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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,  
FESTŐ

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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S Í R E M L É K E K
készletről

kedvezményes áron!

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

Tel.: +36-70/672-3241
www.sirkovek.hu
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Zárt szelvények I. és II. osztályban: 
20x20x2-től 100x100x4-ig 

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

Haszonvas Bt. 
Db. Gázvezeték út 35. 

52/474-399, 30/63-53-463
Nyitva tartás: H–P 07:00–15:30
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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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Társasházak 
közös képviseletét,

teljes körű 
ügyintézéssel,

könyvelését 
referenciával 

vállaljuk.
Debreceni 

Társasházkezelő Kft.
Db. Kishegyesi út 38.
Tel./fax: 52/492-783, 

492-959

Szakápolás,gondozás,teljes 
ellátás, 24 órás felügyelet! 

Nincs sorban állás!

 Klára-Szíve  Időskorúak  
Gondozóházában  

Hajdúszoboszló,  
Wesselényi 12. 

Akác, Kőris,
Tölgy, Nyár 

SZOTÁK Tüzifa Kft.
Db. Acsádi út.92.

Telefon:0630/606-3938

Kiszállítás díja Debrecen területén 3000Ft/fuvar

TÜZIFA 
ELADÓ!

EUTR:AA5855676

Tel.: 315-082

51
86

36

51
86

52
51

85
95

50
86

33

51
90

52

51
90

40

51
90

39



2 2019. március 22.

Akció!Akció!Akció!

Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft

Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.

NYÍLÁSZÁRÓT 

A GYÁRTÓTÓL!

Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft
Bejárati ajtó 78.000 Ft

Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.
Az akció érvényessége: április 30.

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!

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!

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Debrecen
Nyíl u. 114.

:+36 30 728 1688

  GYEPSZELLŐZTETÉS     VIRÁGOK BALKONLÁDÁBA ÜLTETÉSE

Új L200 raktárkészletről

www.mitsubishiujhelyi.hu

www.mitsubishiujhelyi.hu

Ujhelyi-Autó II. Kft.
4027 Debrecen, Böszörményi út 66.
Tel./fax: 52/347-244

900.000Ft Ft kedvezménnyel!

Akár bruttó

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) 6,4-7,2 l/100 km.
Városban: 7,6-8,4 l/100 km. Országúton: 5,7-8,4 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 169-189 g/km.

Akciós finanszírozás:

2,5% THM

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Tavaszi AKCIÓ!

A Sellaton Design Kft.

Asztalos, 
CNC gépkezelő

keres
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

CASCO-S ÜVEGKÁR 
RENDEZÉS AKÁR 

ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

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

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

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

+36-80/200-200

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

Autóüvegbe
épített

biztonság...
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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.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJE
MÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
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4 0 3 3  D e b r e c e n , 
D i ó s z e g i  ú t  3 - 5 .
www.tuzepdeb.hu
Tel.: 06 52 536-777Debre cen ,  D iószegi  ú t  3 -5 .

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

KEVESEBB PÉNZÉRT 
TÖBB MELEGET!
Best Energy Brikett
magas kalóriatartalmú szénbrikett
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Fabetopa System Kft. 
debreceni munkavégzésre 
KŐMŰVES 

szakmunkást keres. 
Jelentkezni: 30/245-7630

Fabetopa System Kft. 
debreceni munkavégzésre 

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
szerelő szakmunkást keres. 
Jelentkezni: 30/245-7630
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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 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

ÁLLAToRvoS

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSIés  MIKROCHIPPELÉSIés  MIKROCHIPPELÉSI

HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, HÁZNÁL – egyszerűen, 
rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan rugalmasan 

Ami NINCS: kiszállási díjAmi NINCS: kiszállási díjAmi NINCS: kiszállási díj
Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.Ami LESZ: eredmények, jó áron.

AKCIÓ! 
CSAK MOST, CSAK ÁPRILISBAN
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A DEBRECENI EZERMESTER Kft. 

HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS, 
ÁLLVÁNYOZÁS, KŐMŰVES 
MUNKÁK ÉS LAPOSTETŐ 

SZIGETELÉS
Debrecenben és környékén 

rövid határidővel
kedvező áron.

Érd.: 70/333-6606

HŐSZIGETELÉS
51

85
13

TÁRSASHÁZKEZELÉS
-közös képviselet, 

-karbantartás, 
-felújítás, -takarítás

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

TÁRSASHÁZKEZELŐ 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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Garázskapu Center
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AKCIÓ!

KLING minőségi kapuk verhetetlen áron!

Debrecen, Nyíl u. 2.

52/320-740
30/2390170

GARÁZSKApU
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A cég komplex szol- ■
gáltatásokat kínál az 
ingatlanfelújítás és kar-
bantartás területén.

A Debreceni Ezermes-
ter Kft. 2008 óta áll mind-
azok rendelkezésére, akik 
a víz-, gáz és fűtésszerelés, 
valamint kőműves, burko-
ló és festő munkaterületen 
keresnek alapos és megbíz-
ható szakembereket Deb-
recenben és környékén. A 
komplex szolgáltatásokat 
vállalkozások, magánszemé-
lyek, cégek és társasházak 

egyaránt igénybe vehetik, 
függetlenül az elvégzendő 
feladat nagyságától.

– A karbantartási felada-
toktól kezdve, a komplett 
ingatlan építéséig a projekt 
méretétől függetlenül, min-
den szakágban állunk klien-
seink szolgálatára. A víz-, 
gáz- és fűtésszerelés, mint 
fő tevékenységünk, mára 
komplex szolgáltatássá nőt-
te ki magát, a környezetünk 
és a kliensi körünk igénye-
inek megfelelően. Az évek 
során számtalan társasház 
gázrendszerét újítottuk fel, 

fűtési rendszereket korszerű-
sítettünk, kőműves, festő és 
burkoló munkát végeztünk 
– hangsúlyozta Háló András, 
a Debreceni Ezermester Kft. 
ügyvezetője.

