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A Zolend Kft.
Tapasztalattal rendelkező 

LAKATOS, HEGESZTŐ, 
CSŐSZERELŐ
kollégákat keres!

Bérezés: 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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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

facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KÁ S

G Y Á R I

K É P V I S E L E T E

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!
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EGYES TERMÉKEK 3900 FT-TÓL!

Bütykös kalapács ujjas láb nem akadály.
Debreceni Táncegyüttes Próbaterme

Debrecen, Hatvan u. 32. sz.
április 6. péntek 9–12-ig.

Széles problémás fájós lábakra

NŐI TAVASZI-NYÁRI

CIPŐVÁSÁR! 

TÜZIFA 
ELADÓ!
SZOTÁKNÉ KATA 
06-30-487-6555
06-30-562-2490

www.tuzifa-debrecen.hu 
A MONOSTORPÁLYI ÚTON
(Az Acsádi úton NEM mi vagyunk!)

És sok más izgalmas programÉs sok más izgalmas program

Szakápolás,gondozás,teljes 
ellátás, 24 órás felügyelet! 

Nincs sorban állás!

 Klára-Szíve  Időskorúak  
Gondozóházában  

Hajdúszoboszló,  
Wesselényi 12. 

Ébresztő!
Jelentős támogatások:

•kisvállalkozóknak, építéshez, 
eszközbeszerzéshez, energia-
hatékonysághoz és munkaerő 
felvételhez

•magánszemélyeknek energia-
hatékonysághoz, vállalkozó-
vá váláshoz

•civil szervezeteknek eszköz-
beszerzéshez és működéshez

Komplex ügyintézés
(tervezés is)

dr. Szőke Kálmán
06-20/938-2081

Szőke Kálmán András 
06-30/452-1805
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– ŠKODA és VW garanciális és

garancián túli szerviz, javítás

– Minden márka szervize és javítása

– Alkatrész- és tartozékértékesítés

– Műszaki vizsgáztatás és felkészítés

– Karosszériajavítás

– Kárügyintézés, kárfelvétel
Full-Auto Kft. 4030 Db., Mikepércsi út 77.
Tel.: 06-52-520-660; www.fullautohaz.hu

Full-Auto 
Márkaszerviz

Az estét Bakos László
kíséri spanyol gitáron.

BENEDEK

BORVACSORA

A tét B k

a Malom Étteremben
(Debrecen, Böszörményi út 1.)

Részvételi díj:
9.900 Ft /fő

Asztalfoglalás
és további információ:

+36-30/784-0711

Április 7. szombat

19.00 óra

PÁLYÁZ AT I FELHÍVÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – mint Kiíró – egyfordulós,

nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében lévő,

Debrecen, Hatvan u. 14. szám alatt található, 30, 40 m2 alapterületű

irodahelyiség bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

A bérleti díj fi zetése havonta előre, átutalással történik.

A pályázatokat írásban, 1 db zárt, cégjelzés/név nélküli borítékban,

„Pályázat irodahelyiség bérletére Debrecen, Hatvan u.14. szám alatt.”
szöveg feltüntetésével, 1 db eredeti és 2 db másolati példányban,

papíralapon kell benyújtani legkésőbb 2018. május 2. napján 10:00 óráig

a Kiíróhoz (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. I. emelet 123. szoba).

A Kiíró az ajánlatokat 30 napon belül elbírálja és az ajánlattevőket

8 napon belül írásban értesíti. A Kiíró döntését a legmagasabb összegű 

ajánlati ár (bérleti díj) alapján hozza meg.

Érvényes az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidőig, az előírt módon 

és helyen nyújtották be, valamint a részletes pályázati felhívásban előírt 

feltételeknek megfelel.

A részletes pályázati felhívás letölthető

a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek linkről.

GÉPJÁRMŰVEZETŐT 

KERESÜNK!

A Teleki-Trans Kft. 

nemzetközi gyakorlattal 

rendelkező

GÉPJÁRMŰVEZETŐT 
keres!

Tel.: 06-20/945-7202
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4033 Debrecen, Sámsoni út 71. 
Tel.: (30) 96-33-120

4034 Debrecen, Létai út 46. 
Tel.: (52) 422-807

Füstölt tarja
1850 Ft/kg1850 Ft/kg

Füstölt hálós lapockasonka
1600 Ft/kg1600 Ft/kg

Füstölt hálós combsonkaFüstölt hálós combsonka
1700 Ft/kg1700 Ft/kg

Füstölt darabolt combFüstölt darabolt comb
1950 Ft/kg

403404 3 Debre

44040034 4 De
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   Húsvéti   Húsvéti
ajánlat:ajánlat:

1950 Ft/kgg1950 Ft/kgg

Saját gyártású, hagyományos sózású,
füstölésű termékek.

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Hamarosan itt a hús- ■
vét, a keresztény egy-
ház egyik legfontosabb 
és legnagyobb ünnepe, 
melyhez számos nép-
szokás és hagyomány 
kapcsolódik.

Fontos része a tojásfestés és 
a locsolkodás, mely tradíciók 
több ezer éves múltra tekinte-
nek vissza. A tojás az élet és az 
újjászületés jelképe, a locsolko-
dás pedig ősi termékenységi rí-
tus, mely a keresztségre is utal. 
Egy legenda szerint, amikor Jé-
zust keresztfára feszítették, egy 
asszony egy nagy kosár tojással 
imádkozott előtte: Krisztus vére 
pedig rácsöppent a tojásra, ezért 
a húsvéti tojásfestés ha-
gyományos színe a 

piros. Mivel a 

böjti időszakban tilos volt tojást 
enni, ezért húsvétra sok maradt 
belőle, melyeket nagy meny-
nyiségben fogyasztották vagy 
ajándékozták ebben az ünnep 
idején. Régebben, ha egy lány 
piros tojást adott egy fi únak, 
azt jelentette, elfogadta az ud-
varlását; a zöld tojás pedig a ki-
kosarazást jelentette. A tojások 
különféle technikákkal és elté-
rő motívumokkal készültek. Az 
írott tojáson a mintákat viasszal 
rajzolták egy íróka használatá-
val, majd a tojásokat festékbe 
mártották. Más tojásokat elő-
ször befestettek, majd ezután 
karcolták bele a különféle dí-
szeket. Az úgynevezett berzselt 
tojást tavaszi levéllel lekötve 

tették a festékbe, 
így megma-

radt a levél 
lenyoma-
ta. Utóbbi 

könnyedén elkészíthető: 
főzzük meg a tojáso-
kat egy kevés 
ece tben. 
Vizezzük 
be a tojást 
ott, ahová a 
levelet szeretnénk 
tapasztalni, majd fonák-
jával helyezzük rá azt. Így cso-
magoljuk be a tojásokat gézbe 
vagy harisnyába, majd főzzük 
meg azokat hagymahéjjal. A 
lében legalább egy órát hagy-
juk, majd miután kiszedtük, 
és megszáradt, akár zsírral 
is bekenhetjük, hogy szépen 
csillogjon.

A locsolkodásról úgy tart-
ják, hogy ezzel szerették vol-
na elhallgattatni a Jézus feltá-
madását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat. A locsolkodás 
hagyománya szerint húsvét-
hétfőn hajnaltól kezdve a fi úk 
vízzel, manapság pedig illatos 
kölnivel locsolják meg az is-
merős lányokat. A szokásról 
hazánkban már 17. századról 
maradtak fenn írásos emlékek. 
A locsolóvers már külön mű-
fajjá avanzsált a locsolkodás 

során. Napjainkban már csak 
kevés férfi  őrzi ezt a hagyo-

mányt. Leginkább ki-
sebb településeken 
jellemző, hogy hús-

véthétfőn a család férfi  
tagjai útra kelnek, hogy 

meglocsolják a lányokat, asszo-
nyokat, hogy „ne hervadjanak 
el.” Régi szokás szerint a húsvét-
hétfőt követő kedden a lányok 
locsolták a legényeket, azonban 
ennek a gyakorlása megszűnt a 
két világháború között.

