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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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Tel.: 06-30-219-3665

Gránit síremlékek

250.000 Ft-tól

Régi sírkövek felújítása.
Bontás, visszaállítás temetésekhez.
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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

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

Lengyel-Magyar ruházati
termékek, M-6XL méretben.

4025 Db., Piac u. 67.Tel.: 70/339-05334025 Db., Piac u. 67.Tel.: 70/339-0533

ancsa divat debrecenaaanaaa csa divat debrecen

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!

Debrecenben forgalmas helyen 

KIADÓ vagy ELADÓ 
a Létai HH Kft.Hús Üzlete!

B, C kategóriás jogosítvánnyal

 TERÍTŐI ÁLLÁSRA 
férfi akat azonnal alkalmazunk!

KIEMELT FIZETÉS!
TELEFON:

06-20/337-0574,
06-52/251-866,
06-52/376-249

Port Royal
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Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

CNC gépkezelőD-
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szakemberek 
jelentkezését várjuk

Debrecenbe.
Hosszú távú 

munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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Minden héten 
online is megtekintheti 

újságunkat! 
www.szuperinfo.hu

Harasztosi László, az  ■
ismert parafenomén, 
aki már több mint 25 
éve kezel energiával, ez 
évben is Szent Kristóf 
Intézet Debrecen, Nyu-
gati u. 28. várja a rászo-
rulókat! 

Érintése gyógyír a testnek, léleknek!
Fájdalommal él? • 
Mozgásszervi problémái vannak? • 
Fáj a lába, háta, gerince, dereka, • 
ízületei? 
Rossz a közérzete? • 
Kedvetlen vagy erőtlen? • 
Szív- és érrendszeri vagy szervi • 
rendellenességei vannak? 

Az energia segít!

Keresse fel bizalommal Harasztosi 
Lászlót! 

A parafenomén veleszületett, különleges 
képessége lehetővé teszi, hogy megszabadul-
jon fájdalmaitól. Még akkor is, ha első hallásra 
hihetetlennek tűnik ez a lehetőség! 

A mai rohanó, stresszel teli világban gyak-
ran előfordul, hogy a szervezet energiaáram-
lásában zavar támad. 

Testünk fájdalommal, betegséggel reagál 
a harmónia felbomlására. Az energetizálás 
során, ezt a megbomlott egyensúlyt állítja 
helyre kezeléseivel a parafenomén. 

Mindazoknak, ajánlom, akik már régóta 
fájdalommal küszködnek, és újabb lehetősé-
get keresnek állapotuk javítására. 

Akik már megtapasztalták a kezelés haté-
konyságát, rendszeresen járnak hozzá. 

Harasztosi László ezúton is szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak, akik már eddig is 
bizalommal fordultak hozzá problémáikkal.

Az energia segít!

Kezelésre bejelentkezés Debrecenben: 
06-30/646-6729 www.harasztosi.hu

Bemutatóterem: 
Debrecen, Csemete u. 36–38.

Tel./fax: 06-52/952-588,
Mobil: 70/623-1549

E-mail: bestablak@gmail.com
www.bestablak.hu

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
• 7– 8 légkamrás „A” kat. profil

BEJÁRATI
ÉS BELTÉRI
AJTÓK
Dekor, CPL, 3D

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

színében

51
50

35

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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Honlap: www.nyitako.huHoH

NYITAKŐ
Társasházkezelő 

Kft.

KOMPLETT 
TÁRSASHÁZKEZELÉS

Azon vagyunk, hogy tudásunkat 
a tulajdonosaink számára 

értékké alakítsuk át 
Telefon: +36-30/289-3756
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

LK-EURÓPA KFT.
4024 Debrecen, Kossuth u. 3. 2/6.
52/476-405,  +36-70/561-5575
Honlap:
www.lk-europa.hu 
E-mail:
lkeuropa2010@gmail.com

Most induló képzések
 – E-000083/2014/A032

 – E-000083/2014/A041
 – E-000083/2014/A042

 

 – E-000083/2014/A040
 – E-000083/2014/A009Ny
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4LK-EURÓPA KFT.

4024 Debrecen, Kossuth u. 3. 2/6.
52/476-405,  +36-70/561-5575
Honlap:
www.lk-europa.hu 
E-mail:
lkeuropa2010@gmail.com

Most induló képzések
 – E-000083/2014/A032

 – E-000083/2014/A041
 – E-000083/2014/A042
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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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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

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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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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NAPELLENZŐ AKCIÓ!
AJÁNDÉKba adjuk a napellenző motort!

érvényes: min. 12m2-es rendelés esetén március 31-ig
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AZONNAL 
KIADÓ!!