A cég mintegy 10 főből álló 
szakembergárdája gondosko-
dik arról, hogy az elvégzett 
munka mindenki megelége-
désére szolgáljon, belátha-
tó határidőn belül. A kisebb 
karbantartási munkálatokat 
– úgy mint kapcsolók, csa-
pok, zárak, nyílászárók és 
azok tartozékainak cseréjét 
– akár 24 órán belül helyre-
hozzák az ezermesterek, míg 
a nagyobb projekteket 30-60 
napos határidővel tudják vál-
lalni. A Debreceni Ezermes-
ter Kft. kezeskedik minden 
elvégzett munka után, mely-
re minden esetben a garancia 
ad biztosítékot.

– Cégünk olyan feladato-
kat is el tud vállalni, – mint 

például fürdőszobák felújítá-
sa – melyekhez több szakág 
összehangolt munkája szük-
séges. Mindezeket gyors és 
minőségi kivitelezéssel. Szá-
munkra a korrekt ügykezelés 
és a maximális vevői elége-
dettség a legfontosabb, mivel 
fejlődésünket elsősorban a 
továbbajánlásoknak köszön-
hetjük. Amennyiben megbíz-
ható építőipari kivitelezőre 
van szüksége, úgy az alábbi 
elérhetőségeink egyikén ve-
gye fel velünk a kapcsolatot, 

és kérje tanácsadásunkat és 
ajánlatunkat.

A Debreceni Ezermes-
ter Kft. szolgáltatásairól 
bővebb információkat és a 
cég pontos elérhetőségét az  
w w w.ezermester.co.hu  
weboldalán találhatják meg.

Ezermester megoldások egy helyen

Debreceni Ezermester Kft.
www.ezermester.co.hu
Érd.: 70/333-6606

ELÉRHETŐSÉG

VÍZSZERVÍZ!
Panel fürdőszobák teljes

átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,

burkolással, anyagbeszerzéssel, 
törmelék elszállítással,

nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
Érdeklődni: 

0670/6694877

vÍZSZERvÍZ
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KÖNYVELÉS
Vállaljuk őstermelők, 
családi gazdálkodók, 

egyéni vállalkozók 
teljeskörű 

(adó, TB, vám, gázolaj 
támogatás igénylése) 

ügyintézését több, mint 
10 éves tapasztalattal. 

Tel: 06706271671

KöNYvELÉS

51
85
86

51
76

24



52019. március 22.

Apró
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

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

Tiszalök központjában , 1998-ban épült, 
2 szintes , 140 m2-es,jó állapotú/fi atalos 
,5 szobás,szilikátfalazatú , központi fűté-
ses családi ház ,329 m2-es telken eladó . 
Irányár: 13.900.000.- Ft
Tiszalök központjában , több gene-
rációs, 2 szintes , 168 m2-es jó álla-
potú családi ház 720 m2-estelken 
eladó . A két lakás külön bejárattal ill. 
külön közmű méréssel rendelkezik. 
Irányár: 11.900.000.- Ft
Tiszalök központjában eladó kétszintes, 
jó állapotban lévő 150 m2-es ,5 szobás , 
2 fürdőszobás,téglaépítésű családi ház 
1.477 m2-es telken. 400 m-re található 
a Tisza-Holtág, a horgászparadicsom. 
Irányár: 16.900.000.- Ft
Tiszalök központjában , 2 szintes , 
180 m2-es, felújítandó , 3 + félszo-
bás, szilikátfalazatú , központi fűtéses 
családi ház ,305 m2-es telken eladó. 
Irányár: 8.900.000.- Ft
Tiszavasváriban – Egyházerdő meg-
álló közelében- földszintes, jó állapotú, 
90 m2-es, 2 szobás ,gázkonvekto-
ros , vályogépítésű családi ház 1.086 
m2-es, összközműves telken eladó! 
Irányár: 7.980.000.- Ft
Tiszadob - szabad strand közelében- 
igényes , 2002-ben épült, többgeneráci-
ós ,földszintes, 3szobás családi ház, több 
melléképülettel, 2.998 m2 telken eladó 
.Kemping ill. Vendégházkialakítására 
alkalmas a szép rendezett telek, s az igé-
nyes épületek. Irányár: 21.990.000.- Ft
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Ház, Házrész elADás
A Mátrában, Parádon úszómedencés üdültetésre 
használt, 140 m2-es ház eladó. Irányár: 19,9 mil-
lió Ft. Érd.: 06(30)408-2329, 06(59)311-431.

Debrecen, belvárosi, 1 szobás, összkomfortos 
házrész eladó. 9MFt vagy elcserélem. 06-30/380-
2591

Debrecen, Kinizsi u. 3. sz. alatt, 68nm ház eladó. 
06-30/905-3837

Debrecen, Műszaki Főiskolánál felújítandó családi 
ház eladó vagy ikerház, társasház építésére alkal-
mas 687nm telekként. 35MFt. 06-30/585-3129

Frekventált helyen lévő ingatlan eladó.
Telephelynek,raktárnak,6 lakásos társasház épí-
tésére alkalmas.(Hajdúszoboszló,Dózsa György 
utca 52.)Érd.:06-30/943-0751

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

Debrecen belváros Jókai utcánál 2019-es újítású, 
Jacuzzival, szaunával, 100m2-es, nappali plusz 
3szobás, kamera rendszerrel, westen kondenzá-
ciós kazánnal, nagy 45m2-es padlófűtéses terasz-
szal, 2parkolóval luxusház eladó. Irányár: 58,8MFt 
simonyiingatlan.hu Tel:06703655519