Tojásfestés és locsolkodás
Manapság habár még él a tojásfestés hagyománya, nem olyan eleven, mint korábban

zust keresztfára feszítették, egy
asszony egy nagy kosár tojással
imádkozott előtte: Krisztus vére
pedig rácsöppent a tojásra, ezért
a húsvéti tojásfestés ha-
gyományos színe a 

piros. Mivel a 

karcolták bele a különféle dí-
szeket. Az úgynevezett berzselt
tojást tavaszi levéllel lekötve

tették a festékbe,
így megma-

radt a levél 
lenyoma-
ta. Utóbbi
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Debreceni székhelyű cég keres, gyakorlott, 

önállóan dolgozni tudó kollégát

SZERSZÁMBE-

ÁLLÍTÓ MUNKÁK 
elvégzésére. Az alkalmazás feltételei: 
PVC feldolgozásban szerzett szakmai 
tapasztalat. Jelentkezni személyesen, 

önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között 
a következő telefonszámon lehet: 

06-30-445-9160
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Tel.: 52/455-255Db., Vágóhíd u. 6.

Akciók Olcsó árak!
Friss sertés lapocka 1099 Ft/kg 879 Ft/kg

Friss sertés hátsó csülök 899 Ft/kg 599 Ft/kg

Friss sertés húsos csont 399 Ft/kg 199 Ft/kg

Friss sütnivaló kolbász 1299 Ft/kg 999 Ft/kg

Házi sertés zsír 1kg. (vödrös) Egys. ár: 499 Ft/kg 649 Ft/db 499 Ft/db

Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!gy , , , p p

Az akció érvényessége: 2018. 04. 04–04. 07-ig.Az akció érvényessége: 2018. 04. 04–04. 07-ig.

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és
Szép-kártyát elfogadunk!

Üzletünkben bankkártyával is
lehet fizetni!
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garanciával, rövid  határidővel,
a legjobb árakon!

táridővel,garanciával, rövid  hatg ,gg ,, áridővearanciával, rövid hat őö őc áridővelgaranciával, rövid ha váaranciával, rövid ha őö dd tágaranciával, rövid hat eranciával r rögg l,l,, táridővearanciával, rövid  hat dd ridővenciával  rövid  ha
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Debrecen, Lahner u. 140.
új építésű 5 szobás,

2 fürdőszobás, 120 m2-es 
ikerházak garázzsal,

önálló, nagy telekkel,
csendes környezetben

E L A D Ó K .

Ár: 39 M Ft.
Tel.: +36-30-9450-035,

+36-20-243-0567

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

455990
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KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
MEGEMELVE!

AKI MEGFELEL 
MOST MINDENKIT,

AZ ALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG!

(Az akció visszavonásig érvényes)

PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS

VÉRÜNKBEN 
A SEGÍTSÉG
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• Trapézlemez

• Cserepeslemez

• Szendvicspanel

• Élhajlított elemek

 4400 NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT 352. �������	
�������

+36 42/462-063    +36 20/520-5286 www.lemezcentrum.hu    
info@lemezcentrum.hu

Trapéz és cserepeslemez akár 1 NAP ALATT!

��������gyártói árak!
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Redőny-összeszerelő műhelybe,

BETANÍTOTT

MUNKÁRA
dolgozót felveszünk.

Bármilyen műszaki végzettség előnyt 

jelent. Jelentkezni személyesen,

önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között

a következő telefonszámon lehet:

06-30-228-3338
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Erfolg Marketing Bt.
4183 Kaba  Bartók Béla 5
Email: erfolgbt@gmail.com
Tel: +36304148535, +36703783736
www.csekepasszivhaz.hu

MOST 
MINDENT 

EGY HELYEN 
NÁLUNK!

NEM TETSZIK A FŰTÉS SZÁMLA?

SZIGETELJEN!

VAN MEGOLDÁS!

A CSEKE PASSZÍVHÁZ évindító akciója:
Műanyag nyílászárók • 

Homlokzati hőszigetelő rendszerek• 

Tetőterek-padlások speciális• 

hőszigetelő anyagaira és kivitelezésére

Ugyanitt: födémzsalu rendszerek és • 

homlokzati állvány bérbeadása

Hőkamerás állapotfelmérés. Mert jó • 

ha tudja hol szökik a házából a meleg.

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

LEVEGŐTLEN HÁLÓSZOBA,
PENÉSZEDÉS?

A levegőtlen hálószobákra, rossz szagú 

lakásokra, rosszabb esetben a falsarokban 

megjelenő penészedésre van megoldás!

A probléma oka a kellő szellőzés hiánya. Ha 

a lakás nem szellőzik kellően, a lakásban 

keletkezett pára és minden más szennyező-

anyag, a szobákban reked. Ablaknyitással 

a helyzet csak rövid ideig javul, viszont így 

értékes hőenergiát engedünk a szabadba.

A problémára az egy, illetve két he 

lyiséges hővisszanyerő szellőzte-

tés nyújt kielégítő megoldást.

TOVÁBBI KÉRDÉSSEL 
KERESSEN BIZALOMMAL.
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Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

Tel.: 52/569-016, 30/943-0489

Házhoz szállítást vállalunk.

LUCERNA
körbála (120 cm 0)

6000 Ft/db
LUCERNA

kisbála (100x45x55 cm)
 600 Ft/db

SZALMA
kisbála (100x45x55 cm)

400 Ft/db
valamint TÖBBFÉLE TŰZIFA

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL
Mezőgazdasági termények 

felzsákolva kaphatók.

Méltóságteljes, letisztult dizájn
Aludjon jól, ébrendjen vidáman!

Több anyag, masszívabb konstrukció!

Al dj

100%-os merinoi 
gyapjú ágynemûk
1
gy

4028 Debrecen, Árpád tér 16-18. E-mail: debrecen@matrackucko.hu
Tel.: 06-20/270-3636 Web: agy-matrac.hu

Egészségpénztári ügyintézés

MINÔSÉGI 
FENYÔ-
BÚTOROK
rövid szállítási 
határidõvel

MAGYAR

TERMÉKEK
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Szeretnél 1 óra alatt 5500 Ft-ot keresni
úgy, hogy másokon is segítesz?

Legyél Te is vérplazmadonor a Vascular Plazmánál!
A plazmaadás a véradás egy formája,

a plazmából pedig
���������	
��
������	���������

Segíts Te is!
Hívd INGYENES	�������������	

+36 80 808 008

vagy látogass el weboldalunkra:

www.debrecen.plasmacentrum.hu/hogyan-tortenik-a-plazmaadas

100%
biztonság

100%
segítség-
nyújtás

Fehér-Belák Andrea

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

Kuszkó-Sipos Ivett

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

Marosvölgyi Marianna

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

Kötelesné Éva

30 455-4511
eva.kotelesne@szuperinfo.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú
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    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók? 
Régi bejárati ajtó?

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

Egyéb 
ASZTALOS 
MUNKÁK 
készítése, javítása!

�  bontás és 
törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
�   a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
�  több mint 1000 

lehetséges modell

R
É
G
I
B
Ő
L

Ú
J
A
T

�  reggel visszük – 
este hozzuk
�  időjárásálló, 

szép új felület
�  növelje biztonságát
�  tartós és rugalmas 

megoldások

06-20/9462-169
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GREENLED 
Árpád tér 6.

TRI-PROOF 
Forradalom az ipari világításban!

60 cm:  3990 Ft 
120 cm:  5990 Ft
150 cm:  7900 Ft

60, 120, 150 cm
kivitelben

Olcsóbb mint a 2 db fénycső
+vízálló armatúra együtt!

150 cm TRI-PROOF 1 méterről 
1180 lux, nem vibrál a fénye!

44
13

34

45
58

01

Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés
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 Vásároljon 6 légkamrás Vásároljon 6 légkamrás 
minőségi nyílászárót minőségi nyílászárót 

a gyártótól!a gyártótól!
Kedvező ár, magas minőség 

és műszaki tartalom!
Ingyenes árajánlat, 

rövid gyártási határidő!rövid gyártási határidő!
Párkányok, redőnyök reluxák 
és egyéb árnyékolástechnikai 
termékek nagy választékban, 

kedvező áron!

NYÍLÁSZÁRÓT 
A GYÁRTÓTÓL!

gyemantnyilaszaro@gmail.com

Akció!Akció!
Bejárati ajtó 75.000FtBejárati ajtó 75.000Ft
Az akció érvényessége: április. 30.

Ablak és Árnyékolástechnika Kft.
Db., Monostorpályi út 9–11/G

70/312-7770

44
88
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Konténeres

törmelékszállítás!