 Telefon:
06-20/337-0574

NŐI-férfi  

fodrásznak 

Létavértesen 

üzlethelység
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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

a3-plakat-miskolc-v2.indd   1

120x89.indd   1 2019. 03. 06.   9:48
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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

NYÍLÁSZÁRÓHULLADÉKSZÁLLÍTÁSSZŐNYEGTISZTÍTÁS

Vállalom 
Kft-k Bt-k, egyéni

vállalkozók, családi 
gazdálkodók, őstermelők 
teljes körű ügyintézését 

(adó, TB, vám), 
több mint 10 éves 

tapasztalattal.
Tel: 06706271671

KöNYvELÉS

ÁLLAToRvoS

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSIés MIMIIKRKésssssssssssssssssss    MIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AKCIÓ! 
CSAK MOST, CSAK MÁRCIUSBAN
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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
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Apró

51
50

17

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

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

www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

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

Varga
Lajos

kályhásmester
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KÁLYHA

Ház, Házrész eladás
debrecen, Csapókerti 3 szobás, hőszigetelt 
ház, gáz+ vegyes tüzeléssel, új tetővel, garázs-
zsal, egyéb melléképületekkel, 580 m2-es tel-
ken eladó.  27,9 M Ft. 0620/ 422 6503

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

debrecen, Bihari utcán, építésre is alkalmas 
kisházas ingatlan eladó. 15,2MFt. 52/320-173, 
06-30/437-8707

Fészek lakópark szélén, 3 lakásos sorház 
épül 870m2-es telken. 112m2 lakóterület, 
nappali+4szoba, 19m2-es garázs, saját kert. 
41,9 MFt www.iszp.hu 30/30 39 188    

Berettyóújfaluban jó részen 120 m2-es, 3 
szobás, rendezett ház 800 nm-es telken eladó! 
18,9MFT www.iszp.hu 30/30 39 188

Vargakertben 65 nm-es, 2 nagy szobás, 
nagy étkezős, önálló, földszintes családi ház 
520 nm-es telken eladó! 29,3MFt www.iszp.
hu 30/406-2625

Belvárosban 51nm-es, 1 szobás, étkezőkony-
hás, felújított házrész eladó! 17.5 M Ft www.
iszp.hu 30/406-2625

lencztelep és a Kerekestelep határán, 55nm-
es, 2 szobás, étkezőkonyhás családi ház 
345nm-es telken eladó! 16.5M Ft  www.iszp.
hu 30/406-2625

Bálint Pap utcán, 100 m2-es, 3 szobás 40 
éves jól karbantartott szigetelt téglaépítésű 
ház, 2 fűtési rendszerrel, napkollektorral, 2 
állásos garázzsal 600 m2 telken Ár: 34 M Ft   
Tel:20/9911123

Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, minimál stí-
lusú, úszómedencés luxus ház, nappali és 4 
szobával, 30 m2 duplagarázzsal, kemencével, 
fedett terasszal, filagóriával, diszkréten körbe-
kerítve téglakerítéssel. Extrák:kandalló, riasz-
tó, kamera, vörösfenyő nyílászárók Ár: 99 M 
Ft   Tel:20/9911123

Kerekestelep, Gergely utcán, 105 m2-es, 3 
szobás étkezős, 2 fürdőszobás ház, 17 m2 
garázzsal, 16 m2 pincével, 16 m2 zárt terasz-
szal 500 m2 telken, filagóriával, 2. fedett beál-
lóval, 14 éves  földszintes ikerház eladó. Oldalt 
20 cm, felűl 15 cm szigeteléssel. Ár: 42 M Ft   
Tel:20/9911123

Nyulas, Lóverseny utcánál, 145 m2-es, nap-
pali és 4 szobás, minimalista stílusú, lakbe-
rendező által megálmodott sorház, szikrá-
zóan tiszta levegőjű területen, garázzsal és 
kocsibeállóval eladó vagy 300 000 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 , hallos 
és étkezős, 4 szobás, fokozatosan újított Olasz 
tervező által megálmodott 2 generációs nagy-
polgári ház 170 m2 vállalkozásra 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 szo-
bás 40 éves és 110 m2-es nappali és 3 szo-
bás 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 felújított, 
gáz etázsfűtéses, most irodának és üzlet-
nek kialakított családi ház 2 állásos garázs-
zsal és 3 parkolóval 300 m2 telken 43 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 típusú ház 
860 m2 telken eladó. Extrák:riasztó, öntöző, 
medence, filagória, klíma, gardrób, kemen-
ce, 2 fürdőszoba és mosókonyha. 56,99 M Ft 
Tel: 20/9911123

Nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szobás, 2 gene-
rációs, 32 éves, 30 m2 garázzsal, úszómeden-
cével, 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 42,9 M Ft   
Tel:20/9911123.

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

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, fila-
gória, öntöző, kamera, légkondi, kemence és 
grillező. 105 M Ft   Tel:20/9911123

Földesen kétgenerációs családi ház eladó a 
Honvéd u-n 3.800 nm-s telken sok mellék-
épülettel, ólakkal tárolókkal. 30/4571-219. 
Ár : 4,8 mFt

db-Nagycserén központjához közel 1.750 
nm-s telken 90 nm-s felújítandó családi ház 
eladó melléképületekkel. 30/4571-219 Ár: 
8,9 mFt

a Júlia telepen 68 nm-s 2 szobás régebbi épí-
tésű családi ház de belül nagyon szépen fel 
lett újítva eladó 710 nm-s telken. 30/4571-
219 Ár: 23,9 mFt

Belváros közeli 28 nm-s szépen felújí-
tott 1 szobás összkomfortos házrész eladó 
a Simonffy u. vége felé. 30/4571-219. Ár: 
15,5 mFt

