teljes mértékben felújított 
lakás 10 m2-es terasszal eladó. 
Klíma, beépített konyha, redőnyök, 
elegáns világító testek tartoznak 
hozzá. 35 M Ft   Tel:20/9911123

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

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

FÜReDI KAPUI, 44nm-es, nappali+1 
szobás lakás bútorozva is eladó! 
24,9mFt 30/677-6676 

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

HOMOkkeRTI, 89nm-es, 1.em-i, 
nappali+3 szobás, erkélyes, ÚJ 
lakás eladó! 35,6mFt 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 szo-
bás polgári lakás eladó! 34,8 mFt 
30/667-7167

BeLVáROsI, 48nm-es, nappali +1 
szobás, 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

Debrecen belvárosában épülő 134 
m2-es 4 szoba nappalis 2 fürdőszo-
bás új lakás,garázzsal együtt 2019 
karácsonyi átadással eladó/leköt-
hető. Ár:48.9 M Tel:06706234024

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

Ügyfeleink részére keresek eladó/
kiadó debreceni ingatlanokat, 
kisebb értékűeket kp-ért megve-
szem. Tel: 20/952-6054

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

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

aLBéRLeTeT kíNáL
Debrecen Poroszlai úton gázkon-
vektoros magyas földszinti bútoro-
zott lakás igényesnek hosszútávra 
kiadó. Érd.:06-30/619-6860

Debrecen, István úti négyeme-
letesben igényesen berendezett 
1+2 fél szobás lakás 2-3 személy-
nek kiadó. 06-20/4040-355

Udvar körüli munkáért lakást biz-
tosítok nem italos embernek. 
06-70/381-5136

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

FÜReDI KAPUI, 44nm-es, nappali+1 
szobás bútorozott lakás kiadó! 
100eFt/hó 30/677-6676 

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

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

épíTésI TeLek
építési telek 580nm és 1000nm 
eladó. Teljes közmű, műút az utcá-
ban. 06-20/453-0577

Vállalkozásra és építkezésre alkal-
mas 1495nm-es, átminősített kert 
eladó Debrecen-Méhészkertben. A 
telek két utcára nyílik, 80m-es vas-
kerítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-
lik. Víz, villany van, gáz az utcá-
ban. Beállt gyümölcsös, buszjárat 
van. Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. 
Tel: 06-20/261-2561

Vámospércsen, Bátori kertben 
7000 nm építési telek villannyal 
eladó. 06-30/567-1891

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

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

Debrecen Fészek lakóparkban 1600 
m2-es építési telek,kis lebontandó 
házzal eladó.a telek összközműves! 
Ár:14.9 M Tel:06706234024

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, IRODa
Teljes körűen felújított, tégla 
építésű ipari csarnok fűtéssel, 
szociális helyiségekkel, össze-
sen 500 nm-en + 400 nm-es 
fémcsarnok, plusz egy új építé-
sű családi ház, lakóház mindhá-
rom épület egy 8295 nm-es tel-
ken piaci ár alatt tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30/9292-622

Debrecen belvárosában 35 
m2-es Fodrászat-Kozmetika 
berendezéssel,álló szolári-
ummal együtt eladó.Ár:9.9M 
Tel:06706234024

HaNGsZeR

Tárogató és nagybőgő eladó. 
Érd.:06-30/943-5524

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

JáRMűkeResés

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

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 veszek 
azonnali készpénzfizetéssel! 
Bármilyen korú, állapotú érde-
kelhet!  0630/231-7750

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, 
utánfutót, 1990-től, banki hitellel 
terheltet, és sérültet is 2.5 MFt-ig. 
Tel: 20-913-4012

készpénzért veszek személy és 
teherautókat! Bármilyen érde-
kel, Keleti is! 0630 2520-420

Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel 
stb.) és ezek alkatrszeit vásárolok. 
30/841-3536.