06-20/912-14-79

44
13

34

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. profi l

BEJÁRATI
ÉS
BELTÉRI
AJTÓK
• Dekor
   • CPL
      • 3D

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

bármely
színében

45
58

55

MADE IN GERMANY

Debrecen 
Nyíl u. 114. 

�:+36 30 728 1688

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök 

Tel.: 52/525-419
www.szuperinfo.hu • debrecen@szuperinfo.hu

Hirdessen tematikus oldalainkon 
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

44
13

34

SZÚNYOGHÁLÓ AKCIÓ!
Újfajta műanyag redőnyökhöz helyiségenként 

1db fix szúnyoghálót adunk
ajándékba 2018. április 30-ig!

� 06-30/863-5654

Gyors és körültekintő munkavégzés.

15 év írásos garancia!
Hívjon, megegyezünk!

Pala- és  
lapostetők
bontás nélküli felújítása 

az ország egész területén.

Ingyenes helyszíni felmérés, 
tető felújítása esetén 

ajándék kéményfelújítás.

44
13

34

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Az akció minimum 150.000 Forintos vásárlási érték fölött,  
2018. április 2.-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!  

A kép illusztráció!

ÉBRED A TERMÉSZET! 
TE SE ALUDJ EL!

Az aAz aAz aAz aAz aAz aAz aAz akciókciókciókciókciókciókciókció min mi min min min minmin minimumimumimumimumimumimumimumimum 150 150 150150 150 150 150 1501 .000.000.000.000.000.000.000.000 For For For For For For For Forintointointointointontointontosssss vás vás vás vás vás vás vás vásárlsárlsárlsárlsárlsárllsársárlási ási ási ásiásiási ásáss értééértéértéértéértéértéérték fök fök fök fök föföföfölöttlöttlöttöttlöttlöttt, , ,, 
201820182018201820201820180 ápápápáápápápáprilirilirilirililill s 2s 2s 222s 2s 2 3030303030303 közközközközközöközközöttöttöttöttöttött érvéérérvéérvéérvéééré ényesnyesnyesnynyesenyes! Má! Má! Má! Má! MáMáMáMás aks aks aks aks a cióvcióvcióvciócióvicióvvvvalalalalll kupokupokupokkkupk nnalnnalnnalln l nemnemnemneme vonvonvovonoo hatóhatóhatóhah tóható össössössössö ze!ze!ze!ze!

Nálunk most minden 
25%-kal olcsóbb!

Debrecen, Epreskert u. 1.   
(A Sweet line udvarában)  �: 70/384-0702

Debrecen Kishatár u. 7.  
Auchan üzletsoron �: 70/6089503
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Szakemberek A-Z-ig

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Professzionális

szőnyegtisztítás

Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 
Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)
(Medicor udvarban)

06-20/950-5515
06-20/950-5515

Házhoz

szállítással is.

www.varazsszonyeg.hu

45
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

       52/430-826,
06-30/9430-826
�           

45
14
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KÖNYVELÉS

FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉS

0620/337-6171

45
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VÍZSZERVÍZ

45
14

66

VÍZSZERVÍZ!
Panel fürdőszobák teljes

átalakítása, felújítása,
kádcsere zuhanykabinra,

burkolással, anyagbeszerzéssel, 
törmelék elszállítással,

nagy gyakorlattal, garanciával,
5 munkanap alatt.
Érdeklődni: 

0670/6694877

SZENNYVÍZ

45
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VÍZSZERELŐ

45
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77

RUHÁZAT

45
57

99

Bőrkabátok, 
irhabundák 

tisztítása, festése, 
bélés húzózár 
csere, javítása, 

alakítása. 
Debrecen, István út 36.

Tel: 52/343-907
Nyitva: H.-P: 8.30-17

Szombat: 8.30-12
      

ÁLLATORVOS

45
57

98

Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02-es

telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

AKCIÓ!

VESZETTSÉG OLTÁSI
és  MIKROCHIPPELÉSI

www.derecskeikalyhas.hu45
58

68

KÁLYHAMESTER

44
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Új síremlék 90 000 Ft-tól
Régi sírkő: 

-lefedés, -megemelés
(gerendával, alappal), 
tisztítás, javítás, 

betűvésés, festés stb.
VIDÉKRE IS!

Ferencz Sírkő Bt.
Tel.: 06-30/925-6422

52/435-308

SÍREMLÉKEK

Szőnyegen kívül  ■
paplan, ágytakaró, füg-
göny, sötétítő függöny, 
lehúzható bútorhuzat 
tisztításával is foglal-
kozik a Varázsszőnyeg 
Szőnyegtisztító fantá-
zianevű szolgáltató.

Sík mélymosógépes 

tisztítás 

Először a vibrációs 

elven működő elszívóval 

kombinált porológépbe 

teszik a szőnyeget, amely 

mint egy óriási porszívó 

eltávolítja belőle a száraz 

szennyeződéseket, a port, 

a homokot, a poratkákat. 

Utána átvizsgálják, és ha 

foltos, speciális folttisztí-

tóval kezelik. Majd a sík 

mélymosógépbe teszik, 

ahol porlasztott hideg 

vizes sugárral, a géphez 

kifejlesztett samponnal 

és körkörösen mozgó 

kefékkel átmossák, öblítik 
és kipréselik belőle a víz 
nagy részét. Ezt követő-
en átrakják a speciális 
szőnyeg centrifugába és 
percenként 1200 fordulat-
tal kicsapatják belőle a vi-
zet. A még benne maradt 
nedvességet függesztve 
szárítják ki, nyáron, jó 
időben az udvarra terítik. 
Végül speciális 
utókezeléssel 
eltávolítják a 
hajszálakat, 
állatszőrö-
ket a sző-
nyegből.

Házhoz 

szállítás

Mindenféle 
alapanyagú sző-
nyeg tisztítását vállal-
ják, a gyapjúból készültet 
és a kézi szövésűt is. A 
gépekbe legfeljebb három 
méter széles szőnyeg fér 

bele, így maximum ezt a 
méretet tisztítják. A nap-

jainkban divatos hosz-
szú szálú (shaggy) 
szőnyegeket 
is vállalják és 

hatékonyan 
tudják 
tisztí-

tani. – 
Legalább 

évente 
egyszer ki 

kell tisztítani 
a szőnyege-

ket – javasolja a 
szakember. – Nem 

törekszünk magas árakra, 
díjainkat a nyugdíjasok 

is meg tudják fizetni. A 8 
négyzetméter feletti sző-
nyegeket ingyen házhoz 
szállítjuk, az ettől kisebb 
mennyiséget térítési 
díjért. A szőnyegek tisz-
títását igen rövid határ 
2–3 nap alatt elvégezzük 
– tette hozzá.

Szőnyegtisztítás rövid 
határidővel kedvező áron

ELÉRHETŐSÉG
Varázsszőnyeg
Szőnyegtisztító
Energoplan 2000 Kft. 

4032 Debrecen. Füredi út. 98.

Tel.: 06-20/950-5515

Weblap: www.varazsszonyeg.hu

E-mai: rendeles@varazsszonyeg.hu

lal-
szültet
s A

zőnyegeket
s vállalják 

hatéko
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Lega
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egysze

kell tisz
a szőnyeg
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ák a 
kat,
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Árpád tér csendes kis utcájában, 

10 éves, 120 m2-es, nappali és 3 

szobás, étkezőkonyhás, 2 fürdőszo-

bás, 30 m2 teraszok, télikert, tároló, 

spájz, gardróbszobás ház 200 m2 tel-

ken garázzsal eladó. Extrák:kandalló 

kémény, öntöző, riasztó, 10 cm szi-

getelés, kondenzációs kazán, led 

világítás, olasz gépesített kony-

ha 44,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Berettyóújfalu frekventált részén 

180 nm-es 6 szobás, 2 fürdőszo-

bás, 2 garázsos, teljesen felújított, 

hőszigetelt családi ház 600 nm-es 

telken eladó. „A”energia osztályba 

tartozó, napkollektoros, elektro-

mos kapu/garázsajtó, klímás, igé-

nyes, fi lagóriával, főzőhellyel, szé-

pen parkosított telken. Ár:25.9M 

Tel:06706234024

Családi ház, 2 szoba-konyha, fürdő, 

nappali, kamra, előtér, eladó. Felújí-

tás alatt. 06-30/324-1978

Csapókert Süveg utcán 8 éves, 150 

m2-es, nappali, étkező és 4 szo-

bás, mediterrán ikerház fele dupla-

garázzsal, wellness szobával ami-

ben jacuzzi van, 450 m2 telek-

kel  39,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Csapókert 16 éves amerikai típ. 