Debrecen Nagyerdőn 210 m2-es, nappali és 4 
szobás, 40 m2 garázsos, minimál stílusú családi 
ház 470 m2 telken 150 M Ft Tel: 20/9911123

kardos utcán 220 m2-es, nappali és 4 szobás, 18 
éves, földszintes családi ház 10 cm szigeteléssel, 
20 m2 garázzsal, 15 m2 tárolóval 1100 m2 telken 
120 M Ft Tel: 20/9911123

lencz utcán 300 m2 6 szobás, 2 generációs-
nak vagy vállalkozásnak is alkalmas geotermi-
kus hűtéssel és fűtéssel rendelkező ház 42 m2 
garázzsal, 35 m2 terasszal, télikerttel, öntöző-
vel, riasztóval, bükk bútorzattal, fa nyílászárók-
kal, 8 cm szigeteléssel 900 m2 telken 65 M Ft   
Tel:20/9911123

Vezér Lakótelepen, 185 m2-es, minimál stílusú, 
úszómedencés luxus ház, nappali és 4 szobával, 
30 m2 duplagarázzsal, kemencével, fedett terasz-
szal, fi lagóriával, diszkréten körbekerítve téglake-
rítéssel. Extrák:kandalló, riasztó, kamera, vörösfe-
nyő nyílászárók Ár: 99 M Ft   Tel:20/9911123

nyulas, Lóverseny utcánál, 145 m2-es, nappa-
li és 4 szobás, minimalista stílusú, lakberende-
ző által megálmodott sorház, szikrázóan 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 földszin-
tes 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 ter-
vező által megálmodott 2 generációs nagypolgá-
ri ház 170 m2 vállalkozásra is alkalmas pincével, 
400 m2 telken garázzsal és több kocsibeállóval 
69,9 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 etázsfű-
téses, most irodának és üzletnek kialakított csa-
ládi ház 2 állásos garázzsal 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, fi lagória, 
klíma, gardrób, kemence, 2 fürdőszoba és mosó-
konyha. 56,99 M Ft Tel: 20/9911123

nagyerdőalján, 170 m2-es, 4 szobás, 2 generá-
ciós, 32 éves, 30 m2 garázzsal, úszómedencével, 
2 konyhával, 420 m2 telken 32 éves ikerház 46,9 
M Ft   Tel:20/9911123

Fészek lakóparkban, 143 m2-es, 10 éves, nappa-
li és 4 szobás, családi ház 2 garázzsal, pincével, 
cserépkályhával, fúrt kúttal, kamerákkal, 1100 m2 
telken 42,9 M Ft   Tel:20/9911123.

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

Db-nagycserén kp-hoz közel 1.750 nm-s telken 
90 nm-s felújítandó családi ház eladó melléképü-
letekkel. 30/4571-219 Ár: 8,9 mFt

Csapókertben a Ruyter u-n 30 nm-s 1 szobás 
jó állapotú konvektoros sorház eladó. 30/4571-
219. Ár: 12,5 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

kerekestelepen az Erdély u-n 60 nm-s 2 szobás 
családi ház eladó sok mellék épülettel 1.250 nm-s 
telken SÜRGŐSEN. 30/4571-219. Ár: 24,9 mFt

epreskertI, 71 nm-es, nappali+2 szobás, 
földszintes ház 580 nm telken eladó! 30,9mFt  
30/677-6676

DOMbOstAnYán, 70nm-es, 90%-ban kész, nap-
pali +2 szobás ház eladó! 11,99mFt 70/7766-
413 

sIMOnYI ÚTI, 140nm-es, kétgenerációs ház, 
720nm telekkel eladó! 69,0 mFt 30/667-7167

nAGYerDeI, 125nm-es, 7 szobás, 3 teraszos sor-
ház garázzsal eladó! 46mFt 30/479-8700

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

kOnDOskertI, kétgenerációs, földszintes ház, 
aszfaltos utcában eladó! 12,99mFt 70/7766-413

nAGYerDeI, 170 nm-es, nappali+4 szobás iker-
ház 430 nm telekkel eladó! 46,9 mFt 30/677-
6676 

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

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

HAJDÚnánásI, 2 szobás, 69 nm-es, földszintes 
ház melléképülettel eladó! 7,5 mFt 70/7766-413

Debrecen, Csapókerti 3 szobás, hőszigetelt 
ház, gáz+ vegyes tüzeléssel, új tetővel, garázs-
zsal, egyéb melléképületekkel, 580 m2-es telken 
eladó.  27,9 M Ft. 0620/ 422 6503

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 0630/30 39 188 

biharikertben 130nm-es, nappali + 4 szobás, 
étkezőkonyhás, duplakomfortos, kiváló elosztá-
sú családi ház, 540nm-es telken eladó! 44.9 M 
Ft www.iszp.hu 0630/406-2625

lencztelep és a Kerekestelep határán, 55nm-es, 
2 szobás, étkezőkonyhás családi ház 345nm-es 
telken eladó! 17.5M Ft  www.iszp.hu 0630/406-
2625

Debrecen kerekes telepen 105 m2-es 
3 szoba,nappalis,amerikai konyhás 2 
fürdőszobás,gardróbos ikerház fele,garázzsal 
500 m2-es telekrésszel eladó.A telek szé-
pen parkosított,fi lagória,kerti kemence tartozik 
hozzá.Nap elemekkel szerelt,klímás,riasztóval 
ellátott,távirányítós bejárati és garázskapu. 
Ár:41.9M Tel:06706234024

Ház-, Házrészkeresés
Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-
nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethelyi-
ségeket, tanyákat akár azonnali fi zetéssel. Tel.: 
30/4571-219.

 elADÓ lakásokat, házakat keresek, ELÉ-
GEDETT ügyfeleim ajánlásával. Jutalék 
2%, csak SIKERES közvetítéskor fizeten-
dő. www.texan.hu Tel:20/942-0727

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

lAkáselADás
A Tócóvölgyben  1. emeleti, 1,5 szobás, 44 
m2-es, erkélyes, műanyag nyílászárós, nagyon 
szép lakás  négy emeletes társasházban eladó.
KIVÁLÓ BEFEKTETÉS!  Érd: 70/544-4506

