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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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www.kokakontener.huwww.kokakontener.hu
KONTÉNERES TÖRMELÉK

ÉS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS!
Kiszállítás 2 órán belül
Gyorsaság, pontosság,
minőségi munka!

Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281Koka Kft. • +36-52/440-551, +36-52/440-281
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D-Ferró Manufaktúra Kft.

Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

CNC gépkezelő
szakemberek 

jelentkezését várjuk.
Hosszú távú 

munkalehetőség!
Céges buszjárat megoldott.

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056

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

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

EUTR: AA5831298 51
20

42

51
20

02
MÁRKAFÜGGETLEN

SZEMÉLY, TEHER, KIS
TEHER SZAKSZERVIZ

Futómű, fék javítás, műszeres • 
diagnosztika
Klímafeltöltés, tisztítás, javítás• 
Állófűtés javítás, beépítés• 
Műszaki vizsgára felkészítés• 
Kipufogó javítás• 
Tachográf hitelesítés, javítás• 

Gyári és utángyártott alkatrészek 
forgalmazása 06-30-33-33-949

szerviz@debrecen.truckrepair.hu

4002 Debrecen,
Domokos Márton út 4.

Metró Áruháznál a Kedvenc 
Húsáruház mögött!
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A KERINGÉSI PROBLÉMÁK 
ELLEN TENNI KELL!

A kúrát igénylőknek az alapárból

 20.000Ft kedvezményt biztosítanak. 

A kupon felmutatásával további 

10.000 Forint 
kedvezmény jár.

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

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

Debrecen, Lehel utca 22. 
www.medhungary.com
0670/290-3216
0630/336-9525
0620/350-9972

március 5-én
március 19-én
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Debrecen, Tormai István u. 24. 
Tel: 52/311-317 Fax: 52/430-493

www.raczbt.hu

SALGÓ 
polcrendszerpolcrendszerpolcrendszer

Különböző vasanyagok,
kovácsolt elemek

nagy választékban!

Debrecen, Tormai István u. 24. 

nagy választékban!nagy választékban!nagy választékban!

Bankkártyás � zetési lehetőség!
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Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

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

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:
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NAPELLENZŐ AKCIÓ!
AJÁNDÉKba adjuk a napellenző motort!

érvényes: min. 12m2-es rendelés esetén február 28-ig
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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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Postaautó Duna Zrt. 
4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A. 

52/527-100
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Az ár bruttóban értendő.

DÍJMENTES 
fagyálló folyadék ellenőrzés, 

a szükséges fagyállót
KEDVEZMÉNYESEN
biztosítjuk. DÍJMENTES 

fényszóró ellenőrzés, és 
kedvezményes 

beállítás csak 800 Ft-ért.
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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

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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Minden héten 
online is megtekintheti 

újságunkat! 
www.szuperinfo.hu
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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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TV INTERNET MOBIL

I

NYÍLÁSZÁRÓT 

A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

ww.ablakarnyek.com

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.

Db., Monostorpályi út 9–11/G

+36-70/312-7770

 Vásároljon 6 légkamrás

minőségi nyílászárót

a gyártótól!

Kedvező ár, magas minőség

és műszaki tartalom!

Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!

Párkányok, redőnyök reluxák 

és egyéb árnyékolástechnikai 

termékek nagy választékban, 

kedvező áron!
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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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Lapzárta:
szerda 12.00

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

Szakápolás,gondozás,teljes 
ellátás, 24 órás felügyelet! 

Nincs sorban állás!

 Klára-Szíve  Időskorúak  
Gondozóházában  

Hajdúszoboszló,  
Wesselényi 12. 
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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.

Konténeres szemét,
törmelék és egyéb
hulladék–
szállítás

és egyéb

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

+36-30/9430-826

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)

06-20/950-5515

Házhoz
szállítással is.
www.varazsszonyeg.hu

NYÍLÁSZÁRÓ

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSZŐNYEGTISZTÍTÁS

Vállalom 
Kft-k Bt-k, egyéni

vállalkozók, családi 
gazdálkodók, őstermelők 
teljes körű ügyintézését 

(adó, TB, vám), 
több mint 10 éves 

tapasztalattal.
Tel: 06706271671

KöNYvELÉS

HÁZTÁjI ÁLLAToRvoS

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

AKCIÓ!

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSI

AA
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KÉmÉNY

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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vÍZ-GÁZ, fűTÉS
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TÁRSASHÁZKEZELÉS
-közös képviselet, 

-karbantartás, 
-felújítás, -takarítás

tarsashazkezeles.co.hu
tel.: +3670/333 6606

TÁRSASHÁZKEZELŐ

www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

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

Varga
Lajos

kályhásmester

KÁLYHA

51
19

00

51
21

29

*

Ruházati termékek készítése, 
(hozott anyagból)  javítása, 

cipzárcsere, patentozás. 
DEBRECEN, KOSSUTH U. 49. 

06-30/271-5473

NOAN RUHAJAVÍTÓ
ÉS RUHAKÉSZÍTŐ 

RUHAjAvÍTÁS
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Első eleme a 2019-es esküvői tren-
deknek, amit szerintem érdemes 
meghatározni, az a színvilág. Idén 
elhagyva a tavalyi pasztelles, pú-
deres színvilágot, jelenleg a lila és 
azok árnyalatai fognak ural-
kodni.

Tavaly a kiegészítőkben az 
arany és a rosegold volt a do-
mináns, idén viszont ezt felvált-
ja az ezüst és a króm, ami egy 
kicsit fényesebb hatást vált 
ki a dekorációkban. 
A menyasszonyi csokrok 
formáját tekintve, ma-
rad a szabályos kör és 
a bohém, laza, roman-
tikus stílus.
Népszerű virágfajta lesz 
ebben az évben a dália, 
ami nem csak, hogy gyö-
nyörű, elegáns, de tartóssá-
gát tekintve is igen előnyös 
választás a Menyasszonyok 
számára.