144 m2, nappali 3 szobás ház 38 

m2 garázzsal 55 m2 melléképület-

tel 1000 m2 teleken. Francia mész-

kő kandalló, gránitlapos fa konyha-

szekrény, kovácsolt vas karnisok, 

18 m2 fedett terasz, öntöző, riasz-

tó 56,5  M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Csapókert, Katalin utcán, 170 

m2-es, 6 szoba étkezős, 30 éves de 

10 éve átépített, ház több garázs-

zsal, terasszal 500 m2 telken eladó. 

Több generációsnak is alkalmas 10 

cm szigeteléssel és gáz etázsfűtés-

sel 36,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Csapókertben, szoba-konyhás kis 

ház, 560 m2-es telekkel eladó. 7,9 M Ft

0620 422 6503

Csapókertben, Vámospércsi út csen-

des részén, 140 m2-es, nappali és 4 

szobás, téglaépítésű, hőszigetelt, fel-

újított 28 éves ház 2 garázzsal, 800 

m2 telken 30,97 M Ft simonyiingatlan.

hu Tel: 20/9911123

Csigekertben 150 m2-es nappali és 

4 szobás, 16 éves, amerikai típusú 

ház 900 m2 parkos öntözős telken 

eladó. 59 M Ft simonyiingatlan.hu  

Tel: 70/3655519

Debrecen -Pacon, buszmegál-

ló közelében, 1116 m2-es telken, 

30 m2-es, téliesíthető ház, szép, 

rendezett kerttel eladó. 5,2 M Ft.

06 20 516 6127

Debrecen Lencz telepi 90 nm-es, 3 

szobás, étkezős, egyszintes csalá-

di ház, 1080 nm-es összközműves 

telken eladó. A ház kivülről hőszi-

getelt, gázfűtéses, átlagos álla-

potú. 35-45 nm közötti 2 szobás 

lakás cserét beszámítok! Ár:16.9M 

Tel:06706234024

Debrecen, Csapókert központjában, 

eladó egy 80 m2-es, tégla építésű, 

önálló családi ház 505 m2-es telken.

302715141

Debrecenben, Bihari kertben, 70 

m2-es, 2 szobás, összközműves, 

felújítandó családi ház, 540 

m2-es telekkel eladó. 17,99 M Ft

0620 422 6503

Egyszintes kertes ház 4 szoba, 2 

fürdőszoba, amerikai konyha, elő-

tér, közlekedő plusz lakható mellék-

épület szoba-konyha, ebédlő, fürdő-

szoba, eladó sürgősen, megegyezés 

szerint. 06-30/324-1978

Felső-Józsán 200 nm-es, 5 szoba, 

nappalis, étkezős, 2 fürdőszobás, 

több generáció számára is megfele-

lő szép családi ház, dupla garázzsal, 

720 nm-es összközműves telken 

eladó. Ár:39.9M Tel:06706234024

Kardos utcán 100 m2, nappa-

li konyha, 3 szobás, több szintes, 

új kondenzációs kazánnal, 3 klímá-

val, műanyag nyílászárókkal, elekt-

romos redőnyökkel, riasztóval, 20 

m2 terasszal, 17 m2-es garázs-

zsal nagy füvesített közös telkű 

sorház 32 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Kerekestelepen 10 éves 3 szobás 

étkezős amerikai típusú 120 m2 ház 

25 m2 garázs és fedett beállóval 40 

m2 melléképület 1000 m2 telken 30 

m2 terasz, öntözős kert, 2 fűtési rend-

szer és kandalló, 10 cm szigetelés, 

kamera, elektromos aluredőny, fúrott 

kút  49,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Nyíradonyban, erdő szélén, 3+fél 

szobás, 2000-ben épült családi 

ház 7000nm telken, melynek egy 

része erdő, eladó. Irányár: 11,8MFt. 

06-30/720-7787

Pallagon 2 éves mediterrán 123 

m2, nappali, étkező 3 szobás, 2 für-

dőszobás ház 480 m2 telken eladó. 

A ház rendelkezik még garázs, 

mosókonyha, fedett terasz helysé-

gekkel is. Extrák: öntöző, riasztó, 

redőny, vakond hálós gyönyrű gyep, 

külön Wc. A Ház fílingje a csend és a 

jólevegő. 48 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Postakertben 185 m2 6 szobás 

új ház szigetelt fallal 620 m2 tel-

ken. Légcserélő,  videó rendszer, 

kamera és szauna előkészítés-

sel. A nyílászárók fából készül-

tek 3 rétegű üvegezéssel. Mosó-

konyha, motoros aluredőny és 

egy nagy terasz teszi otthonos-

sá 57,8 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Veres Péter kertben, 10 éves, 142 

m2-es, Amerikai típusú 2 generáci-

ós, nappali és 4 szobás ház 95 m2 

garázzsal 720 m2 telekkel eladó. 

Extrák:kandalló, fúrott kút, klíma, 

nagy terasz, 2 konyha, 2 fürőszoba, 2 

bejárat 49,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

H Á Z - ,  H Á Z R É S Z K E R E S É S

Debrecenben keresek meglévő 

ügyfeleimnek eladó, kiadó háza-

kat, irodákat, üzlethelyiségeket, 

tanyákat akár azonnali fi zetéssel. 

Tel.: 30/4571-219.

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-

sek ügyfeleim részére Debrecen 

egész területén, állapottól, ártól 

függetlenül, kizárólagosság nélkül.

06-70-326-1000

L A K Á S E L A D Á S

Belváros Jókai utcánál új építésű 

lakások 81m2-es, 1. és 2.emeleti 

liftes házban, 6m2-es erkéllyel, 

nappali plusz 2 szobás, garázs-

zsal 2.5MFt, elkészülési idő 2018. 

Nyár 31,59 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Belváros Méliusz-térnél 74m2-

es, 3 szobás, kelet-nyugati fekvé-

sű, 2.emeleti, 1994-es felújított, 

2 erkélyes, gáz cirkó fűtéses, klí-

más, 17m2-es garázzsal + 2MFt 

lakás 19,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Belváros Teleki utcán bruttó 92 

m2-es, nappali plusz 3 szobás, étke-

zős, 1992-es építésű, 2.emeleti, saját 

tárolóval, mért fűtéssel, külsőleg szi-

getelt lakás 21,5 M Ft simonyiingatlan.

hu  Tel: 70/3655519

Belváros 2. em, villamos köze-

li, 9 éves liftes, nappali, étkező 

és 2 szoba, nagy erkély, igényes 

világos lakás. Gáz cirkó fűtés új 

kazánnal 10 eft-os fűtés, 10 cm 

kőzetgyapot szigetelés, redőnyök, 

inverteres klíma, beépített kony-

ha, mosogatógép, biztonsági ajtó 

27,99 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Campus közeli Nagyerdőalja Kas-

sai utcánál 50 m2-es, Nappa-

li + 2 szobás, 1. emeleti, felújí-

tott gázfűtéses lakás új konyha-

szekrénnyel, gázlappal és villany-

sütővel felszerelt konyhával, lami-

nált parkettás szobákkal igényes 

lakás 18 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu

www.iszp.hu

Hatvan utcai kertben•  77 m2-es, tégla 
építésű, 3 szobás, gáz-cirkós, szép állapotú, 
felújított társasházi lakás eladó, 250 m2-es 
pihenőkerttel. 28,5 MFt 30/30 39 188

Agrárnál•  4 emeletesben, 64 m2-es, 3 külön nyí-
ló szobás, mért fűtéses, műanyag nyílászárós, 
erkélyes lakás eladó. 20,5 MFt 30/30-39-188

Szent Anna utca közelében• , csendes, 
tágas, világos, amerikai konyhás, nappalis, 
külön hálós, 10 éves lakás eladó! 18,99 MFt 
30/201-3400

Simonyi úttól pár percre• , amerikai kony-
hás, nappalis, gardróbos, tágas hálószobás, 
cirkófűtéses, szép lakás eladó, garázzsal 
együtt! 23,9 MFt 30/201-3400

Biharikertben•  80 nm-es 2 szoba + étkezős 
kiváló elosztású kockaház eladó egy 1066 
nm-es telken. A telken fúrott kút és mellék-
épület is van.18,6 MFt 30/406-2625