Az Egyetem sgt. mellett a Libakert utcán 1. eme-
leti, 1 szoba+étkezős, 42 m2-es, tégla építésű, 
gázfűtéses lakás négy emeletes házban, csen-
des, parkos környezetben eladó. ir.ár: 21,6 M Ft  
Érd: 70/544-4506

A belvárosban újabb építésű, IGÉNYES, 1. eme-
leti, amerikai nappalis, 2 szobás, 55 m2-es, 
GÁZCÍRKÓS, nagy erkélyes, gyönyörű lakás zárt 
udvaros társasházban eladó.  ir.ár: 29,5 M Ft   
Érd: 70/544-4506 

AlkAlMI VÉTEL! A Műszaki Főiskola mellett 1. 
emeleti, 2 szobás, 55 m2-es, gázfűtéses, erké-
lyes lakás négy emeletes társasházban, par-
kos környezetben eladó. ir.ár: 21,5 M Ft   Érd: 
70/544-4506 

AlkAlMI VÉTEL!  A Tócóskertben az István 
úton 2. emeleti, 3 külön nyíló szobás, 55 m2-es, 
műanyag nyílászárós, erkélyes, felújított lakás 
eladó. ir.ár: 22 M Ft.  Érd: 70/544-4506 

belvárosban a villamos mellett 3. emeleti, 1,5 
szobás, 35 m2-es, MÉRT fűtéses, műanyag nyí-
lászárós, kis rezsijű, felújított lakás liftes házban 
eladó. ir.ár: 19,5 M Ft  Érd: 70/544-4506

Debrecen belvárosi, 96nm-es, 3 szoba-össz-
komfortos, gázfűtéses, polgári lakás tulajdonos-
tól eladó. Iár: 35MFt. 06-30/6676-306

egri, belvárosi lakás eladó. Tel.:06-30/472-
9141

sinai utcán, 35nm-es, szép lakás, modern búto-
rokkal, szigetelt házban azonnal költözhetően 
eladó. 21,4MFt. +36-70/3373-176

siófoki lakások- nyaralók 80-120 m2-ig eladók. 
19,9 millió Ft-tól. +36-30/9366-600

sÜrGősen eladó BELVÁROSI, Petőfi  téri, 
műanyag nyílászárós, 7. emeleti lakás. 18,5 mFt 
Tel:20/9420-727

1,5 szobás panellakás jó állapotban eladó. Ár: 
17,7MFt. 06-30/723-9489

Debrecen belváros Virág utcánál 1.emeleti, 2szo-
ba étkezős, 58m2-es, 2004-es építésű, tégla, igé-
nyes lakás 6m2-es erkéllyel kombi gázkazánnal, 
külső parkolási lehetőséggel eladó. Irányár: 30MFt 
simonyiingatlan.hu  Tel: 06703655519

Debrecen belváros Ispotály lakópark 60m2-es, 
3szobás, téglaépítésű. szigetelt, gáz cirkó fűté-
ses, 2.emeleti, liftes házban, 2008-as építésű fel-
újított, klímás, 6m2-es erkéllyel lakás tulajdonos-
tól eladó parkolási lehetőséggel . Irányár: 41MFt 
simonyiingatlan.hu  Tel: 06703655519

Debrecen Nagyerdő Simonyi útnál 2.emeleti, 
112m2-es lakás terasszal, nappali 4 szobás, 
klimatizált, Wellmann konyhás, szigetelt, tégla, új 
építésű, Wolf kazánnal, beépített szekrényekkel, 
garázsvételi lehetőségekkel, lakás eladó. Irányár: 
52MFt simonyiingatlan.hu  Tel: 06703655519

Debrecen belváros Rákóczi utcánál 105m2-es, 
5szobás, 2003-as magas szinten felújított, Lg klí-
más, új konyhaszekrénnyel, Teka gépekkel, turbó 
kazános, liftes, igényes lakás eladó.Irányár: 52MFt 
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 konyhaszek-
rény, sok gardrób, saját kis udvarral lakás eladó. 
Irányár:52,5MFt+4MFt simonyiingatlan. hu  Tel: 
06703655519

egyetem sugárúton, 83 m2-es, nappali és 3 szo-
bás, gáz etázsfűtéses, teljes mértékben felújított 
lakás 10 m2-es terasszal eladó. Klíma, beépített 
konyha, redőnyök, elegáns világító testek tartoz-
nak hozzá. 35 M Ft   Tel:20/9911123

belvárosban a Simonffy u.-n 91 nm-s 3 szobás 
polgári jellegű jó állapotú műanyag ablakos tégla-
lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 28,5 mFt

Db-ben a Hatvani utcai kertben a Vág u-n 70/58 
nm-s nappali + 2 szobás 3. emeleti 2007-s cirkós 
lakás eladó újszerű állapotban. Garázs vásárolha-
tó. 30/4571-219. Ár: 34 mFt

Debrecenben a Víztorony u-n 63 nm-s 2,5 szo-
bás mért távhős átlagos állapotú műanyagablakos 
panellakás eladó. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

egyetem sgt-n 51 nm-s 1+2 szobás teljesen fel-
újított konvektoros téglalakás eladó bútorozva. 
30/4571-219. Ár: 27,9 mFt

széchenyi kertben a Tőzsér u-n 101 nm-s nappa-
li + 3 szobás 2erkélyes gázcirkós kandallós tégla-
lakás eladó. 30/4571-219 Ár: 36 mFt

belvárosi 35 nm-s 1,5 szobás jó állapotú kis 
rezsijű panellakás eladó a Csapó utcán. 30/4571-
219. Ár: 17,7 mFt

Angyalföld téren 31 nm-s 1 szobás nagy erkélyes 
3. emeleti jó állapotú panellakás eladó sürgősen a 
Tócóskertben. 30/4571-219. Ár: 18,9 mFt

belVárOsI, 45 nm-es, nappali +1 szobás, 
nagy teraszos, 1.em-i, ÚJ lakás eladó! 32,9 mFt 
30/479-8700