2019-es 

Esküvői
virágtrendek 

és dekorációk
A teremdekorálás szempontjából, ma-
rad a minimalista, rusztikus, vintage stí-
lus és emellett egyre több helyen jelen-
nek meg a plusz zöld kiegészítők. 

Fantasztikus ötletnek tartom idén, a 
mennyezetről lelógó virágdeko-

rációkat, hiszen ez több szem-
pontból is praktikus. Gondoljuk 
csak végig. Az asztalok fölött 
lógó, függőleges kompozíci-
ók, nem csak, hogy mutatósak, 

de az asztalokon sem kell a 
helyhiány miatt aggódni, 
mivel a plafonról lelógó 
dekorációk szinte teljes 
mértékben felváltják az 
asztali díszeket. Emellett 
az asztalokon már csak 
maximum 1-2 szál virágra 
van szükség. 

És hogyha már mennyezeti 
dekorációnál járunk, akkor 
meg kell említeni a legújabb 
központi elemet; a terem 
közepén lelógó koszorút, 

ami élő virággal díszítve szintén ad egy 
elegáns, de mégis bohém hatást a díszí-
tésnek.
Mindezek után, mégis azt ajánlom a 
2019-es Menyasszonyoknak, hogy elte-
kintve az idei trendektől, elsősorban a 
helyszínhez alkalmazkodva és saját íz-
lésvilágukat előtérbe helyezve válassza-
nak színvilágot és kiegészítőket, hiszen 
a legfontosabb, hogy a Nagy Napon 
minden számukra legyen tökéletes és 
így emlékezzenek erre vissza. 

Sápi Beáta
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Apró

H377183 Nagyerdő alján, teljes körűen felújított, üzlethe-
lyiségből átalakított 22 nm összterületű, egy légterű, galé-
riázott lakás eladó. 12 nm nappali-étkező-konyha + 10 nm 
galéria. 19.1 M Ft +36 70 388 6171
H379134 Debrecen, csapókerti, 45 nm-es, 2 szobás, szép 
kis ház 163 nm-es telken eladó. Tégla építésű, 10 cm szi-
geteléssel, cseréptetős. Fedett terasz, műanyag nyílászáró, 
cirkófűtéses. 19.9 M Ft +36 70 461 9571
H377859 Debrecen közkedvelt részén, a Libakertben eladó 
egy jó állapotú, 4. emeleti, gázkonvektoros, erkélyes, 43 
nm-es téglaépítésű lakás. Ideális befektetési lehetőség! 
21.2 M Ft +36 70 388 5461
H374732 Debrecenben, a Hold utca Veres Péter út felő-
li részén eladó egy 2 lakrészből álló családi ház, amely 2 
generáció lakhatására is alkalmas. 1970-ben épült beton 
alappal, tégla falazattal. 21.5 M Ft +36 70 716 9076
H377671 Debrecen, Újkertben kifi zetett panelprogramos 
házban, 51 nm-es, 2 külön nyíló szobás, alacsony rezsi-
költségű, loggiás lakás eladó! Az ingatlan megkímélt, de 
felújítást igényel. 21.9 M Ft +36 70 469 3226
H377642 Debrecenben, az István úton, 63 nm-es, bútoro-
zott társasházi lakás eladó. Nagy étkező –konyhás, jó elosz-
tású. 1+2 félszobás, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, 
erkélyes, klímás. 23.5 M Ft +36 70 469 3316
H377051 Debrecen, István úton egy 68 nm-es, 2+1 szo-
bás, étkező-konyhás, klímás, szép állapotú, 10. emeleti táv-
fűtéses lakás eladó. Tartozik hozzá egy saját bejáratú, 9 
nm-es tároló helyiség. 23.8 M Ft +36 70 388 5771
H378562 Eladó Debrecenben, a Csapó utca páros oldalá-
ban, liftes, 10 emeletes társasházban, egy 7. emeleti, 69 
nm-es, 2+2 szobás, erkélyes, jó elosztású, jó állapotú, mért 
távhős, panorámás lakás. 26.6 M Ft +36 70 716 8271
H378730 Zöld övezetű, belvárosi lakóparkban (2007-ben 
épült), 20 lakásos, IV. emeletes, liftes társasház III. eme-
letén, 49 nm-es, 1,5 szobás lakás erkéllyel (5 nm) eladó. 
27.49 M Ft +36 70 412 3861
H378401 Debrecenben a Laktanya utcán eladó 72 nm-es, 
földszinti, nappali+2 szobás, gázkonvektor fűtésű, riasz-
tóval ellátott lakás. Tartozik még hozzá saját és egy közös 
pincehelyiség is. 32.9 M Ft +36 70 388 5766

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

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

 06 20 9552 411 
 Közvetítői díj: 2 % bruttó

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

Boldogfalvikertben nappali+4 szobás, 
nagy pincés, dupla garázsos hőszigetelt, 
részben felújított családi ház 700 nm tel-
ken eladó 42MFt 
Boldogfalvikertben földszintes 
nappali+3 szobás 110 nm-es újszerű 
nagyon szép családi ház nagy terasszal, 
garázzsal, fedett kocsibeállóval 500 nm 
nyeles telken eladó. Utcafrontról saját 
kapubejáró. 46MFt
Vargakertben lévő családi ház 2,5 fél-
szoba, étkező+konyha, 513 nm-es te-
lekkel, több melléképülettel  csendes kis 
utcában eladó, vagy csere értékegyez-
tetéssel fsz-i, és 1 emeleti tégla építésű 
lakást beszámítunk Irányár 35MFt. Al-
kuképes! 
Nagyerdőn 102 nm-es nappali+2 szoba 
konyha étkezővel, 2 fürdőszoba belső 2 
szintes, alatta pince (szuterén, garázs-
zsal) tégla építésű társasházi lakás el-
adó. Ár: 49MFt 
Belvárosi  tégla, 1. emeleti 102 nm-es, 
3 sz,étkező+konyha, két fürdőszobás, 
két erélyes (egy 9 nm-es loggia, és 4 nm 
erkély), saját pincés, gáz cirkó fűtésű la-
kást cserélek értékegyeztetéssel  kisebb 
értékű 1+2félszobás, 60-70 nm körüli 
belvárosi liftes panel lakásra, vagy el-
adnám. Parkolás zárt udvarban, garázs 
vásárolható. Irányár: 34,9MFt 
Igényesen, szépen felújított Rába ut-
cai  konyha+étkező, nagy szoba, fürdő-
szobás földszintes házrészemet, külön 
tárolóval,  minigarzonra cserélném. Egy 
az egyben csere érdekel. Irányár 14,9MFt