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

debrecen kerekes telepen 105 m2-es 
3 szoba,nappalis,amerikai konyhás 2 
fürdőszobás,gardróbos ikerház fele,garázzsal 
500 m2-es telekrésszel eladó.A telek szépen 
parkosított,filagória,kerti kemence tartozik 
hozzá.Nap elemekkel 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 rendszerrel, 
westen kondenzációs kazánnal, nagy 45m2-
es padlófűtéses terasszal, 2parkolóval luxus-
ház eladó. Irányár: 58,8MFt simonyiingatlan.
hu Tel:06703655519

debrecen Nagyerdő Komlóssy utcánál 98m2-
es 4szobás gázcirkó fűtéses sorház eladó. 
45MFt simonyiingatlan.hu Tel:06703655519

BelVárOsI, 250nm-es, nappali+6szobás 
önálló ház garázzsal eladó! 49,5mFt 70/7766-
413

BelVárOsI, 66nm-es, 3 szobás, felújított, 
erkélyes lakás eladó! 25,9mFt 30/677-6676 

AzÖn
hirdetésének

a helye
6000Ft/alkalom
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Debrecen, Óvárosában,
Faragó utcán, épülő önálló 

prémium iker kertes ház, 
jövő évi átadással eladó, 

100 nm-es, 5 szobás, 
16 nm-es garázzsal. 

Ár: 59,5 MFt
Érd.: Gere és Társa Kkt. - 30 éves múlttal: 

06-30-9950-177
www.gereestarsa.hu

Már csak 1 lakás eladó!
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H358005 Csapókertben, 44 m2-es felújítandó házrész 
120 m2-es telken eladó! A telken egy melléképület és 
egy kisebb kert található. A házrész fűtését gázkazán biz-
tosítja. 8.9 M Ft +36 70 461 9496
H367370 Eladó Debrecenben a Lenc-telep szélén, 1217 
nm-es telken, nappali-konyha-étkezős és három fél szobás, 
tégla építésű, vegyes cirkó fűtéses, padlófűtéses, felújítan-
dó zártkerti ház. 12 M Ft +36 70 469 3231
H358566 Alsó-Józsa központjában eladó egy 60 nm-es, 
két szobás családi ház, 800 nm telken. Fűtését gázkazánról 
radiátorokkal, a használati meleg vizet villanybojler segítsé-
gével biztosítják. 17.9 M Ft +36 70 469 3291
H377859 Debrecen közkedvelt részén, a Libakertben eladó 
egy átlagos állapotú, 4. emeleti, 1+1 szobás, 43 nm-es, 
gázkonvektor fűtéses téglaépítésű lakás. Ideális befekte-
tési lehetőség! 21.2 M Ft +36 70 388 5461
H374732 Debrecen kedvelt részén, a Hold utcán eladó 
egy 2 lakrészből álló családi ház, amely 2 generáció lak-
hatására is alkalmas. 1970-ben épült beton alappal, tég-
la falazattal. 21.5 M Ft +36 70 716 9076
H370736 Debrecenben, Piac utcától 3 percre eladó egy 1. 
emeleti, 42 nm-es gázfűtéses tégla lakás, teljes berende-
zéssel! Az ingatlanban 2 stúdió lakás került kialakításra, ala-
csony rezsiköltség. 21.9 M Ft +36 70 469 3276
H378715 Debrecenben, a Műszaki Karhoz közel, Karácsony 
Gy. utcában, 3. emeleti 64 m2-es, 2+1 szobás erkélyes lakás 
eladó. Az ingatlan felújított, redőnyös, új műanyag nyílászá-
rókkal rendelkezik. 22.5 M Ft +36 70 388 6066
H378225 Debrecen, István úton eladó egy 3 szobás, jó 
állapotú, 6. emeleti lakás. Jó elosztás, műanyag nyílászá-
ró, mért fűtéses, erkélyes, klímás. Zöldre néző panorámás, 
jó állapotú. 23.49 M Ft +36 70 469 3276
H377642 Debrecen, István úton 63 nm-es, bútorozott tár-
sasházi lakás eladó. Nagy étkező-konyhás, jó elosztású. 
1+2 szobás, műanyag nyílászárós, mért fűtéses, erkélyes, 
klímás, jó állapotú. 23.5 M Ft +36 70 469 3316
H379995 Újkerti 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konyha-ét-
kezős, nagy előszobás 57 nm-es 3. emeleti, mért távhős, 
külön fürdőszoba-WC-s, NY-i tájolású társasházi panella-
kás eladó. 23.88 M Ft +36 70 412 4491

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

Homokkertben újszerű 2 generációs 
családi ház 1117m2-es telken (1 telken 2 
ház), egyik 4 szoba, nappali, 2 fürdőszo-
ba, a másik 1,5 szoba, fürdőszoba, kony-
ha. 20m2-es garázzsal. Ár: 59MFt
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 

KONdOsKerTI, kétgenerációs, földszin-
tes ház, aszfaltos utcában eladó! 12,99mFt 
70/7766-413

CsaPÓKerTI, 140 nm-es, nappali+4 szobás, 
hőszigetelt ikerház eladó! 39,0Ft 30/677-
6676 

NaGYerdŐ SZÍVÉBEN, 250 nm-es, nappali 
+5 szobás ikerház eladó! 110,0 mFt 30/479-
8700

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

Ház, Házrész Keresés
debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-
nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethe-
lyiségeket, tanyákat akár azonnali fizetéssel. 
Tel.: 30/4571-219.