DObOzI LAKÓTELEPEN, 44nm-es, 1+1 szobás, 
felújított lakás eladó! 22,5mFt 70/3757-986 

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

belVárOsI, 53 nm-es, nappali +1 szobás, nagy 
konyhás, fi atal, erkélyes lakás eladó! 29,0 mFt 
70/3757-986 

belVárOsI, 66nm-es, 3 szobás, felújított, erké-
lyes lakás eladó! 24,99mFt 30/677-6676 

kOssUtH UTCAI, 60nm-es, 2 szobás, felújí-
tandó, földszinti, polgári lakás eladó! 21,6mFt 
70/7766-413

WesselénYI LKT-I, 61nm-es, 3 szobás, magas-
földszinti, erkélyes lakás eladó! 32,0mFt 70/3757-
986 

nAGYerDeI, 64 nm-es, nappali +2 szobás, 
gázcirkós, szép lakás eladó! 37,9 mFt 30/667-
7167

Debrecen, egyetemek közelében 2 szobás, gázfű-
téses lakás eladó. 24,15 M Ft. 0620/ 422 6503 

simonffy utcán, téglaépítésű, 52m2-es, szép álla-
potú, nappali+1 szobás utcafronti lakás eladó. 
21,9 MFt www.iszp.hu 0630/3039-188

tócóskertben, 55nm-es, nappali+2 szobás, erké-
lyes, kiváló elosztású lakás eladó! 22,9MFt www.
iszp.hu 0630/406-2625

nagyerdőn frekventált helyen 68 nm-es 3 külön-
nyíló szobás, 1. emeleti, erkélyes, gáz cirkós 
lakás zárt udvarban eladó. 38M Ft www.iszp.hu 
0630/2393-598

tócóskertben 31 nm-es, igényesen átalakított és 
felújított, jó érzetű, nagy erkélyes, csendes gar-
zonlakás eladó. Újszerű bútorok is vannak.  17,9 
M Ft www.iszp.hu 0630/2393-598

tócóskertben 61 nm-es 3 különnyíló szobás, 
étkezőkonyhás, erkélyes, jó állapotú lakás eladó. 
23,2MFt www.iszp.hu 0630/2393-598

A Thomas Mann utcán 43 nm-es 1+1 szobás, 
gázfűtéses, nagyon igényesen felújított lakás 
eladó! 23, 9 M Ft www.iszp.hu 0630/924-61-27

belvárosban 86 nm-es jó állapotú földszinten lévő 
lakás eladó. Polgári jellegű, konyha, fürdőszoba, 
ablakok is felújítottak. Ritkán talál ilyet! 28,9 M Ft 
www.iszp.hu 0630/2393-598

A Belvárosban 35 nm-es 1+1 szobás, ténylege-
sen és nagyon igényesen felújított lakás 4 emele-
tesben eladó! 21, 9 M Ft www.iszp.hu 0630/924-
61-27

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:18.9 M 
Tel:06706234024

Debrecen Dienes J utcán 40 m2-es 1 
szobás,gázfűtéses,tégla lakás eladó. Ár:16.9 M 
Tel:06706234024

Debrecen Mata J utcán 54 m2-es 2 szobás 
felújított,nagy erkélyes,tégla építésű,második eme-
leti lakás eladó. Ár:22.5 M Tel:06706234024

Debrecen Nagyerdőn 60 m2-es 2 
szobás,étkezőkonyhás,első emeleti erkélyes lakás, 
teljes körűen felújított,akár minden berendezéssel 
együtt eladó!Az egyetem közelsége miatt befekte-
tések is kiváló! Ár:31.9M Tel:06706234024

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

sAJát RÉSZRE keresek minigarzont vagy 1,5 szo-
bás lakást KÉSZPÉNZÉRT. 20/942-0727

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

ÉPÍTÉSI 
TELKEK 
ELADÓK 
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Időskorúak 
bentlakásos
intézménye
várja lakóit.
24 órás szakápolói felügyelet, 

orvosi ellátás, családias környezet.

Érd.: 30/9721-555
(hétfő-péntek 9.00-16.00)

Érd.: +36-20/203-4780 
www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupresszúrás meridiánmasszás
Pulzus-és Nyelvdiagnosztika

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N
a 2019.április 7-én

induló tanfolyamon!

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

Okt. Eng. Nytsz.: 04-0083-06

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!

-mellplasztika
-fül-orr-hasplasztika
-hónalji izzadás
  megszüntetése
-ráncfelvarrás feltöltés
-heg korrekciók
-zsírleszívás

e-mail:peterz@dote.hu     www.echoplast.hu

Debrecen, Kossuth u.56.
Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

+36/20 976-3574 

DR. Péter 
Zoltán 
plasztikai sebész

Plasztikai
Sebészet
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Albérletet kínál
Debrecenben kiadó 2 szobás, bútorozott lakás 
4-5 főnek egy napra is. 06-30/261-9960, 
06-70/519-0590

Dolgozó nőnek teljesen berendezett szoba kiadó. 
06-70/308-2256

Ókút utcán, 1 szobás, gázfűtéses lakás kiadó 
60EFt+rezsi +1 havi kaució. 06-70/207-9085

JerIkÓn, 2 szobás, étkezős, panelprogra-
mos, bútorozott, szép lakás kiadó! 100eFt 
70/7766-413

Óvárosban, csendes, nyugodt helyen 2 szobás 
szép állapotú bútorozott, önálló telkű ház kiadó! 
95eFt/hó  www.iszp.hu 0630/3039-188      

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

JÓ minőségű KIADÓ lakásokat, házakat kere-
sünk IGÉNYES ügyfeleink részére. www.texan.hu 
Tel:20/942-0727

építésI telek
FIGYeleM! Nagy lehetőség építkezésre, vállal-
kozásra és önellátásra a Méhészkertben. 415nöl 
átminősített kert eladó. Víz, villany van, gáz, városi 
víz, rendszeres buszjárat az utcában. Bővebb fel-
világosítás: 06-20/261-2561. Irányár: 4,9MFt. 
Komoly érdeklődés esetén az ár alkuképes!