HÁZ, HÁZRÉSZ ELADÁS
Földesen kétgenerációs családi ház eladó 
a Honvéd u-n 3.800 nm-s telken sok mel-
léképülettel, 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 melléképületekkel. 30/4571-219 Ár: 
8,9 mFt
Db.-ben a Hatvan u-n 51 nm-s 1 szobás jó 
állapotban lévő konvektoros házrész eladó 
csendes udvarban. 40/4571-219 Ár: 15,7 
mFt
Debrecen, Bihari utcán, építésre is alkalmas 
kisházas ingatlan eladó. 15,2MFt. 52/320-
173, 06-30/437-8707
Eladó kétszobás, összkomfortos ház garázs-
zsal 25MFt. 1,5szobás, földszinti, erkélyes 
lakást beszámítok. 52/417-626
Frekventált helyen lévő ingatlan eladó.
Telephelynek,raktárnak,6 lakásos társasház 
építésére alkalmas.(Hajdúszoboszló,Dózsa 
György utca 52.)Érd.:06-30/943-0751
Kis családi ház 1000nm telekkel eladó. 
06-20/453-0577
BELVÁROSI, 250nm-es, nappali+6szobás 
ház garázzsal eladó! 49,5mFt 70/7766-
413
KEREKESTELEPI, 120nm-es, nappa-
li +3szobás, 1 éves, földszintes ház eladó! 
40,7mFt 30/677-6676
KONDOSKERTI, 90nm-es, 3 szobás, föld-
szintes ház eladó! 12,99mFt 70/7766-413
NAGYERDŐN, 97nm-es, nappali+2 szobás 
sorház garázzsal eladó! 41,4mFt 30/677-
6676 
NAGYERDŐ SZÍVÉBEN, 250 nm-es, nap-
pali +5 szobás ikerház eladó! 110,0 mFt 
30/479-8700

NAGYERDEI, 160 nm-es, 4 szobás, felújí-
tott ikerház, nagy telekkel eladó! 69 mFt 
30/667-7167

CSAPÓKERTI, 140 nm-es, nappali+4 szo-
bás, hőszigetelt ikerház eladó! 39,0Ft 
30/677-6676 

Debrecen gerébi telepen,a város-
hoz közel eső részen 105 m2-es 3 
szoba,nappalis,étkezőkonyhás belül telje-
sen felújított szép családi ház 1077 m2-es 
telken eladó.A házhoz dupla garázs,60 
m2-es műhely ipari árammal,pince is tar-
tozik. Ár:44.9M Tel:06706234024

Debrecen erdőspuszta bánki részé-
nél 55 m2-es 2 szobás,étkezőkonyhás 
ház,fürdőszobával,spájzal, garázs-
zsal 821 m2-es telken eladó.A ház 
tégla építésű,gázfűtéses,vezetékes 
víz,villany,fúrott kút van. Ár:5.9M 
Tel:06706234024

Debrecen kerekes telepen 105 m2-es 
3 szoba,nappalis,amerikai konyhás 2 
fürdőszobás,gardrobos ikerház fele,garázzsal 
500 m2-es telekrésszel eladó.A telek szépen 
parkosított,fi llagória,kerti kemence tartozik 
hozzá.napelemekkel szerelt,klímás,riasztóval 
ellátott,távirányítós bejárati és garázskapu. 
Ár:39.9M Tel:06706234024

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

Debrecen Nagyerdő Andaházi utcánál 
100m2-es, nappali és 3 szobás, műanyag 
nyílászáróval, 5 cm hőszigeteléssel, tur-
bó gázkazánnal frissen festve eladó sor-
házi ingatlan+18m2-es garázzsal. 49MFt 
simonyiingatlan.hu Tel:06703655519

Debrecen Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, 
minimál stílusú, úszómedencés luxus ház, 
nappali és 4 szobával, 30 m2 duplagarázs-
zsal, kemencével, fedett terasszal, fi lagóriá-
val, diszkréten körbekerítve téglakerítéssel. 
Extrák:kandalló, riasztó, kamera, vörösfenyő 
nyílászárók Ár: 99 M Ft   Tel:20/9911123

Debrecen, Kerekestelep, Gergely utcán, 105 
m2-es, 3 szobás étkezős, 2 fürdőszobás 
ház, 17 m2 garázzsal, 16 m2 pincével, 16 
m2 zárt terasszal 500 m2 telken, fi lagóriá-
val, 2. fedett beállóval, 14 éves  földszintes 
ikerház eladó. Oldalt 20 cm, felűl 15 cm szi-
geteléssel. Ár: 42 M Ft   Tel:20/9911123

Nyulas, Lóverseny utcánál, 145 m2-es, 
nappali és 4 szobás, minimalista stílusú, 
lakberendező által megálmodott sorház, 
szikrázóan tiszta levegőjű területen, garázs-
zsal 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 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 
garázzsal 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 fel-
újított, 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, dup-
lagarázsos, 2 fürdőszobás és egy alagsori 
irodának 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. 
56,99 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 típu-
sú 20 éves ház 1000 m2 parkos telken. 
Felsz.:márványkandalló, riasztó, öntö-
ző, kovácsoltvas kerítés. 55 M Ft Tel: 
20/9911123

Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szobás, 
2 generációs, 32 éves, 30 m2 garázs-
zsal, úszómedencével, 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 szigetelés-
sel, riasztóval,fúrott kúttal rendelkezik 62,5 
M Ft   Tel:20/9911123