Régi motorokat keresek! Sim-
son, Mz, Etz, Jáwa..stb. Tel.: 
06-20/572-5142

simson motort veszek hibásan is, 
Illetve Debrecen/környéki hétvégi 
házat. 06309689295

RéGIséG

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

Dísztárgyakat, festményeket, újabb 
könyveket, porcelánokat, kristályo-
kat, edényeket, hagyatékot vásáro-
lok. 06-20/3222-011

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

áLLaT
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

NÖVéNy
kukorica 55Ft/kg, árpa 60Ft/kg, 
napraforgó 110Ft/kg eladó Debre-
cenben. 06-30/405-1492

Tömött májliba és kacsa kony-
hakészre pucolva eladó. Telefon: 
06/70/209-2911

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

eladó egy jó állapotú 90x200 cm-
es, ágyneműtartós heverő, vala-
mint 30db 40x40cm-es járdalap. 
Ár: 25EFt, 350Ft/db. 06-52/445-
675

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

25L zsíros bödön, 25-30L fazék, 
nagy üst üstházzal, gázpalack 
eladó. Érd.: 52/414-988

80 kg héjas dió, 600 liter meggy-
cefre eladó. 06-30/567-1891

eGyéB keResés
Bélyeggyűjteményt, arany zsebórát 
kp-ra vásárolok magamnak. Tel.: 
20/952-6054.

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

Csónakmotort, régi motorkerék-
párt, motorosbiciklit veszek. Üzem-
képteleneket is. 06-30/5024-813

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

könyveket,képeslapokat,jelvény
eket,kitüntetéseket,régi játékoka
t,órákat,porcelánokat,régi pénze-
ket és teljes hagyatékot vásárolok.
Tel.:06-30/526-9711

LOMTaLaNíTás! Megunt 
használati tárgyait ingyen 
elszállítom. Bútor, ruha stb. 
06-20/377-4388

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Tel:70/532-20-21.

ÁLLÁSAJÁNLATTematikus oldalunkon keresse kiemelt 
áLLásaJáNLaTaINkaT a 11. oldalon
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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

Centrifuga és keverőtárcsás mosó-

gépek javítását garanciával válla-

lom. Felújítottak eladók kérés-

re elszállítom, régit beszámítom. 

Érd.:06-20/485-4256

Csempe, járólap lerakását, fürdő-

szobák teljes körű felújítását, víz 

szereléssel, anyagbeszerzéssel vál-

lalom. Pontos, megbízható, precíz 

munka! Tel.: 0630/361-6122

Cserepes lemeztetők készítése 
bontás nélkül palára is. Pala-
tetők átfedése bitumenes zsin-
dellyel. Lapostetők víz-szigete-
lése. Csatornázás, kéményra-
kás. Ingyen árajánlat! 15% ked-
vezmény! www.lackoteto.5mp.
eu T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-6667, 
06-30/575-6289

Festést, mázolást, tapétázást vál-

lalok. Kis munkák érdekelnek! Tel 

: 06-20/622-5660

Hideg burkolást és komplett fürdő-

szoba felújítást vállalok rövid határ-

idővel.Tel.:06-30/223-3162

közigazgatási és jogi ügyintézés, 

képviselés, eljárási ügyek intézé-

se, tanácsadás, közvetítés. Tel: 

20/952-6054.

Lakásfelújítást, burkolást, fes-

tést, családi ház felújítást, térkö-

vezést, gipszkartonozást, kerítés-

építést, falazást, vakolást, hőszige-

telést, kisebb munkákat is vállalok. 

06-30/363-5598

Redőny Doktor! Redőnyök javí-
tása, újak készítése, garanci-
ával. Hétvégén is. 06-20/299-
2233, 06-70/287-7851

szobafestés-mázolás, tapétá-
zás azonnali kezdéssel. Ingye-
nes felmérés. Kis munkák is 
érdekelnek. Teljes körű anyag-
beszerzéssel. Takarítással! 
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

Tetőfelújítás cserepes lemez-
zel, palatető felújítás, lapostető 
felújítás. Ingyenes árajánlat. 
06-20/911-1717

sZOLGáLTaTás keResés

Gyümölcsfa metszéshez hozzáér-

tő embert keresek. Érd.: este 7 óra 

után 314-573

áLLás

ausztriai Nightclub hostess mun-

kára keres csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-16 

(Pabian&Partners)

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.

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. Tel.: 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)

Megnövekedett feladatok elvég-
zésére beépítésben jártas, mun-
kájára igényes nyílászáró-be-
építőt, épület asztalost kere-
sünk vállalkozói jogviszony-
nyal. Jelentkezés: H- P: 8-16-
ig +36-20/532-7142 Aranyab-
lak Kft.