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

laKáseladás
debrecen, egyetemek közelében 2 szobás, 
gázfűtéses lakás eladó. 24,15 M Ft. 0620/ 
422 6503 

debrecen belvárosában, földszinti 1+2 félszo-
bás lakás eladó. Érd.: 20/401-28-48 este.

debrecen, Ispotály utcán, 54nm-es, 2 szo-
bás, 3. emeleti, jó állapotú lakás tulajdonostól 
eladó. 19,6MFt. 06-30/885-9150

Kassain, 2 szobás, gázfűtéses, első emeleti 
lakás eladó. Érd.: 06-70/299-0052

simonffy utcán, téglaépítésű, 52m2-es, szé-
pen felújított, nappali+1 szobás utcafronti 
lakás eladó. 21,9 MFt www.iszp.hu 30/3039-
188

Nagyerdőn frekventált helyen 68 nm-es 3 
különnyíló szobás, 1. emeleti, erkélyes, gáz 
cirkós lakás zárt udvarban eladó. 38M Ft 
www.iszp.hu 30/2393-598

Tócóskertben 61 nm-es 3 különnyíló szo-
bás, étkezőkonyhás, erkélyes, jó állapotú lakás 
eladó. 24,9 MFt www.iszp.hu 30/2393-598

a Thomas Mann utcán 43 nm-es 1+1 szo-
bás, gázfűtéses, nagyon igényesen felújított 
lakás eladó! 24, 9 M Ft www.iszp.hu 30-924-
61-27

Izsó utcán, 1. emeleti, 89 m2-es, nappa-
li trópusi fa padlóval és 2 szoba étkezős, 5 
m2 erkélyes, 17 éves, luxuslakás, 10 milliós 
bútorzattal, riasztóval, klímával, igényes vevő-
nek 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 mérték-
ben felújított lakás 10 m2-es terasszal eladó. 
Klíma, beépített konyha, redőnyök, ele-
gáns világító testek tartoznak hozzá. 35 M Ft   
Tel:20/9911123

Belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s 3 szo-
bás polgári jellegű jó állapotú műanyag abla-
kos 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. emeleti 2007-s 
cirkós lakás eladó újszerű állapotban. Garázs 
vásárolható. 30/4571-219. Ár: 36 mFt

debrecenben Belváros közeli 63 nm-s 2,5 
szobás mért távhős átlagos állapotú műanyag-
ablakos panellakás eladó. 30/4571-219. Ár: 
19,9 mFt

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 27 m2-es gar-
zonlakás eladó.A lakás földszinti,tégla 
építésű,gázfűtéses,felújítást igényel,tartozik 
hozzá kis kert,16 m2-es garázs is. Ár:19.9 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 erkély-
lyel lakás tulajdonostól eladó parkolási lehe-
tőséggel . Irányár: 41MFt simonyiingatlan.hu  
Tel: 06703655519

debrecen Nagyerdő Lisznyai utcánál 2.emeleti, 
135m2-es, nappali plusz 4szobás, 2002-es, , 
sanierduval gázkazánnal, bútorozva, műanyag 
és velux nyílászárókkal, klimatizált, befekteté-
si lakás erkéllyel, 20m2-es garázzsal+3MFt 
eladó. Irányár: 42,9MFt simonyiingatlan.hu  
Tel: 06703655519

debrecen Hatvan utcai kertben földszinti, pad-
lófűtéses, 65m2-es, nappali 2szobás, 2018as, 
új, bútorozva, samsung gépekkel és televíziók-
kal, mosó-szárító, fehér magasfényű konyha-
szekrény, sok gardrób, saját kis udvarral lakás 
eladó. Irányár:52,5MFt+4MFt simonyiingatlan. 
hu  Tel: 06703655519

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

BelVárOsI, 76 nm-es, nappali +2 szobás, 
nagy teraszos, ÚJ lakás eladó! 44,9 mFt 
30/479-8700

dOBOzI UTCAI, 44nm-es, 1 szoba +nagy 
konyhás, földszinti lakás eladó! 17,9mFt 
30/677-6676 

PIaC UTCAI, 30 nm-es, gyönyörűen felújított 
lakás eladó! 18,9 mFt 30/667-7167

CsaPÓKerT Belvároshoz közeli részén, 160 
nm-es, 3 szobás ház 40nm-es kisházzal 
eladó! 30mFt 30/677-6676 

BelVárOsI, 116 nm-es, 3 szobás,.mért táv-
fűtéses, polgári lakás eladó! 34,8 mFt 30/479-
8700

HOMOKKerTI, 96nm-es, nappali+3 szobás, 
ÚJ penthaus-lakás 110nm terasszal eladó! 
44,34mFt 70/7766-413

KassaIN, 57/90 nm-es, nappali+3 szo-
bás, szép, belső kétszintes lakás garázzsal 
(+2,5mFt) eladó! 29,9mFt 30/677-6676