Tarján utcán 250 m2-es 14 éves, nappali 
7 szobás, étkezős, duplagarázsos, úszóme-
dencés igényes családi ház 1200 m2 telken. 
Extrák:kandalló, 10 KW napelem, napkollek-
tor, hőszivattyús fűtés, 3 gardrób, szauna, 
fi lagória, öntöző, kamera, légkondi, kemen-
ce és grillező. 105 M Ft   Tel:20/9911123

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, buszmegál-
ló mellett, 750 m2-es telken, 30 m2-es, 
közművekkel 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 
szoba, nagy konyhás, összközműves koc-
ka 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

HÁZ-, HÁZRÉSZKERESÉS
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-
nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethe-
lyiségeket, tanyákat akár azonnali fi zetés-
sel. Tel.: 30/4571-219.
Keresek 1,5-2 szobás házat Debrecenben 
5-10MFt-ig. Kőszegen építési telek eladó 
3000nm: 5,5MFt. Tel: 06-30/5934-825
3-4 SZOBÁS CSALÁDI HÁZAT KERESEK 
KÉSZPÉNZÉRT! 20/800-8318
Debrecenben, zártkerti, vagy lakóépület-
nek minősített, másfél, vagy 2 szobás házat 
keresek, 5-9 M Ft-ig. 0620/ 516 6127

LAKÁSELADÁS
Belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s 3 
szobás polgári jellegű jó állapotú műanyag 
ablakos téglalakás eladó. 30/4571-219. Ár: 
28,5 mFt
Db-ben a Hatvani I. kertben a Vág u-n 
70/58 nm-s nappali + 2 szobás 3. eme-
leti 2007-s cirkós lakás eladó újszerű álla-
potban. Garázs vásárolható. 30/4571-219. 
Ár: 36 mFt
Csapó utcai, 1,5szobás panellakás eladó. 
06-30/723-9489
Debrecen, Ispotály utcán, 54nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti, jó állapotú lakás tulajdonos-
tól eladó. 19,6MFt. 06-30/885-9150

Eladó LAKÁSOK, HÁZAK 32-360 négy-
zetméterig, 6 milliótól 109 millió forintig. 
www.texan.hu 06/20/9420727

BELVÁROSI, 76nm-es, nappali +2szobás, 
felújított, polgári lakás eladó! 41,9 mFt 
30/667-7167
BELVÁROSI, 58 nm-es, 2 szobás, jó álla-
potú, tégla lakás eladó! 26,9 mFt 30/479-
8700
BELVÁROSI, 66nm-es, 3 szobás, felújított, 
erkélyes lakás eladó! 25,9mFt 30/677-
6676 
BELVÁROSI, 35 nm-es, gyönyörű panel 
lakás eladó! 19,9 mFt 30/667-7167
BELVÁROSI, 116 nm-es, 3 szobás,.mért 
távfűtéses, polgári lakás eladó! 34,8 mFt 
30/479-8700
HOMOKKERTI, 89nm-es, 1.em-i, nappali+3 
szobás, erkélyes, ÚJ lakás eladó! 35,6mFt 
70/7766-413
KASSAIN, 57/90 nm-es, nappali+3 szobás, 
szép, belső kétszintes lakás eladó! 29,9mFt 
30/677-6676
NAGYERDEI, 71 nm-es, nappali +2 szo-
bás, 12 éves, szép lakás eladó! 38,7 mFt 
30/667-7167
FŐNIXNÉL, nappali+5 szobás, belső kétszin-
tes, 2.em-i lakás garázzsal eladó! 37,4mFt 
70/7766-413
Debrecen belvárosában 95/113 m2-es laká-
son belül 2 szintes 2 szoba,nappalis,étkezős 
2 fürdőszobás,erkélyes lakás eladó.Garázs 
is vásárolható hozzá,ami 26 m2-es.
Kiválló,csendes helyen,jó közlekedéssel. 
Ár:35M Tel:06706234024
Debrecen belvárosában épülő 2019 Karácso-
nyi átadással 134 m2-es 4 szoba,nappalis,2 
fürdőszobás lakás,saját önálló garázs-
zsal eladó.Szép parkosított udvar,magas 
műszaki tartalommal,redőny,klíma 
előkészítés,konyhabútor benne van az 
árban.Nap elemekkel szerelt,alacsony fenn-
tartású házban! Ár:49 M Tel:06706234024

Debrecen belváros Ispotály lakópark 
60m2-es, 3szobás, téglaépítésű. szigetelt, 
gáz cirkó fűtéses, 2.emeleti, liftes házban, 
2008-as építésű felújított, klímás, 6m2-es 
erkéllyel lakás tulajdonostól eladó parko-
lási és(garázs vételi lehetőséggel+4MFt) 
. Irányár: 41MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

Debrecen Nagyerdő Lisznyai utcánál 
2.emeleti, 135m2-es, nappali plusz 4szo-
bás, 2002-es, , sanierduval gázkazánnal, 
bútorozva, műanyag és velux nyílászárók-
kal, klimatizált, befektetési lakás erkély-
lyel, 20m2-es garázzsal+3MFt eladó. 
Irányár: 42,9MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 
06703655519

Debrecen Hatvan utcai kertben földszin-
ti, padlófűtéses, 65m2-es, nappali 2szo-
bás, 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

Izsó utcán, 1. emeleti, 89 m2-es, nap-
pali trópusi fa padlóval és 2 szoba étke-
zős, 5 m2 erkélyes, 17 éves, luxuslakás, 
10 milliós bútorzattal, riasztóval, klímá-
val, igényes 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 etázsfűtéses, teljes mér-
tékben felújított lakás 10 m2-es terasszal 
eladó. Klíma, beépített konyha, redőnyök, 
elegáns világító testek tartoznak hozzá. 35 
M Ft   Tel:20/9911123