MUNkaHeLyeT keRes

ács-állványozó szakmunkás 

jogosítvánnyal munkát keres. 

06-70/335-8755

OkTaTásT VáLLaL

aranykalászos Gazda, Méhész, 

Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-

munka-, Emelőgép kezelő tanfolya-

mokat indítunk. Tel: 30/2283281. 

E001083/2015/A008, A004, A022, 

A012, A011

építő- és anyagmozgató gép 
kezelője (targoncavezető) kép-
zés és vizsga Debrecenben 
02.16-tól. (Nyilvántartásba 
vételi szám: E-000663/2014/
A006. Azonosító: OKJ 32 582 
02). További információ és 
jelentkezés: www.apave.hu/
Akademia. Hajdu Ferenc: +36 
30 377 0257.

Matematikából korrepetálást, érett-

ségire felkészítést vállalok egyé-

ni felzárkóztatással. 06-30/880-

8828

Munkahelyi elsősegélynyúj-
tó képzés és vizsga Debrecen-
ben 02.22-én. További informá-
ció és jelentkezés: www.apave.
hu/Akademia. Molnár Fruzsina: 
+36-70/443-2000.

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

TáRskeResés

azoknak, akik komolyan gondolják. 

„Éden” 52/311-003

Fiatal, kedves, vidám hölgy 
ismerkedne Debrecenben. Tel.: 
06/30/ 283 6539

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

68é, ápolt, intelligens, diplomás nő 

komoly kapcsolathoz hasonló társat 

keres. 06-20/430-3846 du.

Keresd tudatosan 

magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek  vásárlásával 

keresdahazait.hu

Lapzárta:
szerda 12.00

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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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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56Dugulás elhárítást, csatorna-
tisztítást, csapadékvíz elveze-
tők tisztítását vállalom, akár 
KAMERÁS VIZSGÁLATTAL is.

MOBIL WC BÉRBEADÁSA
Fekete Miklós:

06-20/270-7437

Dugulás elhárítást, csatorna-
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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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ÁLLÁSAJÁNLAT
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Debreceni székhelyű cég keres, több éves
gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni tudó

GÉPLAKATOS vagy 

GÉPSZERELŐ
végzettségű kollégát az alábbi 

feladatok elvégzésére: termelőgépek 
karbantartása és javítása

Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal 
8:00 és 15:00 között a következő 

telefonszámon lehet:

06-30/645-0608
Antal és Antal Kft.

Debrec ég keres, gyakorlott, 
önállóan dolgozni tudó kollégát

RAKT
 

raktározási feladatok ismerete,  
feddhetetl ent az 

érvényes targoncajogosítvány megléte! 
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal 

8:00 és 15:00 között a következ
telefonszámon lehet:

06-30-488-3645

Az alkalmazás feltételei: alapvető

Antal és Antal Kft.

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi 
szarvasmarha-telepére 1 fő

GÉPI FEJŐS
munkatársat keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-30/501-1922 
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúszoboszlói 
telephelyére munkatársat keres 

AGRÁRMÉRNÖK/
NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK 

munkakörbe. 
Tel:06-70/7700-847
e-mail: allas@formula-gp.hu

A Formula-GP Kft hajdúböszörményi sertés-

telepére 1 fő HIZLALÁSVEZETŐ, 

1 FŐ KARBANTARTÓ munkatársat 
keres versenyképes bérezéssel. 

Tel:06-70/5060-646 
e-mail:allas@formula-gp.hu

Stabil hátterű fuvarozó vállalkozás 

AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres saját gépjárműpark-
jának karbantartásához Balmazújváros 

vonzáskörzetéből.
Munkakör betöltéséhez szakmai végzettség 

és gyakorlat szükséges. 
Előny: autóelektronikai szaktudás.

Stabil középvállalti háttér
versenyképes fi zetés és cafateria.

Változatos, felelősségteljes önálló munka.
Teljes munkaidős alkalmazotti munkaviszony.

