
Bihar körzeti 2018. január 19., XXVii/03.HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

44
27

71

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

 + 36 30 720 5559

vakolható tokos, ráépíthető tokos, 
külső tokos, redőny garázskapu 

motoros kivitelben

ALUREDŐNY
rendszerek gyártása

A biharkeresztesi székhelyű Sz-Inker’17 Kft., 

Önéletrajzokat
2018. január 31-ig 

a szinker17allas@gmail.com 

e-mail címre várjuk.

Érdeklődni
0630/7407896

mezőgazdasági inputanyag kereskedelemmel 
foglalkozó cég irodai
admininisztrációs munkatársat keres.
Feladatkör

Számlák, szállítólevelek, szerződések • 
kezelése
Készletek nyilvántartása• 
Könyvelővel, vevőkkel, szállítókkal törté-• 
nő kapcsolattartás

Elvárás
Minimum 2 év adminisztrációs tapasz-• 
talat
Microsoft Excel és Word felhasználó • 
szintű ismerete
Pontos, precíz, önálló munkavégzés, • 
Megbízhatóság

Amit biztosítunk
Versenyképes bérezés• 
Hosszú távú munkalehetőség• 

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV 
MÁR HAVI 990 FT-TÓL.

Furta, Szent L.u. 12.Furta, Szent L.u. 12.
TV + INTERNET + TELEFON

Médium, médium HD, plus HD tv csomagok 
már 1490 Ft-tól 2 tv-ig ingyenes beüzemeléssel.Magyarországon már 27 éve praktizáló

és 40 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

A GOLDEN PALLET Kft.
Berettyóújfalui raklapjavító 
üzemébe- a TESCO mellett - 

1 fő munkatársat keres 

FAIPARI SEGÉDMUNKÁS
munkakörre

 
Targoncavezetői jogosítvány előny.

Jelentkezni a gyanine@goldenpallet.hu
e-mail címre küldött önéletrajzokkal lehet.

Kedves Menyasszonyok!
A Judit szalonban

mostantól nem csak vásárlásra,
hanem kölcsönzésre is lehetőség van.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u 23. (dm mellett) 
Tel.: 06-54/402-632 vagy 06-30/248-1622

aronprofil@aronprofil.hu

ARON PROFIL

A Puszta Konzerv Kft.
eladásra kínál

MERCEDES BENZ 2.2 DIESEL
2006 évjáratú személygépkocsit 

(vonóhoroggal, 2 év műszaki vizsgával rendelkezik). 
A személygépkocsi telephelyünkön megtekinthető

Cím: Balmazújváros- Telekföld 0143/24 
Érd: 06-52/377-355

Cseréptetők, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 

zsindely ráolvasztással. 
Tetők mosása, javítása, 
impregnáló felújítása, 

kémények bontása, javítása.
Bádogosmunkák. Tavaszi 

előjegyzőknek 30 % kedvezmény!

Érd.: 06-30/712-3457, 06-20/3380-366

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

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

LUCERNA 
körbála (120 cm 0) 

6000 Ft/db
LUCERNA 

kisbála (100x45x55 cm) 
 600 Ft/db

SZALMA 
kisbála (100x45x55 cm) 

400 Ft/db

Mezőgazdasági termények 
felzsákolva kaphatók.

30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 
gondozó és ápoló, óvodai dajka, 

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 
gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS
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KIS-PIAC TÉRSÉGI TERMELŐK BOLTJA
Helyi termékek, hazai ízek!

Házi jellegű száraztészták, tejtermékek, töltelék • 
áruk, befőttek, savanyúságok   
Szőttesek, kerámiák, kézműves termékek• 
Szezonális zöldségek, gyümölcsök kedvező áron• 
Gyógynövény felvásárlás• 

BERETTYÓÚJFALU RÁKÓCZI U. 20/22 (VOLT BESSENYEI PRESSZÓ HELYÉN)
Nyitva: hétköznap 6 – 17-ig, szombat 6 – 12-ig