belVárOsI, 16 m utcafronttú, 485 nm-es, 50%-
ban beépíthető telek kis házzal eladó! 27,9mFt 
30/677-6676

befektetést keres? Pallagon, 3440 nm-es telek a 
jelenleg legdinamikusabban fejlődő lakóparki rész 
mellett eladó! Később 4 telekké alakítható majd. 
9,5 M Ft www.iszp.hu 0630/2393-598

építtetők figyelem! Tócóvölgy mellett épülő lakó-
parkban 8 db építési telek /összesen 8600 nm/ 
egyben van külön eladó. Telkenként az ár 24,9 M 
Ft www.iszp.hu 0630/2393-598

Debrecentől 8 km-re új osztású lakóparkban 950 
m2-től 1650 m2-ig építési telkek eladók.Termé-
szetvédelmi terület mellett,őskocsányos tölgyes-
sel övezet telkek,helyi buszjárattal. Ár:3.5 M-tól 
6.5 M-ig Tel:06706234024

Debrecen Hatvan utcai kertben 1360 m2-es épí-
tési telek,kis lebontandó házzal eladó.A telek 
összközműves,önálló ház,ikerház,sorházak épí-
tésére is alkalmas! Ár:35.5 M Tel:06706234024

FölD, kert
Debrecen-szikigyakorban, erdő mellett, busz-
megállóhoz közel, 719nm-es bekerített gyümöl-
csöskert szerszámokkal, kis téglaépülettel (szo-
ba, üveges veranda, padlás, pince, fúrott kút, wc, 
villany) betegség miatt 2,5MFt-ért sürgősen eladó. 
Érdeklődni: 06-30/396-3256

Debrecen, Biczó kerti 879 nm-es kert 
buszközelben eladó. Villany, vezetékes víz, fúrott 
kút van. Érd.: 06-20/623-8373

ebesen, 4-es út mellett, 7ezer nm erdő földdel 
együtt eladó. 06-30/567-1891

Hajdúböszörményben, 10,5ha szántó eladó, bir-
tokba vehető. A 35-ös számú főút mellett találha-
tó. Érd: 06-30/350-2499. Irányár: 27MFt.

Méhészkertben, 800nöl kert 25nm-es épülettel 
sürgősen eladó. Irányár: 3,1MFt. Tel: 06-30/717-
6875

2ha jó minőségű szántóföld eladó Sajókeresztúron. 
Érd.: 06-70/618-8808, 06-70/531-2167

tAnYA
kaba területén kb. 250 hektáros beállt gazda-
ság, működő állattartó telep eladó gépekkel, állo-
mánnyal működés közben. kb. 8.000 nm épület, 
hodály, stb. 30/4571-219 Ár: 275 mFt

ÜDÜlő, HétVéGI Ház
bocskaikert-rákóczi kertben három szinten, 
72nm fűthető hétvégi ház nyaraló berendezés-
sel, szerszámokkal, gyümölcsöskerttel eladó. 
3MFt. 52/458-689, 06-30/577-6755

bodaszőlőn, Lórántffy-kertben, első dűlőben, 
2800nm sarki telek 80nm fürdőszobás, gará-
zsos, ipari árammal ellátott házzal eladó. 7MFt. 
06-20/592-7520

tiszacsegén, üdülő 70nm, nappalis+ 2 szoba, 
téglaépítésű, gázcirkós fűtéssel újszerű nyaraló 
eladó. 7,6MFt. 30/9589969

Üzlet, MűHelY, IrODA
Csendes tevékenységre, lépcsőházból nyíló 30nm 
közös helyiség csak hosszú távra kiadó. 1000 Ft/
nm/hó. „Megbízható” jeligére a kiadóba.

teljes körűen felújított, tégla építésű ipa-
ri csarnok fűtéssel, szociális helyiségekkel, 
összesen 500 m2-en+ 400 m2-es fémcsar-
nok, plusz egy új építésű családi ház, lakó-
ház mindhárom épület egy 8295 m2-es tel-
ken piaci ár alatt tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-30/9292-622

belVárOsI, forgalmas, utcafronti, 94 nm-es, 
fiatal üzlet 2 privát parkolóval eladó! 33,5 mFt 
30/479-8700

GArázs
Debrecen, Nagyerdei krt. 2. sz. alatt, 14nm-es 
garázs eladó. 3MFt. 52/326-923

 nagyerdei övezetben frissen festett gará-
zsok kiadók. 06-30/573-9277

Gép, szerszáM, terM. eszk
WC-papírgyártó gép garanciával eladó.Érd.:06-
30/943-0751

JárMű
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, használtak 
és újszerűek eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-9134012

JárMűkeresés
 Autóbontóba vásárolok keleti-nyuga-
ti autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

 Autófelvásárlás! Díjmentesen házhoz 
megyünk azonnal fizetünk! Lehet haszon-
gépjármű és idősebb autó is! Lejárt műsza-
kis is szóba jöhet!! 0670/773-1138

AUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásároljuk 
(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 Volks-
wagen, Ford, Opel kombi gépkocsit megvételre. 
Érd.:06-30/315-9669

készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kiste-
her gépkocsit, utánfutót,  2000-től , banki hitel-
lel 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, teherautókat vásárolok 
azonnali készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  0630/231-
7750

réGIséG
Dísztárgyakat, ezüstöt, festményeket, könyveket, 
porcelánokat, kristályokat, edényeket, hagyatékot 
vásárolok. 06-20/3222-011

Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, köny-
vet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs vásárol. 
06-30/342-1855