Jelentkezéseket 
telefonon a 

06/30/709-0529 
számon, vagy az 

allas@konigplus.hu 
címre várjuk.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai 
kezeléséhez a KÖNIG-PLUS KFT honlapján 

lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint. 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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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres

MŰKÖVES, KŐFARAGÓ 
tapasztalattal rendelkező, 

alapozásban, betonozásban 
jártas fizikai munkást keresek.

Érd.: 20/933-5023
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Vásárcsarnok 5. üzlet  

Tel.: 30 869-79-18Tel.: 30 869-79-18
Nyitvatartás: H: 7.00–13.00,  

K-Sz: 6.00–14.00, Cs-P: 6.00–15.00,  
Szo: 6.00–13.00, V: 7.00–11.00

  
Vásárcsarnok 9. üzlet  

Tel.: 30 488-74-16

6.00–15.00, 
7.00–11.00

Tel.: 30 488-74-16
Nyitvatartás: H: 6.30–13.00,  

K-Sz: 6.30–14.00,  
Cs-P: 6.30–15.00, Szo: 6.30–13.00

  
Mirelit Szakbolt

VÁSÁRCSARNOK 2. ÜZLET 
Tel.: 30 353-37-88Tel.: 30 353-37-88

Nyitvatartás: H: 7.00–13.00,  
K-P: 7.00–14, Szo: 7.00–13.00

Mirelit Szakbolt
MALOMPARK 

Tel.: 30 606-78-97

7.00–13.00,
7.00–13.00

Tel.: 30 606-78-97
Nyitvatartás: 

H–P.: 7.00–18.00,  
Szo.: 7.00–13.00, 
Vas.: 7.00–11.00

Az akció a készlet erejéig érvényes! Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák! A fotók csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

VÁSÁRCSARNOK  DEBRECEN

Friss sertés apróhús Fagyasztott pecsenye 
kacsa szárnytő

 TÓCÓSKERT PIAC
Telefon: +36 52 754 445

Nyitvatartás:
H–P: 07.00 – 18.00
Szo: 07.00 – 13.00
Vas: 07.00 – 11.00

KEDVENC ÍZEIT  MOSTANTÓL HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK!

Telefonos rendelés: +36 30 178 9644
Étlapunk és online rendelés: 

www.kedvencbisztrodebrecen.hu

Rendelésfelvétel:
Hétfő - Péntek: 10.00 - 19.00 között

Szombat: 10.00 - 15.00 között

Vasárnap ZÁRVA! Kiszállítás Debrecen teljes 
területén, 1500 Ft értékű megrendelés felett.

ADJA LE RENDELÉSÉT ONLINE ÉS MI AJÁNDÉKBA 
ADUNK 1 DB COCA-COLA ÜDÍTŐT! 

(az ajándékot 2000 Ft értékű rendelés felett adja a futárunk, 
kizárólag online elküldött rendelés esetén. 

Az akció visszavonásig érvényes!)

Friss sertéskaraj csont nélkül

Friss csirkecomb farrésszel

Fagyasztott kistestű tyúk”B”

Friss sertéslapocka

Fagyasztott kacsa egész „B”

597
Ft/kg

297
Ft/kg

Friss csirkemell csontos

Friss kacsa bőrösháj

Friss sertéscomb

Friss sertéstarja csont nélkül

Sütnivaló kolbász

Friss sertéscomb Friss sertés apróhúsFriss sertés apróhús

ÉRVÉNYES: 2019. 02.11 - 02.24. között

MALOMPARK STOP SHOP 
Tel.: 52 247-718Tel.: 52 247-718
Nyitvatartás: 

H–P: 7.00-20.00 
Szo: 7.00-16.00 
Vas: 7.00-14.00

ÉRVÉNYES: 2019. 02.11 - 02.24. között

HA FRISS HÚS, 
AKKOR KEDVENC SZAKBOLT! 

ADUNK 1 DB COCA-COLA ÜDÍTŐT! 
2000 Ft értékű rendelés felett adja a futárunk, 

997
Ft/kg

697
Ft/kg

947
Ft/kg

697
Ft/kg

1097
Ft/kg

1197
Ft/kg

897
Ft/kg

297
Ft/kg

797
Ft/kg

327
Ft/kg

SZUPER AJÁNLAT!

SZUPER AJÁNLAT!

50
99

37