A belvárosban 4. emeleti, 1,5 szobás, 35 
m2-es, IGÉNYES, műanyag nyílászárós, fel-
újított, gyönyörű lakás liftes házban eladó. 
Érd.: 70/544-4506

A Vénkertben a 2-es villamos mellett 2. 
emeleti, 1,5 szobás, 35 m2-es, MÉRT fűté-
ses, felújított lakás eladó. ir.ár: 18,7 M Ft  
Érd: 70/544-4506

Az Újkertben az egyetemek közelében 3. 
emeleti, 2, 5 szobás, 65 m2-es, erkélyes, 
felújított lakás sürgősen eladó. ir.ár: 22,5 
M Ft  Érd: 70/544-4506

ALKALMI VÉTEL! A Műszaki Főiskola mel-
lett 1. emeleti, 2 szobás, gázfűtéses, erké-
lyes, felújított lakás négy emeletes társas-
házban, parkos környezetben eladó. ir.ár: 
22 M Ft   Érd: 70/544-4506

LAKÁSCSERE
Tócóskerti, 54nm-es lakásomat cserélem 
kisebbre értékegyeztetéssel. 06-30/422-
0061

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

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

2-4 SZOBÁS LAKÁST KERESEK KÉSZPÉNZ-
ÉRT! 20/800-8318

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

Belvárosi, újkerti szobát bérelne dolgozó nő 
(hölgynél). Ár: 50EFt+kaució. 06-30/944-
6693

ALBÉRLETET KÍNÁL
Gyepüsor-Kishegyesi u. sarkon 1. emeleti 
56 nm-s 2 szobás felújított erkélyes részben 
bútorozott lakás albérletbe kiadó. 30/4571-
219 Ár: 100 eFt / hó + rezsi + kaució
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MUNKAHELYET KERES
Csőszerelő, segédmunkás munkatársa-
kat keresünk budapesti-újhartyáni mun-
kavégzésre. Szállás, utazás biztosított. 
Munkabér megegyezés szerint. Tel: 
06-20/842-0177 SL-Gépész kft

KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES
Heti 3 alkalommal betegének felügyelet-
ében, busz, villamosmegálló közelében 
besegítek. 06-20/3437-443

TÁRSKERESÉS
Komoly társat, élettársat keresünk, lányok, 
asszonyok, férfi ak. 06-70/519-0590
Társkeresés azoknak, akik komolyan gon-
dolják. „Éden” 52/311-003
30-as, kedves, csinos hölgy ismerkedne Debrecenben. 
Hívj bátran. 06-30/217-1527
40-es, szép arcú hölgy úriemberrel 
ismerkedne. Minden megoldás érdekel. 
06-30/359-7216
67 éves intelligens, kedves nő igényes fér-
fi  barátságát keresi hosszú távra. „Fortuna” 
jeligére a kiadóba.
68 éves, fi atalos, kedves, házias, tiszta 
özvegy hölgy társat keres 70-80 éves korig 
egyedülélő, magányos úriember személyé-
ben. 06-30/263-8424

OKTATÁST VÁLLAL
Aranykalászos Gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targoncavezető, Földmunka-, Emelőgép 
kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 30/228-
3281. E001083/2015
Korrepetálást vállal fejlesztő pedagó-
gus: ADHD, SNI, magatartás zavar. Érd. 
06-30/422-0061
Matematikából korrepetálást, érettségire 
felkészítést vállalok egyéni felzárkóztatás-
sal. 06-30/880-8828
Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs, gyógypedagógiai segítő mun-
katárs és kisgyermekgondozó, -nevelő kép-
zés indul februárban Debrecenben. Érd.: 
Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 06/20-393-
7586, 06/52-280-335. E.sz.: 000850/2014

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!

Nagyerdőn a Kodály Zoltán utcán felújított 
2 szobás + étkezős 60 nm-s erkélyes búto-
rozott gépesített lakás kiadó. 30/4571-219 
Ár: 110 eFt/hó+ rezsi + kaució
Debrecenben kiadó 2 szobás bútorozott 
lakás 4-5 főnek egy napra is. 06-30/261-
9960, 06-70/519-0590
Debrecenben, a Fórum közelében 
2019.03.01-től 3 szobás lakás albérlet-
be kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Érd.: 
06-30/645-7942.
JERIKÓN, 2szobás, étkezős, panelprog-
ramos, bútorozott lakás kiadó! 100eFt 
70/7766-413
Debrecen belváros szívében 58 m2-es 2 
szoba,étkezős,felújított,berendezett,gép
esített első emeleti,nagy erkélyes lakás 
kiadó. Ár:120.000 FT/hó+rezsi+kaució 
Tel:06706234024

ÉPÍTÉSI TELEK
Építési telek 580nm és 1000nm eladó. Tel-
jes közmű, műút az utcában. 06-20/453-
0577
Vállalkozásra és építkezésre alkal-
mas 1495nm-es, átminősített kert eladó 
Debrecen-Méhészkertben. A telek két utcá-
ra nyílik, 80m-es vaskerítéssel körbekerített, 
mindkét utcára 2x4m-es tolókapuval nyílik. 
Víz, villany van, gáz az utcában. Beállt gyü-
mölcsös, buszjárat van. Alkuképes! Irányár. 
4,6MFt. Tel: 06-20/261-2561
Debrecen Fészek lakóparkban 1600 m2-es 
építési telek,kis lebontandó házzal eladó.a 
telek teljes összközműves,ipari áram is 
van.ikerház,sorház építésére is alkalmas! 
Ár:14.9M Tel:06706234024
Debrecen Tégláskertben, 25 m-es utca-
fronttal, 2070 m2-es, összközműves telek, 
bontandó házzal, egyéb melléképületekkel 
eladó. 19,5 M Ft. 0620/ 422 6503