Hagyatékból származó régi dolgokat, könyveket, 
porcelánokat, festményeket, egyebeket veszek. 
06-70/6244-977

készpénzért VÁSÁROLOK korrekt áron 
aranyékszert, porcelánokat, festményeket, szob-
rokat, órákat saját részre! Tel: 20/5360-069

készpénzért vásárolunk festményeket, régi 
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay por-
celánokat, hagyatékot és borostyán ékszereket 
50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria Debrecen, 
Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

könyveket,képeslapokat,jelvényeket,kitüntet
éseket,régi játékokat,órákat,porcelánokat,régi 
pénzeket és teljes hagyatékot vásárolok.Tel.:06-
30/526-9711

Vásárolok 1940 előtti festményeket, dísztárgya-
kat, porcelánokat, pénzeket, képeslapokat, képre-
gényeket, hagyatékot. 06-30/8722-179

állAt
előnevelt vegyes hasznosítású csirke minden hét-
végére házhoz szállítással megrendelhető.Hajdú-
szoboszló, Tokay utca 24/A.Tel.:06-52/361-689, 
16 óra után.

kACsAVásár! Fehér, magyar 3-4kg-os kacsa 
03.31-én (vasárnap) 9-10-ig  Debrecen, Kisbá-
nya u. 25/B. Csak aznap 1790 Ft/db helyett 1500 
Ft/db. 06-70/776-3007

 tojótyúk, 599 Ft/db. Szép tollas, kivá-
lóan tojó, ingyenes szállítással. 06/70-
240-13-31

tYÚk és KACSAvásár. Gyönyörű, 14 hónapos, föl-
dön nevelkedett TYÚK 690Ft/db. 20db-ként 2db 
AJÁNDÉK. Fehér,3-4 kg-os KACSA 1790Ft/db, 
20db-ként 10db tyúk ráadás. INGYENES szállí-
tás. Rendelés: 06-70/776-3007

tyúkvásár! Piros, továbbtartásra is alkalmas. 
06-30/940-7415

350 db ellésben lévő merinó juh eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. 06-30/284-8851

eGYéb elADás
Használt Shiatsu masszázsfotel 3 masszírozó 
programmal,melegítőfunkcióval eladó.Érd.:06-
30/943-0751

Hízó, gázkészülékek, villanybojler, radiátorok, 
garázsajtó, bontott anyagok, bútorok, egyebek. 
Tel: 06-70/420-9364

komplett kalapácsos daráló, tolósúlyos vasmérleg 
500kg, tizedes és tányéros mérleg, súlyok, műkö-
dő tv, régi kályha stb. 52/445-256

kovácsoltvas jellegű kerítésbetétek újak, a 
hozzátartozó kapukkal eladók. Érd.: 18 órától 
06-52/716-231

Olajretek mag, lovas vetőgép, szekér, kalmár ros-
ta, székelykapu, kopjafa eladó. 06-30/938-4376

Olcsón eladó használt férfi kerékpár, ebédlőaszta-
lok, kis fotel, kertészeti, háztartási eszközöt (káma 
szivattyú, háti permetező, öntözőcső, fúrógép, 
porszívó, csillárok, termosz, rezsó, asztali lám-
pa). érd.: 52/798-606

eGYéb keresés
 Dunnát, párnát, régi használt tollat veszek, 
hívásra házhoz megyek! Érd.:06-30/941-
2354

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

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

 lOMtAlAnítás! Megunt használati tár-
gyait ingyen elszállítom. Bútor, ruha stb. 
06-20/377-4388

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

VásárOlnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket. 0670/624-5475

szOlGáltAtás
 Akciósan tavasszal ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatető bontást, felújítást 
vállalok. Saját anyagból dolgozunk /réz, 
alu, lindab, bramac/. 06-70/235-6468

bútor szerelését, kerti bútor felújítását, egyéb 
asztalosmunkát vállalok. 06-70/432-6916

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

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák teljes 
körű felújítását, víz szereléssel, anyagbeszerzés-
sel vállalom. Pontos, megbízható, precíz munka! 
Tel.: 0630/361-6122

 Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-70/429-6667, 
06-20/3380-366

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

Festést, szigetelést, kőműves munkát, gipszkar-
tonozást, laminált padlózást, burkolást vállalunk. 
Tel.:06-30/387-7013

 FÜrDőkáDAk bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garanciá-
val, belső munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 06-20/391-
4249

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

 kőműves, festő, burkolói munka generál-
ban is. Kisebb-nagyobb kül-beltéri munka-
vállalással. 06-30/847-1121

külső-belső kőművesmunka, festés, kémény stb. 
javítást vállalok. 06-30/353-4389

lakásürítés,hagyatékelszállítás,lomtalanítá
s,pince-padlás takarítás akár ingyen.Tel.:06-
30/526-9711

pAlAtető BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁ-
SA SZÍNES, MINTÁS, BITUMENES ZSINDELY-
LYEL. INGYENES ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS. AKCIÓ 
10%. 06-30/229-2206, 06-70/378-0251 www.
palatetofelujitasjavitas.hu

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

szigetelést, festést, kőművesmunkát vállalok. 
06-30/741-3643

szobafestés-mázolás, tapétázás, külső homlok-
zatok festése, kis munka is érdekel. Azonnali kez-
déssel. Takarófóliázva. 06-30/573-9277

 szobafestés, tapétázás megbízha-
tó, tapasztalt szakembertől. Zihor Tibor 
06-70-3337866

 tetőász!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nélkü-
li átfedése (zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, csatornák 
cseréje, külső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 0630/4402-
145, 06-20/391-4249

szOlGáltAtás keresés
kertes családi házhoz kerti munkához segítőt 
keresek, heti 1-2 napra. 06-20/9461-491

OktAtást VállAl
 Aranykalászos gazda, Méhész, Vagyon-
őr, Targonca-, Földmunkagép-, Emelő-
gép kezelő tanfolyamokat indítunk Tel: 
30/2283281. E001083/2015/A008,A004

Gitároktatás és zeneelmélet minden korosztály 

részére. Rugalmas órabeosztás. 06-52/786-902

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.