NaGYerdeI, 71 nm-es, nappali +2 szobás, 
12 éves, szép lakás eladó! 38,7 mFt 30/667-
7167

BelVárOsI, nappali+1 szobás, 48nm-es, 
1.em-i fiatal lakás +garázzsal eladó! 30mFt 
70/7766-413

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

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

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

debrecen, Füredi út elején villamos és 
buszközeli 2 és fél szobás, földszinti, fel-
újított lakás kiadó. Tel: 06-30/486-0626, 
52/448-375

Nagytemplomra néző 40nm-es garzonlakás 
április 1-jétől hosszú távra kiadó. 60EFt+rezsi. 
06-20/2053-691

Belvárosban, újszerű társasházban, 70m2-
es, nappali+2szobás, igényes, bútorozott és 
gépesített lakás kiadó! 140eFt/hó  www.iszp.
hu 30/2393-598                                                                          

Nagyerdőn a Kodály Zoltán utcán felújított 2 
szobás + étkezős 60 nm-s erkélyes bútorozott 
gépesített lakás kiadó. 30/4571-219 Ár: 110 
eFt/hó+ rezsi + kaució

Belvárosban a Liszt Ferenc u-n a 33 nm-s 
1. emeleti garzonlakás bútorozva gépesítve 
albérletbe kiadó. 30/4571-219 Ár: 90.000,-
Ft/hó+rezsi+kaució.

Görgey u. Doberdó felőli végén 44 nm-s 1,5 
szobás részben bútorozott felújított erkélyes 
mért távhős 8. emeleti lakás kiadó. 30/4571-
219. Ár: 99.000,- Ft/hó+rezsi+kaució.

debrecen belváros szívében 58 m2-es 2 s
zoba,étkezős,felújított,berendezett,gépesít
ett első emeleti,klímás,nagy erkélyes lakás 
kiadó. Ár:120.000 FT/hó+rezsi+kaució 
Tel:06706234024

debrecenben Kossuth egyetemhez 
közel 60 m2-es 2 szobás,erkélyes,tégla 
építésű,gázfűtéses első emeleti lakás 
kiadó.A lakás felújított,műanyag abla-
kos kis rezsijű,bútorozott,teljesen új gépek-
kel ellátott! Ár:130.000 Ft/hó+rezsi+kaució 
Tel:06706234024

JerIKÓN, 2szobás, étkezős, panelprogramos, 
bútorozott lakás kiadó! 100eFt 70/7766-413

alBérleT Keresés
debrecenben keresek meglévő ügyfeleimnek 
kiadó lakásokat és házakat azonnali költözés-
sel is bútorozva vagy üresen. 30/4571-219.

éPíTésI TeleK
debrecen belváros, Fórumhoz közeli kiváló 
építési telek eladó. 06-30/3545-911

debrecenben a Júlia-telepen 1030nm köz-
művesített építési telek eladó. Iár: 6MFt. 
06-70/779-7151

eladó Debrecenben 687nm építési telek 
10x10-es házzal a Műszaki Főiskolánál. Iker-
ház, társasház építésére alkalmas. 34,9MFt. 
06-30/585-3129

Martinkán Domb utcában, 800nm építé-
si telek eladó. Iár: 2,8MFt. 06-52/434-743, 
06-70/599-1436

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

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

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

debrecen Fészek lakóparkban 1600 
m2-es építési telek,kis lebontandó ház-
zal eladó.A telek teljes összközműves.
ikerház,sorház építésére is alkalmas! Ár:14.9M 
Tel:06706234024

FÖld, KerT
Bocskaikert, Monostori dűlőben, zártkerti 
ingatlan 600nöl vegyes gyümölcsössel, fel-
szereléssel, lakható házzal, csendes helyen, 
állattartásra kiváló. Víz, villany van. Ár: 5MFt. 
06-30/492-4416

debrecen, Biczó I. kertben, 879nm kert 
buszközelben eladó. Villany, vezetékes víz, 
fúrott kút van. 06-20/623-8373

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

debrecen, Monostorpályi úton, az 
erdőnél, 4704 m2-es zártkerti ingat-
lan eladó. Gáz, villany a telken, víz a 
telek előtt. Érd.:30/3653999

legelőt érdőt vásárolok. Tel:70/532-20-21.

Pihenő- és hobbikert eladó. Művelés alól 
kivett zártkert 54040/128 hrsz. 4002 Debre-
cen-Bánk, Erdőalja utca. Jellege: parkosított, 
szőlő, gyümölcsös és konyhakert, talaja barna-
homok. Biztonságos fém konténer és fa táro-
ló (2x7 nm), 2 db fúrott kút, villany bevezet-
ve, jó kerítés, rendezett 1244nm, 10% beépít-
hető. GPS koordináták É: 47,48743057, K: 
21,72945404. Megközelítés elsősorban GÉP-
KOCSIVAL! Tel: 30/214-2474. Ár: 2MFt. 

sámsonkertben 2500 négyzetmé-
teres körülkerített gyümölcsöskert 
eladó. Fúrt kút és áram van. Irány-
ár 1,5 millió forint. Érdeklődni: tel: 
06204762706.