FÖLD, KERT
Bedő és nagykereki közötti területen 
szántóföld eladó 10ha, azaz 244AK. Érd.: 
06-70/425-1399
Debrecen, Mikepércsi úton föld eladó vagy 
kiadó. 06-30/858-0026
Debrecen, Monostorpályi úton, 4400nm 
13AK jó minőségű föld lakott környezetben 
eladó. 3,5MFt. 52/470-301
Eladó Biczó István kertben a Vígkend major 
háta mögött 900nöl kert lakható építmény-
nyel, mely felújítandó - vagy elcserélem 
szoba-konyhás fürdőszobás kis kertes ház-
ra. Értéke: 6,2MFt. 06-30/3393-928
1,7ha szántóföld Sajókeresztúron eladó. 
Érd.: 06-70/618-8808

4,1 ha szántóföld Polgár külterületén  
ELADÓ! Érd: 06-30-226-5402

TANYA
Bocskaikertben erdős környezetben 70 
nm-s nappali + 2 szobás könnyűszerkeze-
tes ház eladó parkosított területen, gazdasá-
gi épületekkel, ólakkal 4.000 nm-s területen 
tanya eladó. 30/4571-219. Ár: 13 mFt

ÜZLET, MŰHELY, TELEPHELY
BEM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség +recepci-
ós iroda, 2 teremgarázzsal eladó! 68,9mFt 
30/479-8700
BELVÁROSI, 140nm-es, 1.em-i iroda szo-
ciális helyiségekkel eladó! 52,5mFt-tól 
30/677-6676
HOMOKKERTI, 1090 nm-es, összközműves 
telephely eladó! 44,9mFt 30/677-6676 

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK
WC-papírgyártó gép garanciával Eladó.
Érd.:06-30/943-0751

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

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

JÁRMŰALKATRÉSZ
MTZ EO-2621 gépalkatrészek eladók. 
Verhovina motorkerékpár és ETZ MZ motor-
alkatrészek eladók. 06-30/5934-825

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

Autófelvásárlás! Személy és teherautó-
kat vásárolok 3.5t-ig! Bármilyen érde-
kel! 0630/231-7750

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-
sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069
Készpénzért vásárolnék személygépko-
csit, kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-
től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-9134012
Régi motorkerékpárokat, Velorexet vásárol-
nék gyűjteményembe. 30/950-9170.
Régi motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa..stb. Tel.: 06-20/572-5142

BÚTOR
Egyedi gyártású újszerű franciaágy betét-
tel (230x200) eladó: 270EFt. Ugyanitt egye-
di gyártású fekete ebédlőasztal 6 db fekete 
bőr kárpitozott székkel eladó: 170EFt. Érd.: 
Debrecen 06-30/364-3838
Használt ülőgarnitúra eladó megkímélt álla-
potban. 3+2-es +fotel textilbőr. Debrecen 
06-20/442-4113

RÉGISÉG
Dísztárgyakat, ezüstöt, festményeket, 
könyveket, porcelánokat, kristályokat, edé-
nyeket, hagyatékot vásárolok. 06-20/3222-
011
Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. 06-30/342-1855
Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-
ket, 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, hagyatékot és 
borostyán ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-
ig.Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 
52/456-600

ÁLLAT
Farm napos előnevelt csibe oltva. Jegyez-
tethető Szőllősi csibe Tépe. Érd.:06-20/317-
1048
TYÚK-KACSAVÁSÁR! Földön nevelt, NEM 
ketreces, gyönyörű tollas, 14-hónapos 
tyúk 690 Ft/db, 20db-ra +2db AJÁNDÉK. 
Magyar, hápogós, 3-4kg-os kacsa 1790 Ft/
db. Csak ellenőrzött, tenyészetkóddal ren-
delkező helyről rendeljen. INGYENES szállí-
tás. 06-70/776-3007

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 éves 
Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 600 Ft/
db. INGYENES házhoz szállítás! Tel.: 
30/171-6635.

NÖVÉNY
Kukorica 55Ft/kg, árpa 60Ft/kg, napraforgó 
110Ft/kg eladó Debrecenben. 06-30/405-
1492

EGYÉB ELADÁS
Daráló, morzsoló, rotációs kapa, faeszter-
ga, húsdaráló, varrógép, vízszivattyú, vil-
lanymotorok, szőnyegek, kéziszerszámok. 
06-30/213-7770
Használt Shiatsu masszázsfotel 3 masszí-
rozó programmal,melegítőfunkcióval eladó.
Érd.:06-30/943-0751
Hízó,gázkészülékek,villanyboyler,bontot
t anyagok,bútorok,egyebek vagy cserélek.
Tel.:06-70/420-9364
Kertészeknek hagyaték szerszámok-
tól bútorokig egyben minden eladó. 
06-30/6236-136

EGYÉB KERESÉS
Bélyeggyűjteményt, arany zsebórát kp-ra 
vásárolok magamnak. Tel.: 20/952-6054.
Dunnát,hagyatéki tollat veszek.Hívásra 
megyek.Hétvégén is.Megbízhatóság.Tel.:06-
52/274-468,06-30/356-4569

Közigazgatási és jogi ügyintézés, képvi-
selés, eljárási ügyek intézése, tanácsadás, 
közvetítés. Tel: 20/952-6054.

Lakásfelújítást, burkolást, festést, csalá-
di ház felújítást, térkövezést, hőszigetelést, 
gipszkartonozást, kerítésépítést, és egyéb 
kőművesmunkákat, kisebb munkát is vál-
lalok. 06-30/363-5598

 PALATETŐ bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Purhab a tökéletes hő és vízszigetelés padlás-
térre, tetőhéjra.Tel.:06-30/648-8630

Szobafestés-mázolás, tapétázás, külső 
homlokzatok festése, kis munka is érde-
kel. Azonnali kezdéssel. Takarófóliázva. 
06-30/573-9277

Szobafestést, mázolást, tapétázást, lami-
nált parkettázást vállalunk.Tisztességes 
munka végzéssel korrekt áron.Tel.:06-
70/631-1550

TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 
bádogozás, csatorna, beázás elhárítás, elő-
tetők, garázsok építése, fedlapcsere, tetőtér 
beépítés, szigetelés, Lindab tető új, tető cse-
repezés. 06-30/899-6270, 06-70/363-9571