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő mun-
katárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, - nevelő képzés indul március-
ban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kele-
menné 06/20-393-7586, 06/52-280-335 E.sz.: 

000850/2014

társkeresés
Debreceni hölgy ismerkedne. Tel: 06-30/378-1831

komoly társat, élettársat keresünk, lányok, asszo-

nyok, férfiak. 06-70/519-0590

Vénusz Társközvetítő. Alapítva:1986. Érd. 
06703143897

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

59 éves férfi keresi párját. 06-30/365-5387

eltArtás
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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

Konténeres
törmelékszállítás
06 20/975-10-98
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Hajdúszoboszlói szállodába

SZAKÁCSOT
keresünk.
Jelentkezni a

06-30-309-72-49-es 
telefonszámon lehet.

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai 
kezeléséhez a K.V. Ingatlan Kft. által üzemel-
tetett Hotel Atlantis honlapján lévő adatvédel-
mi tájékoztatóban leírtak szerint.

Hajdúszoboszlói szállodábaHajdúszoboszlói szállodába

SZAKÁCSOTSZAKÁCSOT
Hajdúszoboszlói szállodába

SZAKÁCSOT
Hajdúszoboszlói szállodábaHajdúszoboszlói szállodába

SZAKÁCSOT
Hajdúszoboszlói szállodába

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET KERESÜNK!
A munkavégzés helye: Herceghalom, TESCO Logisztikai Központ

VÉGZETTSÉG NÉLKÜL, vagy

TARGONCÁS JOGOSÍTVÁNNYAL.
Jelentkezni: +36-20/321-0711 számon, vagy a

jomologisztika.hr@gmail.com e-mail címen lehet.

Nők és férfi ak jelentkezését egyaránt várjuk, határon túlról is!
Magas órabéres vagy teljesítménybéres díjazással.

Szükség esetén ingyenes szálláshelyet Tatabányán biztosítunk, 
buszos munkába szállítással.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/5118807

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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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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Szakirányú végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
németül és /vagy románul beszélő 

RECEPCIÓS
munkatársat keresünk. 

HostWare rendszer ismerete 
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzot az 
info@hotelsilver.hu

e-mail címre várunk.
Geotherm Üdülő Kft
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ÁLLÁSAJÁNLAT

trenkwalder

A   HAJDU   Hajdúsági Ipari Zrt. 
4243 Téglás 

az alábbi munkakörökre keres munkavállalókat: 

 minőségellenőr 
(elektronikai végzettséggel) 

és 
 betanított munkás 

Debrecen, Szakoly és Újfehértó 
irányából a munkába járást saját 
szerződéses járattal biztosítjuk. 

Jelentkezni: személyesen a cég telephelyén 
Tégláson, Papp Sándorné HR-munkatársnál 

(tel.: 52/582-804) vagy írásban önéletrajz 
és bizonyítványok megküldésével a 

papp.sandorne@hajdurt.hu e-mail-címen.

A Nagyhegyes Hús Kft. 
munkavállalókat keres 
az alábbi munkakörökbe:

Csontozó• 
Marha vágásban • 
jártas hentes
Udvaros• 
Karbantartó• 
Csomagoló• 

Munkavégzés helye: 
Hajdúszoboszló

Érdeklődni: 30/626 2045

baromfitrans
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állás
A Szuperinfó Média Kft. Debrecen, Nagyer-
dő, belváros és területére megbízható, kerék-
párral rendelkező kézbesítőt keres, kora regge-
li munkavégzésre. Nyugdíj, rokkantsági ellátás 
mellett is végezhető kiegészítő munka, melyre 
a +36-30/463-2541-es telefonszámon Oláhné 
Berecz Eszternél lehet jelentkezni.

 Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-ma-
gyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlataiból válo-
gathatsz (betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú munkát biztosí-
tunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 06-70/639-
9920 telefonszámon JOBmotive Kft.

 Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi 
keres betanított munkakörbe, biztonsági 
öv összeszerelő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A 
szállás és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiu-
mot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. 
Érd.: 06-70/600-9021 JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk 
betanított munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelő, autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. Amit biztosí-
tunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Tel.: 06-70/415-9021 
JOBmotive Kft.

 Megnövekedett feladatok elvégzésére 
beépítésben jártas, munkájára igényes 
nyílászáró beépítőt, épületasztalost kere-
sünk vállalkozói jogviszonnyal. Jelentke-
zés: H-P: 8-16-ig +36205327142 Arany-
ablak Kft.

Méhészetben jártas vagy méhészkedni akaró 

munkatársat keresek. Kepker Kft. 06-30/278-

1702

tapasztalt, gyakorlattal rendelkező nehézgép-

kezelőket keresünk, forgókotróra, dózerre, hom-

lokrakodóra, gréderre, országosan. Teljes mun-

kaidőben foglalkoztatva, hosszútávra!   Kiemel-

kedő bérezés. Szállást biztosítunk. Gerulus Kft: 

06306886498
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Energia Önnek, barátjának, 

Az energia vitalizálásával 
minden könnyebbé válik.

Gerinc, derék, ízületi fájdalmak, egyéb szervi, 
mozgásszervi, idegrendszeri problémák,  

 
rendellenességek esetén használ az energia.

 06-30/646-6729
www.harasztosi.hu

Kezelésre bejelentkezés Debrecenben:

10 év után újra Debrecenben kezel!
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Tel.: 20/3906-906

ABLAKFRONTABLAKFRONT

Redőnyök, rovarhálók, harmóni-

ka ajtók, beltéri ajtók, szalagfüg-

gönyök, reluxák, napellenzők, 

roletták. Téli kertek beépítése. 

Helyszíni felmérés és árajánlat 

INGYENES. Igényes beépítés, 

SZAKSZERŰ szervízháttér
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Lakatos, 
CO hegesztő
Csőszerelő

CNC gépkezelő
szakemberek 

jelentkezését várjuk
Debrecenbe.
Hosszú távú 

munkalehetőség!

1600 Ft/óra
Érd: 0670/8855-056
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