Házias termékek
Létavértesi savanyú káposzta 

(apró, fejes)  ...........................................296 Ft/kg

Létavértesi kimérős savanyúság 

(több ízben)  ..........................................517 Ft/kg

Sütnivaló kolbász, disznósajt ........1.675 Ft/kg

Zöldség félék
Vörös káposzta ..........................150 Ft/kg

Cékla .............................................130 Ft/kg

Mák (2011. év gyógynövénye) .......1.300 Ft/kg

Körte, Alma

FENYŐFŰRÉSZÁRU

Berettyóújfalu, Iskola tanya
06-30/587-1967 vagy 06-30/587-1977

BBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeeeeeetttttttttttttttyóújfa
000066666666666-3333333000/587-1967 vagy 0

lambéria

hajópadló

ragasztott áru

tűzifa
PITTLIK
FAKERESKEDELEM

TŰZIFA AKCIÓ! Kályha kész BÜKK tűzifa 3300Ft/100kg
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Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves gazdálkodót és üzleti partnerem értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be az EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2016 évben igényel-
hető támogatás jogcímre. A sikeres pályázat révén kapott támogatással (40.000 Euro) önálló 
mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási 
lehetőségek igénybevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek és 2021-re 
gazdaságom mérete legalább 10,8 Eume lesz. 

Fő tevékenységem: 
Állattenyésztés (szarvasmarha, ló, sertés)

Név: Tamás László Albert
Cím: 4118 Mezőpeterd, Rákóczi F. u. 9. 

A rendszeres  ■
testmozgás bizonyí-
tottan számos 
egészségügyi előny-
nyel jár. 

Minden olyan tevékeny-
ség, amely során valami-
lyen mozgást végzünk, a 
szervezet kalóriát éget. 
Ezek egyrészt a mindenna-
pi életünk részei, amelyek 
maguktól alakultak ki vagy 
pedig tudatosan beépítet-
tük a hétköznapokba. Ide 
tartozik többek között a 
gyaloglás, a kertészkedés, 
a takarítás, vagy éppen há-
zi kedvencünk sétáltatása. 

A testedzés is egyfajta fi -
zikai aktivitás. Általában 
az olyan tevékenységet ér-
tünk ez alatt, melyet elő-
re megtervezünk, és azért 
végezzük, hogy megdol-
goztassuk, megerősítsük 
és fejlesszük testünk vala-
mely részét, beleértve a ke-
ringési rendszert is. Lehet 
ez bármilyen csapatsport, 
aerobic, edzőtermi moz-
gás, futás, úszás. 

Erősíti az immunrend-
szert. Kimutatták, hogy 
a testmozgás oldja a szo-
rongást, javítja a hangu-
latot, elűzi a stresszt és a 
depresszió ellen is hatásos. 
Fokozza a vérkeringést, így 

több oxigén és tápanyag 
áramlik a bőr sejtjeihez. 
Az izzadás pedig – amely 
a mozgás hatására fokozó-
dik – lehetővé teszi, hogy a 
szervezet a bőrön keresztül 
szabaduljon meg a felesle-
ges anyagok egy részétől. 
Rendszeres fi zikai aktivi-
tás hatására bővül a tüdő-
kapacitás, javul a légzés, 
a szívizom megerősödik, 
nő a szív teljesítőképessé-
ge. Az aktív életet élőknél 
ráadásul kisebb a szív- és 
érrendszeri megbetegedé-
sek kockázata. Az ismét-
lődő testmozgás erősíti 
az immunrendszert, ha-
tására bizonyítottan csök-
ken a magas vérnyomás 

kialakulásának veszélye, 
illetve akiknél ez már 
fennáll, ott jelentős javulás 
érhető el.A gravitáció ellen 
ható mozgások és gyakor-
latok, mint a futás, lépcső-
zés, súlyzózás, segítenek 
a csonttömeg megtartásá-
ban, így megelőzhető, illet-
ve mérsékelhető a csontrit-
kulás. A periodikus edzés 
hatására megerősödnek az 
izmaink, ennek következ-
tében a csontok védettek 
lesznek a sérülésektől. A 
fejlettebb izomzat ugyan-
akkor stabilitást ad, javítja 
az egyensúlyt és a koordi-
nációt. Az elhízás megelő-
zésében és kezelésében 
is kiemelt szerepet kap a 
testmozgás. Segítségével 
elégethetők a felesleges 
kalóriák, így azok nem ra-
kódnak le a szervezetben. 

Tanulmányok igazolták, 
hogy a rendszeresen vég-
zett testedzés hatására a 
nőknél csökken az emlő-
rák kialakulásának való-
színűsége. Az ismétlődő, 
közepes intenzitású aerob 
edzés bizonyítottan jó ha-
tással van mindkét nem 
libidójára és a szexuális 
teljesítményére. 