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése. Régi 
palatetők, cseréptetők bontás nélküli átfedé-
se (zsindely, cserepeslemez, cserép), kémé-
nyek bontása, rakása, csatornák cseréje, külső 
homlokzatok hőszigetelése, színezése, előtetők 
készítése. 0630/4402-145, 06-20/391-4249

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

06-20/953-9626

 Tetőfelújítás cserepes lemezzel, pala-
tetők zsindelyezése, ereszcsatorna cse-
re, kémények felújítása. 06-20/911-
1717

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS
Kertészeti munkára keresek segítő friss 
nyugdíjas férfi t családi házhoz. 06-20/9461-
491

Leinformálható takarítónőt keresek. 
06-52/417-744

Tollhagyaték, dunna, párna felvásárlása napi 
legmagasabb áron. Házhoz megyek. 06-20-
214-4362
Könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kitü
ntetéseket,régi játékokat,órákat,porceláno
kat,régi pénzeket és teljes hagyatékot vásá-
rolok.Tel.:06-30/526-9711

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tár-
gyait 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
 ÁCS- KŐMŰVESMUNKÁK, 
LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE, 
FESTÉS, HIDEG-MELEGBURKO-
LÁS. CSATORNÁZÁS, MEGSÜLY-
LYEDT FALAK HELYREÁLLÍTÁSA, 
DRIVITOZÁS. TETŐK, KÉMÉNYEK 
JAVÍTÁSA, KÚPOLÁSA BÁDOGO-
ZÁS. VIZES, PENÉSZES FALAK 
TELJES KÖRŰ MEGSZÜNTETÉ-
SE, VEGYI INJEKTÁLÁSA. ÉV ELE-
JI AKCIÓ 10% KEDVEZMÉNY. DÍJ-
MENTES KISZÁLLÁS. 06-70/296 
1876.

 Akciósan februárban, márciusban ács 
és tetőfedő bádogos munkát, pala-
tető bontást, felújítást vállalok.Saját 
anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/.06-70/566-4054

Általános szerkezet lakatosmunkák, zárja-
vítás, falfúrás, belső átalakítások, garázsaj-
tók, kerítések javítása, erkélyek felújítása. 
Érd.: Szabó László +36-70/608-3525

Cserepes lemeztetők készítése bontás nél-
kül a palára is. Palatetők átfedése bitume-
nes zsindellyel. Lapostetők víz-szigetelése. 
Csatornázás, kéményrakás. Ingyen áraján-
lat! 15% kedvezmény! www.lackoteto.5mp.
eu T:06-70/591-9739

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javí-
tása. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegy-
zőknek 30% kedvezmény. 06-70/429-
6667, 06-30/575-6289

Épületek felújítása, szigetelés, festés, 
burkolás, ácsmunkák, kőművesmun-
kák korrekt áron. 06-20/616-4420

 Fakivágás anyagáért is, veszélyes 
fák eltávolítása, hasogatás, kuglizás, 
sövénynyírás, kerti munkák. 06-20/585-
3001,  kert.debrecen@gmail.com

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

Hidegburkolást, laminált parkettázást vál-
lalok rövid határidőn belül. Az ár megegye-
zés alapján. 06-30/360-5652

Út a mosolyhoz labor 
Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 6.

Tel.: 52/327-380, 30/677-4242

FOGSORKÉSZÍTÉS
Javítás engedményes árakon! 

Hagyományos és rugalmas, 
jól tapadó alapanyagból is!

Nyugdíjasoknak, 
dolgozóknak.

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

MOBIL WC BÉRBEADÁSA
Fekete Miklós:

06-20/270-7437

Dugulás elhárítást, csatorna-
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30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász, óvodai 
dajka, irodai titkár,

Általános ápolási, egészségügyi
 asszisztens, kisgyermek gondozónevelő,

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

Szakács, Központifűtés szerelő 
képzések indulnak.

51
20

14
51

19
54

51
19

44

51
20

22

51
19

68

51
19

67



72019. február 22.

Ujhelyi István őstermelő keres

Debrecen-Józsai telephelyre

TRAKTOROST
Szántóföldi munkák, John Deere traktorok,

teljes munkaidő.

Jelentkezni lehet: 30/953-2954

ÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLAT

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 51
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Társaságunk a

AUTÓSZERELŐ
pozícióban keres új munkatársat!

Munkavégzés helye Debrecen, 8 órás 
munkarendben. Versenyképes fi zetés.

Tel.: +36-30/626-20-47
e-mail: kerekescsabi72@gmail.com

Kero Transz Hungary kft.
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Szakképzett zsaluzó ácsokat 
keresünk azonnali belépéssel. 

Hivatalos bejelentett munka.   
Szállást biztosítunk.  

Fizetés hetente. 

Nettó órabér: 2000 Ft

Érd:  06 70 605 1797
NYÍRSÉG MFMÉP. KFT.

Hosszú távon gondolkodó, önálló 
munkavégzésre képes, munkájára 
igényes, szakirányú végzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendel-
kező nem dohányzó munkatársat 

keresünk. Minimum egy nyelv 
ismerete követelmény! Fizetés: 
kiemelt bérezés + szervizdíj .

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft

Marketing osztályra keresünk szakmai 
végzettséggel és tapasztalattal rendelkező 

kollégát értékesítési referens pozícióba. 
A HostWare rendszer, valamint az angol 
nyelv társalgási szintű ismerete követel-
mény. Egyéb nyelvtudás előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft
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MUNKALEHETŐSÉG!
Irodánkba középfokú végzettséggel munkatársakat 

keresünk  telefonon történő értékesítő  munkakörbe. 
Debrecen és vonzáskörzetéből keresünk jó kommu-

nikációs készséggel, rendelkező jelentkezőket.