1,7ha szántóföld Sajókeresztúron eladó. Érd.: 
06-70/618-8808

7000nm erdő földdel együtt Ebesen eladó. 
06-30/567-1891

ELADNÁ VAGY BÉRBE ADNÁ INGATLANÁT?
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

SIKERÜNK TITKA  HATÉKONYSÁG ÉS RUGALMASSÁG!
AJÁNDÉK ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY!!

ANTALNÉ 
TÓTH VALÉRIA
Ingatlanértékesítő
és értékbecslő  

20/263-1810
valeria ingatlangaleria.com

VARGA ILDIKÓ
Ingatlanértékesítő

és értékbecslő  

30/380-8958
ildiko ingatlangaleria.com

SIKERDÍJUNK 2 %

Db., Csapó u. 45.

Tisztelt NET-es bérlő!
Amennyiben ingatlanát egy összegben
visszavásárolná az Eszközkezelőtől 
és azonnal  tovább értékesítené,
akkor azt készpénzért megvásárolnám! 

Teljes körű ügyintézést biztosítok az Eszközkezelős 
visszavásárlással és az adásvétellel kapcsolatban! 

Keressen bizalommal!

Érd.: 0630/661-7453  

51
54
59

51
52
50

51
53
88

51
46
05



6 2019. március 8.

D E B R E C E N
Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: szerda 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

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

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

Tel.: 20/970-7013
Szerkesztőség székhelye: 

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

www.szuperinfo.hu

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

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

ÜzleT, MűHelY, IrOda
Teljes körűen felújított, tégla építé-
sű ipari csarnok fűtéssel, szociális 
helyiségekkel, összesen 500 nm-en 
+ 400 nm-es fémcsarnok, plusz egy 
új építésű családi ház, lakóház mind-
három épület egy 8295 nm-es telken 
piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

BeM TÉRI, 130nm-es, 4 helyiség +recepci-
ós iroda, 2 teremgarázzsal eladó! 68,9mFt 
30/479-8700

JárMű
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYE-
NES SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

JárMűKeresés
autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítás-
sal. 0630/219-2182

aUTÓJáT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásárol-
juk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron márkától-
kortól függetlenül! Korrekt, gyors ügyintézés. 
Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

Keresek megkímélt állapotú 10-12 éves 
Volkswagen, Ford, Opel kombi gépkocsit meg-
vételre. Érd.:06-30/315-9669

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  2000-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  
tel:20-9134012

réGI motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-5142

személyautókat és teherautókat 
veszek készpénzfizetéssel! Bármilyen 
korú, állapotú érdekel!  0630/231-
7750

BúTOr
Használt ülőgarnitúra eladó megkímélt álla-
potban. 3+2-es +fotel textilbőr. Debrecen 
06-20/442-4113

réGIséG
dísztárgyakat, ezüstöt, festményeket, köny-
veket, porcelánokat, kristályokat, edényeket, 
hagyatékot vásárolok. 06-20/3222-011

dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs 
vásárol. 06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyve-
ket, 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 festményeket, régi 
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 
porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-
reket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria 
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kitün
tetéseket,régi játékokat,órákat,porcelánokat
,régi pénzeket és teljes hagyatékot vásárolok.
Tel.:06-30/526-9711

állaT
Farm napos előnevelt csibe oltva jegyeztethe-
tő. Szőllősi csibe Tépe. Érd.:06-20/317-1048

előnevelt vegyes hasznosítású csirke minden 
hétvégére házhoz szállítással Március 31-től 
megrendelhető.Hajdúszoboszló, Tokay utca 
24/A.Tel.:06-52/361-689, 16 óra után.

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

eGYéB eladás
Bor (vörös és fehér) kapható. Ár: 350Ft/liter. 
Tel: 06-30/8299-312

Hízó, mosógép, gázkészülékek, bojler, bon-
tott anyagok, bútorok, üvegek, egyebek. 
06-70/420-9364

Kerítésbetét toló-, úszókapukkal, Éti kazán 
megegyezés szerint eladó. 06-30/6658-627

Kisméretű tégla tisztított raklapon eladó 75 Ft/
db Hajdúbagoson. Telefon: 06-70/576-7243

rendelje meg tavaszi akciós tüzelőjét! Erdei 
vagy ömlesztett m3-ben rendelhető! Termé-
keink: tölgy, bükk, akác, stb... valamint kivá-
ló minőségű szén kapható. Mennyiségtől füg-
gően ingyenes szállítás! Hívjon bizalommal! 
EUTR: AA5854363 Tel.: 20/470-9378

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

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

Hagyaték és toll felvásárlás, dunna-párna, 
használt toll vétele.Tel:06-30/887-6021

Ipari ezüstöt vásárolok, platina hőelemszál, 
amalgám, érintkező pogácsa, forrasztópál-
ca, palládium, nitrát, paszta, stb. Tel.:06-
20/923-4251

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

személy és teherautókat vashulladékot vásá-
rolok. Tel:70/532-20-21.