Belvároshoz közel•  43 nm-es 1 szoba + nap-
palis új építésű lakás eladó szigetelt társasház 
2. emeletén! 15,9 MFt 30/406-2625

Csapókert szélén•  43 nm-es 1 + 1 szobás jó 
állapotú, műanyag nyílászárós lakás eladó! 
11,9 MFt 30/406-2625

Belvárosban•  új építésű társasházat keres? 
Több folyamatban lévő projekt közül választhat. 
Hívjon, tájékoztatom! 21,9 MFt 30/2393-598

Nagyszerű! Belvárosban legjobb helyen•  
45 nm-es, 2 szobás, újszerű lakás liftes ház-
ban eladó! 20 MFt 30/2393-598

Hatvan utcai kertben•  3 szoba, nappalis, pi-
henőkertes szép, újszerű, garázsos és beállós 
sorház eladó! 36,9 MFt 30/30-39-188

Belváros közelében• , 35 nm-es, tágas étkező-
konyhás, külön hálószobás, nagyon szépen fel-
újított, szép panorámás, lakás eladó! 14,9 MFt
30/201-3400
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Debrecenben, a Csapókertben 44 m2-es, gázkazános, fel-
újítandó házrész eladó! A 120 m2-es telken melléképület 
és kisebb kert található. Érdeklődés esetén szívesen állunk 
rendelkezésére! 9.9 M Ft +36 70 461 9496

Belvárosban, a Csap utcán, 50 nm-es, konvektorfűtéses, 
felújítandó, 2 szobás, 135 nm-es, önálló, lakható családi 
ház, saját intim kerttel eladó. További információért hívjon 
bizalommal! 11.6 M Ft +36 70 461 9571

Eladó egy 35nm-es 1+1 szobás 5. emeleti, mért távfűté-
ses, műanyag nyílászárós, K-i tájolású, parkra néző Kará-
csony György utcai lakás liftes társasházban, közös pince-
résszel, biciklitárolóval. 12 M Ft +36 70 412 3311

Debrecen belvárosában egy 35 m2-es, gázkonvektor fűté-
sű belső udvari házrész részben felújítva eladó, 200 m2-es 
saját udvarrésszel, parkolási lehetőséggel. Az udvarban 
4-en laknak. 13.6 M Ft +36 70 388 6066

3szobás, 63nm-es, mért távfűtéses, külön WC-fürdő-
szobás, összkomfortos magas földszinti lodzsás lakás 
Fényesudvarban eladó. Ingyenes parkoló a társasház előtt, 
buszmegálló 4 percre. 14.5 M Ft +36 70 412 3311

Új építésű, belváros határán lévő társasházban 1.emeleti, 
34 nm-es, amerikai konyhás-nappalis, NY-i tájolású, 1 szo-
bás lakás, 3,5 nm tárolóval, klímával, kondenzációs gáz-
cirkó fűtéssel eladó. 14.8 M Ft +36 70 461 9171

Debrecen, Júlia telepi 48 nm-es családi ház, csendes, nyu-
godt környezetben eladó. Két külön nyíló szobás, cserép-
kályha fűtés, műhellyel, nyári konyhával, 372 nm-es telken, 
élhető kerttel. 14.9 M Ft +36 70 412 4136

Debrecenben, a belváros közelében, 56 m2-es, 2 szo-
bás, gázkonvektoros társasházi lakás eladó. Az ingatlan a 
2-es villamos vonala mentén található, 6.emeleti, gyönyörű 
városi panorámával. 14.9 M Ft +36 70 454 1559

Wesselényi lakótelepen 2 külön nyíló szobás, hangulatos, 
jó állapotú, mért fűtéses, alacsony rezsijű, 55/45 nm-es tár-
sasházi lakás eladó. Villamosmegálló 5, trolibusz 2 percre 
található. 16.9 M Ft +36 70 461 9716

Debrecen, Fényes udvarban eladó részleges bútorzattal, 
gépekkel egy kiváló állapotú, igényesen felújított, kifi zetett 
panelprogramos, 53 m2-es, 2 szobás, kilencedik emeleti 
lakás. 17.6 M Ft +36 70 469 3681

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425

Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.

Tel.: 52/212-390, www.oc.hu
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Onlineingatlan Közvetítő Iroda 

www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6. � T/fax: 52/311-453 

E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

SZABADSÁGTELEPI nappali + 4 szobás, 

150 nm-es szép ház, 540 nm telekkel eladó. 

34,9 mFt 70/7766-413

NYULASI, 123 nm-es, nappali + 4 szobás, ÚJ 

sorház eladó. 39,9 mFt 30/677-6676

BELVÁROS KÖZELI, 75 nm-es, 3 szobás, gázcir-

kós lakás garázzsal eladó. 22 mFt 30/677-6676

KEREKESTELEPI, 62 m2-es, 1 + 2 szoba, ét-

kező-konyhás, felújított ház eladó. 21,9 mFt 

30/330-7818

SESTAKERTI, 39 m2-es, 1 szobás, erkélyes, 

felújított lakás eladó. 15,5 mFt 30/330-7818

PIAC UTCAI, 98 m2-es, 1. emeleti, 2 szobás, 

étkezős, erkélyes lakás parkolóval eladó.

29,9 mFt 70/6445-274

SZABADSÁGTELEPI, 120 m2-es, nappali + 

4 szobás ház, 525 nm telekkel eladó. 28,4 mFt 

70/6445-274

SESTAKERTI, 51 m2-es, 2 szobás, felújított, 

cirkós lakás eladó. 23,2 mFt 30/6677-167

BELVÁROSI, 60 m2-es, 2 + nappali, erkélyes, 

ÚJ lakás eladó. 25,59 mFt 30/6677-167

SZABADSÁGTELEPI, 110 m2-es, nappali + 3 

szobás szép ház eladó. 34,5 mFt 30/4798-700

EGYETEMNÉL, 77 m2-es, nappali + 2 szobás 

ÚJ LAKÁS, 27 m2-es terasszal eladó. 36,0 mFt 

30/4798-700

NAGYERDEI, 120 m2-es, nappali + 2 szobás sor-

ház garázzsal eladó. 42,99 mFt 30/4798-700

HALASI UTCAI, 899 nm-es, 21 m utcafrontú, 

összközműves telek eladó. 18,9 mFt 70/7766-413

BELVÁROSI, felújított, belső kétszintes, étke-

zőkonyha + 1 szobás házrész eladó. 8,5 mFt 

70/7766-413

VEVŐKNEK INGYENESEN KÖZVETÍTÉS! 
- HITEL - ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 

– ÉRTÉKBECSLÉS
70/776-6163; 52/311-453



92018. március 30.

Debrecen belvárosában, csendes, 

jó helyen 45 nm-től 117 nm-ig 

2-3-4-5 szobás lakások, gará-

zsokkal leköthetők, 9 lakásos ház-

ban, 2019 augusztusi átadás-

sal. A házhoz nagy telek tartozik, 

parkosított pihenő, főző és gye-

rekeknek játszó hely kialakítás-

sal! Energia takarékos, legmoder-

nebb gépészet. Ár:19M-tól 48M-ig.

Tel:06706234024

Debrecen Nagyerdei övezetben 10 

éves építésű 81nm-es 2 szoba, nap-

palis, étkezős, első emeleti igényes 

lakás, nagy terasszal, garázzsal, 

gondozott, parkosított telken eladó. 

Ár:34.9M Tel:06706234024

Debrecen, Nagyerdőn, Gvadányi 

utca elejénél, 62 m2-es, nappa-

li és 2 szobás, 2. emeleti, tégla-

építésű és szigetelt, gáz etázsfű-

téses lakás, műanyag nyílászárók-

kal, redőnyökkel csodás kilátás-

sal 22,7 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Epreskert utcánál 90m2-es, nap-

pali plusz 3szobás, 2002-es építé-

sű, 3.emeleti, 2 fürdővel, 2wc vel, 

inverteres plazmaszűrős 2klímával, 

beépített szekrényekkel és bútorozva 

is, 4m2-es erkéllyel, parkosított udvar-

ral, 20m2-es garázzsal + 2,5 MFt 

lakás 24,4 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Gvadányi utcánál 69m2 2,5szoba 

étkezős 1.emeleti teljesen felújí-

tott, redőnyökkel, masszázs kád-

dal, új konyhaszekrénnyel, fenyő-

fa belső nyílászárókkal, udvar-

ban szalonnasütés bográcsozá-

si lehetőség, 6m2 erkéllyel lakás 

27,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Kassain, első emeleti, gázfűté-

ses, kettő szobás lakás eladó. 