Ne pörögjünk túl! Már 
heti öt alkalommal végzett 
fél órás könnyű mozgás is 
pozitívan hat az egészsé-
günkre. Fontos megjegyez-
ni, hogy mindig az életko-
runknak, az egészségi és 
az edzettségi állapotunk-
nak megfelelő mozgást vá-
lasszunk, nehogy megsé-
rüljünk vagy túlterheljük 
a szervezetünket.

Mozogjunk, hogy a
mindennapjainkat
jobbá tegyük

A mozgás az ember alapvető igénye és szükséglete, segítségével ellensúlyozhatjuk a 
napi egyoldalú testi-szellemi terhelést, felfrissülhetünk, új energiákat nyerhetünk.

hirdetésfelVeVő
helyeink:

Derecske •	
Bonbon plussz Üzlet, 

rákóczi utca 6.  

(a DeVAG konyhával szemben)

BihArkeresztes •	
Lottózó, kossuth u. 4.  

(OtP parkoló) 

tel.: 06-54/430-019

kOmáDi •	
Fő utca 28  Lilla üzletház

2018.
Január Kezdés Film címe Korhatár 

besorolás

19.
péntek

16.00 A vendégek
(Színes, feliratos angol fekete komédia)

18.00 Th e Commuter – Nincs kiszállás
(színes, szinkronizált amerikai thriller)

20.
szombat

16.00 A vendégek
(Színes, feliratos angol fekete komédia)

18.00 Th e Commuter – Nincs kiszállás
(színes, szinkronizált amerikai thriller)

21. 
vasárnap

16.00 A vendégek
(Színes, feliratos angol fekete komédia)

18.00 Th e Commuter – Nincs kiszállás
(színes, szinkronizált amerikai thriller)

22.
hétfő

16.00 Kutyák és titkok
(színes, feliratos chilei dráma)

18.00 Gengszterzsaruk
(színes, szinkronizált amerikai akciófi lm)

23.
kedd

16.00 Kutyák és titkok
(színes, feliratos chilei dráma)

18.00 Gengszterzsaruk
(színes, szinkronizált amerikai akciófi lm)

24.
szerda

16.00 Kutyák és titkok
(színes, feliratos chilei dráma)

18.00 Gengszterzsaruk
(színes, szinkronizált amerikai akciófi lm)

25.
csütörtök

16.00 Anyám mozija
(Színes, feliratos olasz dráma)

18.00 Az útvesztő – Halálkúra
(színes, szinkronizált amerikai sci-fi  akciófi lm)

26.
péntek

16.00 Anyám mozija
(Színes, feliratos olasz dráma)

18.00 Az útvesztő – Halálkúra
(színes, szinkronizált amerikai sci-fi  akciófi lm)

Jegyárak:  ART : 800 Ft., Digital 2D: 1000 Ft., Digital 3D: 1300 Ft. 
 B e r e t t y ó ú j f a l u  K á r t y á v a l  1 0 0  F t  k e d v e z m é n y !

018.
nuár Kezdés Film címe Korhatár 

besorolás

A d k

44
36

28



32018. január 19.

minden héten
online is megtekintheti 

újságunkat!
www.szuperinfo.hu

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

Jelentkezés feltétele: 
Villanyszerelő, műszerész végzettség.

Személyes elbeszélgetés: hétfő 13:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ 
ÉS ÉPÍTÉSVEZETŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS: szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területen. Feladat: Kivitelezési munkák 
helyszíni koordinálása, 20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

ELŐNY: szakirányú felsőfokú végzettség, felhasználói
szintű mérőműszer ismeret, német nyelvtudás.

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: ország egész területén.

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

PROJEKTMENEDZSERT 
keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS: szakmai tapasztalat útépítés és nagytö-
megű földmunkavégzés, továbbá környezetvédelmi 
beruházások területen. Feladat: Kivitelezési projektek 
koordinálása árajánlattól műszaki átadásig, kapcsolat-
tartás megrendelőkkel, partnerekkel, projektek nyomon 
követése: előkészítés, utógondozás.

ELŐNY:  felsőfokú végzettség, építésvezetői gyakorlat, 
német vagy angol nyelvtudás.

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: ország egész területén.

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
keresünk hosszú távú  

németországi munkára  
azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.