Jelentkezés telefonon munkanapokon 9-14 óra, 
 06-30/576-4320 telefonszámon, e-mailen hirdetesek0428@gmail.com 

rövid önéletrajzzal. Bróker Telecenter Kft.
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C kategóriás jogosítvánnyal 
konténeres autóra 

GÉPKOCSIVEZETŐT
keresek.

Tel:0620/2224161 51
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43
ÉPÍTŐIPARI CÉG, 

munkahelyi 
művezető-építésvezető 

beosztásba keres 
munkatársakat.

Önéletrajz: 
info@vmkonstrukt.hu

VM-Konstrukt Kft.
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ÁLLÁS
A biharkeresztesi Református Általános 
Iskola keres 1 fő furulya és 1 fő ének sza-
kos tanárt. Érd.:06-54/431-258

A K-Vill Energy Kft. Projektvezetőt 
keres Németországi munkavégzés-
re magabiztos német nyelvtudással, 
műszaki irányú egyetemi/ főiskolai 
végzettséggel. Hosszútávú bejelen-
tett, változatos munka, kiemelt bére-
zés!  Érd. 06-52/476-479

A Nagyhegyes Hús Kft.  keres takarítót, 
ládamosót, illetve segédmunkásokat. 
Munkavégzés helye: Hajdúszoboszló  
Érd: 30/626-2045

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon JOBmotive Kft.

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák tel-
jes körű felújítását, víz szereléssel, anyag-
beszerzéssel vállalom. Pontos, megbízható, 
precíz munka! Tel.: 0630/361-6122

Debrecenben egy belvárosi bevásárló-
központba takarítókat keresünk az aláb-
bi munkakörökbe. Délelőttös és délutános 
műszak, parkolós, éjszakás. Bérezés mini-
málbér időarányos része. Jelentkezni lehet 
az alábbi telefonszámon: 06-20/779-3190 
PG-Holding Zrt

Debreceni munkahelyre keresünk 4 fő 

lakatos (szerkezetlakatos) szakmunkást. 

06-20/320-5229 (Unique Talent Kft.)

Fogászati szakasszisztensnőt keresek 

magánrendelőbe. Hétfő, szerda: 15.00-

18.00, csütörtök: 8.30-11.30. Dr. Gondon 

Bt. 06-30/4071803

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakörbe, 
biztonsági öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 3 műsza-
kos munkarendbe. A szállás és a bejá-
rás megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fi zetést, prémiumot, 
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 biztosí-
tunk: versenyképes fi zetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

Jelenlegi anyagi helyzeted megváltoztatá-

sára kínálok lehetőséget. A program segít-

ségével rendszeres havi plusz jövedel-

med lehet egyszerűen. Ajánlói link: http://t.

jovedelemrobbantas.hu/t/f/9b/W Mikler Fló-

ra Bt.

Kőműveseket, keresek (térkő, szegély-

kő rakás) hosszútávú munka Debrecen-

ben. Négylevelű-AM BAU. Érd.:06-70/944-

7543

Könnyű tanyai munkára, állatgondozó-gya-

korlattal rendelkezőt ottlakással felveszek. 

Tel.:06-30/843-3322. Tóth Imre.

Konténeres teherautóra sofőrt keresünk deb-

receni telephelyünkre azonnali kezdéssel. 

Jelentkezni a 06-20-222-4161es számon 

lehet. Spiller-Ker Bt.

Megnövekedett feladatok elvégzésére beépí-

tésben jártas, munkájára igényes nyílászáró 

beépítőt, épület asztalost keresünk vállalko-

zói jogviszonnyal. Jelentkezés: H-P: 8-16-ig 

+36205327142 Aranyablak Kft

Vámospércsi munkahelyre keresünk azon-

nali kezdéssel 6 fő hegesztő, 6 fő lakatos, 

2 fő esztergályos szakmunkást. Érdeklődni: 

06-20/320-5229

Villanyszerelő munkatársat keresünk Sió-

fokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap. Szállás bizto-

sított. info@karaszvill.hu Kárász -Vill Kft.

Hollandiába hidegburkolókat, 
vízvezeték- és villany-
szerelőket  keresünk.
Havi nettó jövedelem: 
2000-2100-2200 Euro
Kiutazás, szállás, munkaruha, 
szerszám, autó biztosítva.

Érdeklődni: 0670-5221030. 
ill.: tileimportkft@gmail.com Tileimport Kft.

HÁZVEZETŐ NŐT 
keresek 

debreceni 
családi házba,

heti öt nap 4 órában, 
főző tudás előny.

Érd.: 30/9532-954

UDVAROST
FELVESZEK

Debrecen-Józsai telephelyre.
Feladatok: udvar rendben tartása

Érd.: 30/9532-954
Ujhelyi István őstermelő
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Marosvölgyi Marianna

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

Sipos Ivett

30/543-6378
ivett.kuszkosipos@szuperinfo.hu

Fehér-Belák Andrea

70/456-3436
andrea.feherbelak@szuperinfo.hu

Értékesítőink
segítenek! 

Gumiabroncs szerelésében jártas 

AUTÓSZERELŐK 
és 

GÉPJÁRMŰ MOSÓ 
kollégák  jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. 02. 25. 14 óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchényi u. 88.
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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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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 51
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Velünk nem csak egészségügyi 
intézménybe utazhat.

Magán betegszállítás

Megrendelés:   06 70 374 8485
info@hemomedik.hu  •  www.hemomedik.hu

Rendezvények egészségügyi 
biztosítása
Akár egy órán belül 
Fekvőbetegek részére is
Kísérője INGYEN Önnel utazhat
Már 4500* Ft-tól
Ágytól-ágyig. Emeletre plusz 
költség nélkül!!
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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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Pala-Fenomén Kft.
TETŐFEDŐT, 
BÁDOGOST,

SEGÉDMUNKÁST 
keresünk, 

palatető szigetelésben, 
palatető mosásban 

jártas 
szakembereket

felveszünk.
Bérezés:

300.000 Ft-350.000 Ft/hó

0670/378-0251