06-70/299-0052

Nagyerdő Kardos Albert utcánál 74 

m2-es, 1.emeleti, felújított gáz etázs 

fűtéses Viessman kazánnal, 2szoba 

étkezős, 16m2-es garázzsal+3MFt 

lakás 26,5 M Ft simonyiingatlan.hu 

Tel: 70/3655519

Nagyerdő Kardos Albert utca 82 

m2-es, amerikai konyhás nap-

pali plusz 2szobás igényesen fel-

újított, 2. emeleti, gáz cirkó fűté-

ses, déli fekvésű erkélyes, 3 lég-

kamrás minőségi fa nyílászárók-

kal,  lakás 15m2-es garázzsal (+2 

MFt) 28,5 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Nagyerdő Laktanya utcánál 1. 

emelet, 87 m2-es, 3 szoba étke-

zős, 2 lodzsás, télikertes, garázs-

zsal (15 m2+2,5 MFt) és táro-

lóval, friss festéssel, új radiáto-

rokkal, új konyhával és fürdővel, 

lakás 28,9 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 70/3655519

Sámsonkertben 10 éves építésű, 

80 nm-es 3 szoba, nappalis, étke-

zőkonyhás, hőszigetelt, műanyag 

ablakos, tégla sorházi lakás, beke-

rített saját használatú telekrésszel 

eladó. Ár:9.3M Tel:06706234024

Debrecen, Vármegyeháza utcán, 26 

nm-es, 3 emeleti, jó állapotban lévő 

garzon lakás, négyszintes épületben, 

tehermentesen, akár bérlővel együtt 

is eladó. 10,9 M 70/326-1000

Egyetem sugárúton, 26 nm-es, 2 

emeleti, keleti fekvésű, mért fűtéses 

garzon lakás, liftes épületben, ala-

csony rezsivel, azonnal költözhető-

en eladó. Kiváló befektetés! 11,8 M

70/326-1000

Debrecen, Domokos Lajos utcán, 

35 nm-es, 1,5 szobás, 8 emeleti, 

felújított lakás, műanyag nyílászá-

rókkal, új burkolatokkal, új bejárati 

ajtóval, azonnal költözhetően eladó.  

12,9 M  70/326-1333

Debrecen Ybl műszaki kar köze-

lében a Dienes János utcán, 18 

nm-es, 4 emeleti, mért fűtéses gar-

zon lakás, alacsony rezsivel eladó.  

8,2 M  70/326-1000

L A K Á S K E R E S É S

Debrecenben keresek eladó és 

kiadó lakást, lakásokat ártól és 

nm-től függetlenül kp-s ügyfeleim 

részére. Tel : 30/4571-219.

Debrecen egész területén, ELADÓ-

KIADÓ ingatlanokat keresek, meg-

lévő ügyfeleim részére. Hívjon biza-

lommal. 06-70-326-1333

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Bútorozott szoba kiadó 1 fő részé-

re, egyszerűeknek. 35.000 Ft. 

06-30/9535-941

É P Í T É S I  T E L E K

Csapókertben, 560 m2-es építé-

si telek bontandó kis házzal eladó. 

7,9 M Ft. 0620 422 6503

Debrecen csapókert csendes 

helyén, 900 nm-es építési telek, 

eladó. A telek teljes összközműves, 

közel a buszmegállókhoz! Ár:16.9M 

Tel:06706234024

Debrecen Diószegi útnál, Csár-

da utcából nyíló 1700 nm-es dup-

la telek, faházzal, vezetékes víz-

zel, villannyal, vezetékes gázzal, 2 

db fúrott kúttal, 60 db gyümölcsfá-

val, tégla kerítéssel bekerített tel-

ken eladó. Családi háznak, tanyá-

nak, telephelynek kiváló! Ár:4.99M 

Tel:06706234024

Debrecenben, Fórumhoz 2 perc-

re kiváló építési telek eladó. 

06-30/3545-911

Rákóczi utcánál, 475 m2-es 2 lakás 

építésre alkalmas építési telek 30 M Ft, 

Nyulason Hangyás utcán 720 m2-es 

építési telek 22 M Ft simonyiingatlan.hu

Tel: 20/9911123

Sámsonkert, Mézes u. 8., 2000 nm 

telek, villany, gázcsonk megosztva 

is eladó. 52/449-484 este.

Töhötöm utcán 800 m2-es építé-

si telek 25,5 M Ft, Szabolcs utcán 

1000 m2-es építési telek 20 M Ft 

simonyiingatlan.hu Tel: 20/9911123

F Ö L D ,  K E R T

Debrecenben egy hold zártkert 

eladó. Érd.: 06-20/502-0847

Hajdúböszörményben, 10 ha 

szántó eladó haszonbérlettel nem 

terhelt! Ár megegyezés szerint.

Tel: 06-30/3502-499

Kaba és Tetétlen között 363AK 10,5 

hektár szántó eladó. 06-30/3111-982

Ungvári kertben, a buszmegál-

ló közelében, 40 m2-es, 1 szoba-

konyhás kis ház, 874 m2-es telken 

eladó. 5,99 M Ft. 0620 422 6503

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Debrecen belvárosában, 35nm-es 

fodrászat, kozmetika, szolárium, 

akár teljes berendezéssel együtt is 

eladó. Ár:7.9M Tel:06706234024

455993

Debrecen, Cegléd u. 11. sz. alatt
2 DB ÜZLETHELYISÉG
(45 m2 és 62 m2) egyben vagy külön
KEDVEZŐ ÁRON KIADÓ.
Érd: 0630/9450-035

Debrecen Diószigi úttól 300 m-re 

5000nm-es ipari telek eladó. A 

telken villany közmű van, kerítés 

alappal rendelkezik. Telephelynek, 

logisztikai központnak, műhelyek-

nek, raktárnak kiválló! Ár:10.9M 

Tel:06706234024

Debrecen keleti ipartelepénél 3533 

nm-es ipari telek eladó. A telek 

40%-a beépíthető 9.5m magassá-

gig.Műhelynek,raktározásra,telep

helynek,logisztikai központnak,és 

más tevékenységre is alkalmas.

Ár:16.5M Tel:06706234024

Debrecenben, Monostorpályi úton, 

1300 nm-es, összközművesített, 

őrzött telephelyen csarnok + iroda-

helység kiadó. Irányár: 1300Ft/nm. 

Érdeklődni: 06-30/663-9787

Vámospércs központjában 650 

nm-es raktáráruház eladó. Utca-

frontra nyíló nagy eladótér, rak-

tárak, kiszolgáló helyiségek, iro-

da, zuhanyzó. A telek 2000 nm, 

összközműves. A fűtött helyek 

egyedi gázcírkó fűtéssel ellátot-

tak, többnyire hőszigetelt ablakok-

kal. Az ingatlan kiválló áruháznak, 

kereskedelmi, raktározási célok-

ra, műhelynek, irodáknak, logisz-

tikai központnak stb. Ár:29.9M 

Tel:06706234024

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK

MTZ traktorok kiváltására alkal-

mas PERKINS motoros új HATTAT 

traktorok 50-110 LE kategóriá-

ban készletről eladók. Hitel, hasz-

nált gép beszámítás megoldható.

Tel: 06-30/349-8133

J Á R M Ű

Elektromos Mopedek 3 és 4 

kerekűek, használtak és újsze-

rűek eladók ÁR 157.000 Ft-tól-

297.000 FT-ig 50 Km-ES KÖR-

ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL

Tel.: 20-2049079

Renault Fluence 1.6B, 2012. 03., 70 

ekm, vonóhorog, tempomat, téli-nyári 

gumi. 2,25 MFt. 06-30/907-9076

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-

nal megvásároljuk (legyen hiteles, 

sérült)  piaci áron márkától-kortól 

függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-

zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 

20/536-0069

Készpénzért bármilyen utánfutóját, 

lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 

megvásárolom. 30/421-85-75, 

70/424-78-20.