Pályázat feltétele:
diplomás ápoló vagy OKS-s ápoló• 
szakosított szociális vagy egészségügyi intézményben eltöltött szakmai • 
gyakorlat-legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
Felhasználó szintű MS Offi ce• 

Pályázatnál előnyt jelent:
Főiskolai végzettség• 
Szakosított szociális intézményben eltöltött szakmai tapasztalat • 
legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
kiváló szintű tervezői, szervezői, kommunikációs, döntési készség, • 
szakmai ismeretek

A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások:
bizonyítványok, oklevelek másolata, szakmai önéletrajz, motivációs • 
levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Illetmény:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a 2 Közalkalmazottak • 
jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII.tv rendelkezési az irányadóak.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, határozatlan• 
idejű munkaviszony

Pályázat benyújtásának ideje és helye:
2018. 01. 31. Berettyóújfalu Mátyás utca 1.• 

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai 
Betegek Otthona pályázatot hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ MUNKAKÖR 
betöltésére

Bővebb felvilágosítás
Karalyos Krisztina
ügyvezető 
06-30/278-9269

BERÉPO 
Nonprofi t Kft

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A szentesi HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.

CSOMAGOLÓ MUNKAKÖRBE
MUNKAVÁLLALÓKAT KERES.

Feladatok:
•  élelmiszeripari termékek feldolgozása, csomagolása,

gépsorok kiszolgálása,
• betanított, fizikai munkavégzés, hűtött helyen.

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség, álló munka vállalása.

Amit nyújtunk:
• határozatlan idejű munkaszerződés,
• bérezés: műveleti bérek 800 Ft/órától,
• cafetéria 25.000 Ft/hó,
• további béren kívüli juttatások,
• 4 havonta hűségbónusz 90.000 Ft értékben,
• ingyenes szállás és hétvégi hazautazás biztosítása.

Megbízható, stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség!
Jelentkezni a HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztályán lehet.

Tel.: 63/510-544 vagy a 63/510-675 • Cím: 6600 Szentes, Attila u. 3.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 7:00-8:00, 14:00-15:00

péntek: 7:00-8:00, 12:00-13:00.
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

ÁLLÁSAJÁNLAT

44
40

06
44

32
08

44
40

05

44
27

79
44

40
04

44
30

92

44
29

75
44

29
75



4 2018. január 19.

Szakemberek A-Z-ig

 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
Ár: 3.800.- ft + Áfa / alkalom 

 hirdessen az elsők között

szakemberek rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!

Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

Pintácsi György
06-70/346-5952
precizablakmagyarorszag.hu 

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

FOGSZABÁLYOZÁS
FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

06 30/209-0282

06 30/392-5258

Dr. Jurás Melinda

Dr. Nováki Csaba

Rendelés idő: 
hétfő, csütörtök 15–18 óráig 

B.újfalu Dózsa Gy. u. 7. (Árkád udvar)

Wang doktor hazai  ■
kollégáinak szívesen to-
vábbadja tudását, ta-
pasztalatát.

Reggelente ez a lazító 
programom, és megmon-
dom őszintén, kellemes ér-
zéssel töltenek el a kezelé-
sek, valahogy nyugodtabban 
érzem magam utána egész 
nap. Pedig itt szúrnak, Wang 
doktor tűszúrásokal gyógyít 
– ezek Iván Ibolya mondatai, 
aki napokkal ezelőtt a szin-
te állandó fülzúgása miatt 
kereste fel dr. Wang Yu Cait 

a Debrecen belvárosában lé-
vő YIN-Yang Egészségügyi 
és Oktatási Központban. Az 
eredmény számára azonban 
nemcsak a nyugodtabb na-
pok, hanem az is, hogy né-
hány kezelés után már mint-
egy 20 százalékkal csökkent 
a fülzúgása. Mindez hogyan 
történt? Szívesen elmesélte 
nekünk.

– Jó másfél éve zúg a fü-
lem. Szinte állandóan. Ha 
elfoglalom magam, akkor 
valamelyest meg tudok fe-
ledkezni róla. A csend azon-
ban szinte elviselhetetlen. 

Orvostól orvosig jártam. Ők 
csupán azt tudták monda-
ni, hogy meg kell tanulnom 
együttélnem a fülzúgással. 
Ezt persze, hogy nem fogad-
tam el, és kutakodtam to-
vább, vajon ki tudna segíteni 
a mindennapjaimat megke-
serítő problémámon. Ekkor 
jutott eszembe a húgom ba-
ja, a fejfájása. Neki pár évvel 
ezelőtt már nem volt olyan 
napja, hogy ne fájt volna a 
feje. Hát persze, Wang dok-
tor! Neki is ő segített! – vil-
lant be a gondolat. – Ha neki 
tudott segíteni, akkor miért 
ne tudna rajtam is. Felhív-
tam telefonon, elmondtam 
neki a problémámat, és meg-
beszéltünk egy találkozót. A 
megadott időpontban nagy 
reményekkel kopogtattam 
be a rendelőjébe. Tudtam, itt 
szúrni fognak, Wang doktor 
nem az európai ember szá-
mára szokásos módon gyó-
gyít. Utánanézhettem volna 
az akupunktúrás kezelések-
nek, mi vár majd rám, ám 
nem tettem. Hiszen minden 
eset más és más, és a húgom 

példájából tudtam, hogy egy 
kiváló szakember kezébe ke-
rülök, abba semmilyen szin-
ten nem kell beleokoskodni.