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

szOlGálTaTás
általános szerkezet lakatosmunkák, zárjaví-
tás, falfúrás, belső átalakítások, garázsajtók, 
kerítések javítása, erkélyek felújítása. Érd.: 
Szabó László +36-70/608-3525

Centrifuga és keverőtárcsás mosógépek javí-
tását garanciával vállalom. Felújítottak eladók 
kérésre elszállítom, régit beszámítom. Érd.:06-
20/485-4256

Cégalapítás, adásvétel, jogi tanácsadás peres 
és peren kívüli képviselet ingatlanügyekben, 
cégügyekben, öröklési és családjogi ügyekben 
gyors és rugalmas ügyintézéssel. 06-20/240-
8397, www.drdavidenikougyved.hu

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráol-
vasztással. Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítás, kémények bon-
tása, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-6289

TeTŐász!! Beázások megszüntetése. Régi 
palatetők, cseréptetők bontás nélküli átfedé-
se (zsindely, cserepeslemez, cserép), kémé-
nyek bontása, rakása, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, színezése, elő-
tetők készítése. 30/52-90-074 

Festést, mázolást vállalunk rövid határidővel. 
06-30/441-7022, 06-30/3946539

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

Festést, szigetelést, kőműves munkát, gipsz-
kartonozást, laminált padlózást, burkolást vál-
lalunk. Tel.:06-30/387-7013

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

Hőszigetelést,kőműves munkát vállalok.
Precíz,megbízható,pontos munkavégzés.
Tel.:06-20/290-4007

lakásfelújítást, burkolást, festést, térkö-
vezést, hőszigetelést, kerítésépítést, csalá-
di ház felújítást, kisebb munkát is vállalok. 
06-30/363-5598

Müller tetőfedés. Mindenféle tető és bádogos 
munkák. 06-70/224-8075

PalaTeTŐ bontásnélküli felújítá-
sa színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

Purhab a tökéletes hő és vízszige-
telés padlástérre, tetőhéjra.Tel.:06-
30/648-8630

redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211!

szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált 
parkettázást vállalunk.Tisztességes munka 
végzéssel korrekt áron.Tel.:06-70/631-1550

szobafestés-mázolás, tapétázás 
azonnali kezdéssel, anyagbeszerzés-
sel. Ingyenes felmérés garanciával! 
Kis munka is érdekel! 06-30/573-
9277

szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok 
ingyenes felméréssel, fóliatakarással, bútor-
mozgatással. +36-70/703-7671

Társasházak, családi házak homlok-
zati hőszigetelése,  festés-mázolás, 
tapétázás. hoszigetelesfestes.hu  tel: 
70/369-1614

TeTŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cse-
réje, bádogozás, csatorna, beázás 
elhárítás, előtetők, garázsok építése, 
fedlapcsere, tetőtér beépítés, szige-
telés, Lindab tető új, tető cserepezés. 
06-30/899-6270, 06-70/363-9571

Tetőfedést, bádogozást, lécátpakolást, eresz-
csatornázást, verébdeszkázást, tetőáthajtást, 
Lindab lemeztető készítést vállalok kedvezmé-
nyes áron. 20/552-1068

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

Tetőfelújítás cserepes lemezzel, pala-
tetők zsindelyezése, ereszcsatorna 
csere, kémény felújítás. 06-20/911-
1717

szOlGálTaTás Keresés
Kertészeti munkára keresek segítő friss nyug-
díjas férfit családi házhoz. 06-20/9461-491

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

Komoly társat, élettársat keresünk, lányok, 
asszonyok, férfiak. 06-70/519-0590

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

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

66 évet betöltött vidéki férfi keresi párját, mert 
nehéz a magány. Tel.:06-70/651-1569

68, rendezetten élő, igényes, özvegy nő hason-
ló társat keres. 06-20/588-1595

állás
a Nagyhegyes Hús Kft.  keres takarí-
tót, ládamosót, illetve segédmunká-
sokat. Munkavégzés helye: Hajdúszo-
boszló  Érd: 30/626-2045

a Szuperinfó Média Kft. Debrecen területére 
megbízható, kerékpárral rendelkező kézbesítőt 
keres, kora reggeli munkavégzésre. Nyugdíj, 
rokkantsági ellátás mellett is végezhető mun-
ka. Jelentkezni: +3620/466-6540-es számon 
Rigó Attilánál lehet

a Szuperinfó Média Kft. Debrecen-Sámsonkert 
területre megbízható, kerékpárral rendelkező 
kézbesítőt keres, kora reggeli munkavégzésre. 
Nyugdíj, rokkantsági ellátás mellett is végez-
hető munka. Jelentkezni: +3620/ 466-6540 
számon Rigó Attilánál lehet.

állatgondozót keresek ottlakással, teljes 
ellátással, fizetéssel. T: 06(20)257-3033, 
Nagy Lajos

ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-
35-16 (Pabian&Partners)

C kategóriás jogosítvánnyal konténeres autó-
ra gépkocsivezetőt keresek. Tel: 06-20/222-
4161

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

FérFI ÉS NŐI betanított dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sopron megyei 
munkára, jó kereseti lehetőséggel és 
ingyenes szállással. Elvárás 8 általá-
nos. Qualitijob Kft. T: 30/709 3150, 
70/236 7297.

debreceni élelmiszer üzletembe szakképzett, 

gyakorlattal rendelkező eladót felveszek. Érd. 