Készpénzért vásárolnék személy-

gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-

futót, 1990-től, banki hitellel ter-

heltet, és sérültet is ár: 2.5 mft-ig 

tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 

kerekű Elektromos mopedet, hibá-

sat sérültet is házhoz megyek.

Tel.: 20-2049079

RÉGI motorkerékpárokat keresek, 

vásárolok. 06/20-572-5142.

SZEMÉLYAUTÓKAT, kisteherau-
tókat vásárolok készpénzfi ze-
téssel! Bármilyen korú, állapo-
tú érdekel! 0630/231-7750

R É G I S É G

Antik és új dísztárgyakat, porceláno-

kat, edényeket, festményeket, hagya-

tékot vásárolok. 06-20/3222-011

Dísztárgyakat, festményeket, 

porcelánt, órát, könyvet, ezüstöt, 

hagyatékot műtárgybecsüs vásá-

rol. Érd.:06-30/342-1855

Falitányérokat, porcelánokat, régi 

könyveket, festményeket, rézmo-

zsarat, egyéb régiséget veszek. 

06-70/6244-977

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK kor-

rekt áron aranyékszert, porceláno-

kat, festményeket, szobrokat, órá-

kat saját részre! Tel: 20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festmé-

nyeket, régi bútorokat, ezüsttár-

gyakat, Herendi, Zsolnay porce-

lánokat, hagyatékot és borostyán 

ékszereket 50.000Ft-500.000Ft-ig.

Villás Galéria Debrecen, Bem tér 2.

Tel.: 52/456-600

Vásárolok antik festményeket, 

ezüstöket, dísztárgyakat, porce-

lánokat, pénzeket, képeslapokat, 

hagyatékot. 06-30/8722-179

Á L L A T

Előnevelt vegyes hasznosítású 

csirke Április 1-től minden hét-

végére házhoz szállítással meg-

rendelhető. H-szob.,Tokay 24/A.

Tel.: 06-52/361-689 16 után.

Napos és előnevelt csibe jegyez-

tethető. Szőllősi Imre Tépe

Érd.: 20/967-2743, 54/412-163

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 

kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-

lítva. 06/70-240-13-31

TYÚKVÁSÁR! Barna tojó 590Ft/db, 

20 db-ra + 1db AJÁNDÉK. Mélyal-

mos, 14 hónapos tyúk 690 Ft/db, 

20db-ra + 2db AJÁNDÉK. INGYE-

NES szállítás. 70/776-3007

N Ö V É N Y

Ut1-es Barna fajtájú vetőméretű 
burgonya, valamint lila étkezési és 
vetőburgonya(minigumó) eladó! 
Kézzel válogatott étkezési burgo-
nya. Debrecen területén házhoz-
szállítással! Tel: 06305596551

E G Y É B  E L A D Á S

Kukorica, górés, frissen morzsolt. 

Magyar háti permetező eladó Deb-

recenben. 52/470-301
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Szekrénysor, fotel 2 db, szoba wc, 

kenyérsütő, kandalló, porszívó, kör-

fűrész, kerti műanyag szék, üzem-

anyag kanna 2 db, hólánc, cső-

satu, 2 db napozó ágy, 2 kg-os 

gázpalack égővel, 2 db TV eladó.

Tel.: 06-30/276-2336

Villanyboyler, gázkészülékek, ser-

tések, bontott anyagok, mázsa, 

üvegfalak, bútorok, egyebek.

Tel.:06-70/420-9364

E G Y É B  K E R E S É S

Dunnát, hagyatéki tollat veszek.

Hívásra megyek. Hétvégén is. Meg-

bízhatóság. Tel.: 06-52/274-468, 

06-30/356-4569

LOMTALANÍTÁS! Megunt hasz-
nálati tárgyait ingyen elszállítom. 
Bútor, ruha stb. 06-20/377-4388

Vásárolnék bicskákat, késeket főként 

KOCSIS F., NÉMETY, SZOBOSZLAI G. 

Érd.: 06-30/979-9529

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 

gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gép-

satut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-

részesztergát, marógépet, komp-

resszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

S Z O L G Á L T A T Á S

Asztalos munkák vállalása (kony-

ha-, iroda-, egyedi bútor, nyí-

lászárók, lépcső, kerítés, előte-

tő! Laminált parkettázás! Gipsz-

kartonozás! Ingyenes felmérés!

Tel.: 20/9620720

Festést, mázolást, tapétázást vál-

lalok. Kis munkák érdekelnek!

Tel: 06-20/622-5660

Fürdőkádak bontás nélküli felújí-
tása, fényezése garanciával, gyári 
színekkel. Érd.: 06-20/391-4249

Kertépítés, tereprendezés, gépi föld-

munkák, árokásás, kábel fektetés, 

kerítés építés. Érd.: 06-30/449-7849

Kisebb kőműves munkák, tetőja-

vítás, bontás, hőszigetelés. Rövid 

határidővel. 06-30/713-7975

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

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

www.koltoztetesdebrecen.hu 
06-20/953-9626

448644

Lapostető hő-víz szigetelés, bádo-

gos munkák, palatetők mosása, bon-

tás nélküli szigetelése bitumenes- 

mintás lemezzel 70/595-7105

454817

Konténeres
törmelékszállítás
06 20/975-10-98

Palatető bontásnélküli felújítása 

színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyjavítás, redőny készítés! 

Gurtnicsere akár még ma! Péter 

úr! 06-20/ 233-8211!

LEMEZKÜSZÖB, LÉPCSŐKAPASZKODÓ
készítés réz-rozsdamentes anyagból!
Ablakrács, bejárati ajtórács készítés.                   
Tel.: 06 30-690-4001

456420

Szobafestést,mázolást,tapétázás
t,laminált parkettázást vállalunk.

Tisztességes munka végzéssel kor-

rekt áron.Tel.:06-70/631-1550

Vízvezeték szerelés, duguláselhá-
rítás, egyéb munkák ingyenes 
kiszállással! Tel.: 30-328-6969

P É N Z

Adósságrendezőhitel, szabadfel-

használású hitel ingatlanra, hitel-

kiváltás, hitelkártya kiváltása 75 

éves korig, kezes nélkül, előzetes 

banki költség nélkül. Függő ügy-

nök, THM: 5%-10,2%, Reg. szám: 

0040600476843, 06-30/635-8080

Á L L Á S

ÁCS- tetőfedő- bádogos mun-

kát, palatető javítást, ereszcsa-

torna szerelést vállalunk. Ingye-

nes felmérés. Hívjon bizalommal! 

Szilágyi Róbert. 06-20/529-1961, 

06-70/304-9199

MUNKATÁRSAT KERESÜNK  
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: Villanyszerelő, 

műszerész, lakatos végzettség.

Személyes elbeszélgetés: okt. 16. hétfő 14:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

455879

Ausztriába 2 fő kőművest, 1 fő burkolót 

keresünk. Német nyelv előny! Szállás 

biztosított! Érdeklődés: +43/676/310-

8539, +43/676/310-8548.

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító part-
nerünkhöz Dunántúlra, a régió-
ban a legmagasabb bért bizto-
sítják. Szállás, utazás biztosí-
tott. Érd:06/30-511-4219.

Betanított dolgozókat keresünk 

megnövekedett gyártásunkba, havi 

átlag kereset nettó 180-200.000Ft. 

Szállást, utazás, munkába járást biz-

tosítunk. Győri, mosonmagyaróvári 

munkahelyünkre. 06-70/639-9920

Debrecen közeli tanyába alkalma-

zottat keresek. 06-30/905-7703

Ebesi és hajdúszoboszlói telephe-

lyekre mosós, valamint sertésra-

kodó-szállító kollégákat keresünk 

kiemelt bérezéssel Földes, Báránd, 

Bihartorda és Nagyrábé környé-

kéről. Munkába járás megoldott. 

Érdeklődni: 0630/316-39-56

Fémipari betanított munkásokat, 

hegesztőket, lakatosokat, CNC gép-

kezelőket keresünk győri munka-

helyünkre. Szállást, utazást, mun-

kába járást, cafetériát biztosítunk. 

06-70/315-8492

Francia folyami hajókra keresünk 

szobalányokat. Nyelvismeret szük-

séges. Bruttó fi zetés 1.498 EURO+ 

teljes ellátás. cgedo@croisieurope.

com 06-70/287-4515

Hegeszteni tudó szerkezetlakatost és 

lakatos szakmában jártas segédmun-

kást alkalmazok. 20/98-63-958

INGATLANIRODA alkalmazottat keres 

fő vagy másodállásban (alapbér + 

jutalék). 06306506088.

Karbantartó villanyszerelőt és mecha-

tronikust keresünk hosszú távra. Tele-

fonszám: 20/284-18-52

D E B R E C E N

Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft.

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető

Szerkesztésért felelős: Dr. Kovács Julianna

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:

Debrecen, Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404

Szerkesztőség székhelye: 4031 Db., Balmazújvárosi út 11.

E-mail: debrecen@szuperinfo.hu • www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-

tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes 

engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

KECSKEMÉTI munkahelyre CO 

hegesztőket keresünk nettó 1200-

1600 Ft/órabér plusz egyéb juttatá-

sok Tel: 06-70/329-7554

Lakatost keresek saját tanyámon pót-

kocsik javításához. Tel.: 70/302-4409

Lakatos, lakatosipari betaní-

tott dolgozó kollégákat keresünk 

mikepércsi telepünkre! Bejárás 

megoldott! Kreatív feladatok, jó csa-

patszellem! B, C jogosítvány előny. 

06-20/350-8343

Megváltozott munkaképességű 

Munkavállalókat keresünk, szó-

rólap kézbesítésre, raktározás-

ra, targonca vezetésre. Jelent-

kezni: 0652526626 1059 mellék, 

06703960937

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés, 
állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasá-
gi gépszerelő, növénytermesztési 
területre, ill. betanított munkák-
ra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.com, 
www.andreasagro.com

Női munkatársat keresek állandó 

munkára betanítással. Érdeklődni: 

06-70/395-1059

Péket keresünk felvételre a 

Hajdúszováti pékségbe délutáni 

műszakba.Tel.:06-70/361-1766

Sütőipari üzembe keresünk dagasz-

tó, táblás és betanított munkatár-

sakat. Debreceni lakosoknak kiváló 

lehetőség. Telefon: 20/915-74-74

Siófokon májustól szeptemberig 

nyitva tartó étterem felvételt hir-

det az alábbi munkakörökre: sza-

kács, pultos és felszolgáló. Szál-

lást biztosítunk! Jelentkezéseket a 

diana1@enternet.hu címre kérnénk 

vagy tel:30-462-1366

Nincs munkád? Nem dolgozol? 

Betanított munkakörbe keresünk 

kollégákat sopronkövesdi és ajkai 

munkahelyre. Ingyenes szállás-

sal, utazási költségtérítéssel, net-

tó 170.000Ft havi jövedelem-

mel, cafetéria, előleg, bejelentett 

munkaviszony, albérlet támoga-

tás, 6 hónap után hűségjutalom-

mal. Hosszú távú munkalehető-

ség, kiváló munkakörnyezet. Fel-

tétel: 8 általános iskolai végzett-

ség. 06-70/315-8492

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 

Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-

tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

tanfolyam. 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

30/633-0073 www.forba.hu

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, 

szociális gondozó és ápoló,

ingatlanközvetítő, kéz és lábápoló, 

műköröm építő, cukrász-szakács, 

pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

gyógyszertári asszisztens, méhész 

képzések indulnak.
NYVSZ: E-000645/2014

454480

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypeda-

gógiai segítő munkatárs és kis-

gyermekgondozó, - nevelő képzés 

indul márciusban Debrecenben. 

Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 

06/20-393-7586, 06/52-280-335  

E.sz.: 000850/2014

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom
S
5

Fekete keret
500 Ft/alkalom
F
5

Negatív
500 Ft/alkalom5

Piros keret
500 Ft/alkalom5

S
5 55
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Évente 45 plazmaadás után ennyi költségtérítéssel köszönjük meg a segítségedet. 
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• Életeket menthetsz.
• A törvényben megengedett
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garantáljuk.
• Rendszeresen visszajelzést kapsz egészségi állapotodról.
•  Naponta ����%&�����	�
'%$��&�	�
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ráadásul minden héten más meglepetéssel kedveskedünk.
•  A CSL 102 éves tapasztalata és szuper kedves kollégáink szakértelme garantálja, hogy a legjobb kezekben vagy.
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Több mint 177 000 Ft 

Debreceni székhelyű cég keres 

gyakorlattal, érvényes okmányokkal 

(GKI, sofőrkártya)

B, CE jogosítvánnyal rendelkező

GÉPJÁRMŰVEZETŐT
elsősorban belföldi szállítások 

teljesítésére. Jelentkezni személyesen, 

önéletrajzzal 8:00 és 15:00 között

a következő telefonszámon lehet:

06-30-488-3645

T Á R S K E R E S É S

Kezdő hetvenes rendezetten élő 

nőként keresem társam. Komoly, 

becsületes úr jelentkezését várom. 

„Tavasz” jeligére a kiadóba.

26 éves fi atalember LÁNY szemé-

lyében társat keres tartós kapcso-

latra. Gyerek nem akadály. Hívj bát-

ran. 175/55 Tel.: 06306294678

30-as, kedves, csinos hölgy ismer-

kedne Debrecenben. Hívj bátran. 

06-30/217-1527

32 éves debreceni hölgy ismerked-

ne. 06-30/378-1831

40-es szép arcú hölgy úriember-

rel ismerkedne. Minden megoldás 

érdekel. 06-30/359-7216

45 éves férfi  partnert keres. Minden 

megoldás érdekel. 06-70/335-8755

44
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KUTYUSOK, CICÁK FIGYELEM!

 HÚSVÉTI AKCIÓ 
Csikrecomb csont 60 Ft/kg

Csirkehát 99 Ft/kg

Darálthús 190 Ft/kg

Cicaszalámi 250 Ft/kg

TAKARMÁNY ÉS
ÁLLATELEDEL BOLT

Debrecen, Monostorpályi út 37. Tel.: +36-20/211-3215

Minden héten online is 
megtekintheti újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű

számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted a kihívásokat, nagy a

munkabírásod, akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk!

Magas kereseti lehetőség!

Munkavégzés helye: Debrecen

Önéletrajzokat a

Judit.Kovacs@szuperinfo.hu

e-mail címre kérjük.

Feladatok:

 • hirdetési felület értékesítése

 • komplex hirdetési ajánlatok készítése

 • kapcsolattartás már meglévő ügyfelekkel

 • új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása

 • személyes találkozó lebonyolítása

Elvárás:

 • középfokú végzettség

 • értékesítési tapasztalat

 • kiváló kommunikációs készség

 • B-kategóriás jogosítvány

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

É R T É K E S Í TŐ
M U N K ATÁ R S A K AT  K E R E S Ü N K !
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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

LEDLED
PANELEK

VVTk Kft. 4025 DDebre

6–24 Watt6–24 Watt
14701470 Ft-tól Ft-tól

48304830 Ft-ig Ft-ig

2 db
PENTHOUSE

LAKÁS
NAGY

TERASSZAL
ELADÓ

Átadás: 2018. 10. 31.ÁÁttÁ adaaa ásás:: 2020011888. . 10. 31.
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                                   Zárt szelvények II. osztályban

 40x20x2, 8 fm-es 3050 Ft/db

 50x30x2, 6 fm-es 3250 Ft/db

 60x20x2, 6 fm-es 3300 Ft/db

 80x40x2, 6 fm-es 4950 Ft/db

 60x60x3, 6 fm-es 7220 Ft/db

 80x80x4, 6fm-es 12250 Ft/db

 100x100x4, 6fm-es 15600 Ft/db

 120x60x3, 6fm-es 10800 Ft/db

                              Az árak az áfát tartalmazzák és a készlet erejéig tart.

Nyitva tartás: H–P 07:00–15:30

Haszonvas Bt.
Db. Gázvezeték út 35. 52/474-399, 30/63-53-463

Zártszelvények, csövek I. és II. osztályú kivitelben, melegen 

hengerelt szögacélok, „U” és „I” acélok, betonacélok, lemezek, 

kerítés elemek, festékek nagy választékban kaphatók

           

kerítés e

    

  

 

Nagyerdőn, Szigligeti utcán 

3-4 szobás, 72 és 85 m2-es 

LAKÁSOK + GARÁZSOK 

leköthetők

jövő évi átadással.

CSOK ÜGYINTÉZÉSE. 
Érdeklődni: Gere és Társa Kkt. 

06-30-9950-177

www.gereestarsa.hu
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