52/532-987, 52/417-297 (Gali Fűszer Kft.)

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

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

Megnövekedett feladatok elvégzé-
sére beépítésben jártas, munkájára 
igényes nyílászáró beépítőt, épület 
asztalost keresünk vállalkozói jogvi-
szonnyal. Jelentkezés: H-P: 8-16-ig 
+36205327142 Aranyablak Kft.

Nyerges szerelvényre sofőrt keresek 
belföldi munkára.  06-20/222-16-89 
Pesti Attila ev

KIeGészíTŐ MUNKáT Keres
Heti 3 alkalommal betegének felügyeletében, 

busz, villamosmegálló közelében besegítek. 

06-20/3437-443

Idős néni gondviselését, teljes ellátását vál-

lalom ingatlanért, eltartási szerződéssel. 

06-30/325-4575

OKTaTás

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.
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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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ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

06-20/953-9626 51
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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! 

ÁLLÁSAJÁNLATÁLLÁSAJÁNLAT

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.

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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KŐMŰVES, BURKOLÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT

Érdeklődni telefonon: 

0620/9977-631 

GÉSZ 2000 Kft.
felvételre keres

BÁDOGOS VAGY BÁDOGOZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCS, TETŐFEDŐ munkatársat keresünk 

Győr-Moson-Sopron megyébe
Várjuk akár �atal családok jelentkezését is, 

albérletet biztosítunk !
Jelentkezés a +36 30 4258732-as telefonszámon 
E-mailen: info@bwestbau.hu (B-West-Bau Építőipari Kft.)

51
42

37

Redőny-összeszerelő műhelybe, 

BETANÍTOTT 
MUNKÁRA 

férfi dolgozót felveszünk. 
Bármilyen műszaki végzettség előnyt 

jelent. Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között 
a következő telefonszámon lehet: 

06-30-228-3338
Antal és Antal Kft.

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.

SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkatársat keres szerszámkészítő 

műhelyébe. 

Elvárás:
több éves gyakorlat huzal- és 
tömbszikraforgácsoló gépen  

előny:
a AGIE/DH-gép kezelésének ismerete 

Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal 
08:00 és 15:00 között: 

06-30-445-9160
Antal és Antal Kft. 

MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ, ÉPÍTÉSVEZETŐ 
ÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS:
szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területén.

FELADAT:
kivitelezési munkák helyszíni koordinálása, 
20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

BÁNYAMESTER
szakembert keresünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Hajdú-Bihar megye területéről.

ELVÁRÁS: 
szakmai tapasztalat, kavics- és homokbányák irányításában,

FELADAT:
bányaművelés, bányaművelési előkészítés, bányászati 
tevékenység koordinálása

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén,
de elsődlegesen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Alumínium és/vagy műanyag 
nyílászáró beépítéséhez 

illetve gyártásához keresünk 
kollégákat  hosszútávra! 

Gyakorlat, B kategóriás jogosítvány előny, de nem 
feltétel, akár pályakezdőt is betanítunk!

Érdeklődni: +3020262-4467 
vagy küldje el önéletrajzát 

a maxaludoor@gmail.com
e-mail címre.
Maxalu Door Kft.
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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.

K

Életünk egy örökös rohanás, mindaddig ez folytatódik, míg e stresszes életvételünk nem betegíti meg az oxi-
gént és tápanyagot szállító ereinket, ezzel gátat vetnek a felgyorsult életünknek. Az ütőerek falába különböző 
anyagok (pl. koleszterin) rakódhatnak le, amelyek csökkentik az érfal rugalmasságát, érelmeszesedést okoznak. 
Érelmeszesedést okozhat a helytelen táplálkozás, zsírban dús ételek fogyasztása, a dohányzás, a stresszes, túl-
hajszolt életmód, a cukorbetegség és a mozgásszegény életmód, valamint az örökletes háttér. Az alsó végtagi 
érszűkületnek 4 stádiuma van. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek, csak műszeres vizsgá-
lattal 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 stádi-
umban 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 
hatásosan kezeli infra-, ultra és hallható hang kibocsájtásával az érszűkületet. A kezelés az érfal tápanyag felvé-
telének elősegítése révén az erek rugalmasságát megnöveli, így a kezelés késleltetésre és megelőzésre is kiválóan 
alkalmas. 20 alkalom szükséges mindössze, hogy a betegek panaszai csökkenjenek, vagy megszűnjenek

Debrecen, Lehel utca 22.  
www.medhungary.com

0670/290-3216; 0630/336-9525
0620/350-9972

és vizsgáltassa meg magát 

INGYENESEN

JELENTKEZZEN BE
március 19-én

április 2-án

Érvényes: 2019.04.2-ig
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Nyitva tartás: H–P 07:30–16:00

Polikarbonát lemezek,
 aluminizált csövek (kipufugócső)

Zárt szelvények 20x20x2-től 
100x100x4-ig  minden méretben

 kedvező áron, amíg a készlet tart!
Szögacélok, U acélok, négyzet acél, 
köracél, betonacélok, horganyzott 
kerítéselemek nagy választékban.

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20.  52/425-847,  0620/533-8654
Újfehértó, Kossuth u. 11. 42/290-864,  0670/501-3057
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