Szóval a megbeszélt idő-
pontban megjelentem a ren-
delőben, Wang doktor át-
nézte az orvosi leleteimet, 
átbeszéltük a kórtörténete-
met, és közölte: több keze-
lésre lesz szükség, és van 
akinél korábban, míg má-
soknál később jelentkez-
nek a javulás jelei. Garancia 
azonban nincs a gyógyulá-
somra. Mindennek ellenére 
belevágtam, hiszen veszíte-
ni valóm nem volt. Kezem 
és lábam fején, a fül körül 
és a fej más pontjait is szúr-
ja a kezeléseken a kínai or-
vos. Tűfóbiám nincs, soha 
nem is volt. Bizonyos helye-
ken meg sem érzem a szúrá-
sokat. Az eredmény viszont 
eddig csodálatos. Csökke-
nőben van a fülzúgásom, 
és nyugodtabbak a min-
dennapjaim. Ez pedig nem 
csak a javuló állapotomnak 
köszönhető.

A háziorvos javaslatára
Wang doktor rendelőjében 

találkoztunk egy olyan asz-
szonnyal, akinek a házior-
vosa javasolta, hogy keresse 
fel a kínai orvost, merthogy 
az ő módszerei merőben el-
térnek az európai gyógyító 
módoktól, ugyanakkor dr. 
Wang Yu Cainak nemcsak a 
kínai gyógyításhoz, hanem 
az európai orvosláshoz is 
megvan az orvosi diplomá-
ja. Ez a tény, a bizalom, va-
lamint a gyógyítási eredmé-
nyei miatt egyre több orvos 
is felkeresi őt, és nemcsak 
azért, hogy testi problémái-
kon segítsen a főleg az aku-
punktúrás módszerén ala-
puló gyógyításával, hanem 
mind többen íratkoznak be 
az oktatásaira, tanfolyama-
ira, ahol ők is megtanulhat-
ják az ősi kínai gyógymódot.

Forrás: HBN

Betegeknek gyógyulás, orvosoknak tanfolyam

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár

NYÍLÁSZÁRÓK
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FOGSZABÁLYOZÁSNYÍLÁSZÁRÓK

Ádám Tamás
Földmérő mérnök

Vállal: épületek 
feltüntetését, 

megszüntetését, 
telek megosztást, 

összevonást, 
telekhatár rendezést

Telefon: 06-30/855-3510 44
36

58

Ádám TÁdám Tamásamásamás

FÖLDMÉRÉS

MÉSZÁROS ANDRÁS oktató
Berettyóújfalu, Kossuth u. 73.

AM

A következő tantervi 
tanfolyamra való beiratkozás

január 29. hétfő 16:00
E-learning távoktatás!
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Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  1990-től , banki hitellel terhel-
tet, 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

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  1990-től , banki hitellel terhel-
tet, 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

Á l l at
Berettyóújfaluban hízó van eladó. 
Érd.:06-30/747-6773

Eladó kb 180kg hízó földesen. 
tel.:06-30/405-6764

Fehér és mangalica választási mala-
cok eladók. Berettyóújfalu Tel.: 
06-20/544-2709

Hízók 100-130kg-osak eladók Berety-
tyóújfalu. Érd.:06-30/314-8606

Mangalica-nagyfehér ártán és egy 
koca süldő eladó Berettyóújfaluban. 
06-20/240-8521

Vegyes korú mangalicák eladók. 
Tel.:06-30/420-6420

Stráf szekér, lóvontatású eke-
kapa, borona 3 tagú eladó. Érd.: 
06-30/9858

J Á r m ű
Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók. 
ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 
50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

a u t ó
Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót, 1990-től , banki hitellel terhel-
tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig tel: 
20-2049079

Suzuki Wagoner 1,3-as 2002 évjá-
ratú friss műszakival eladó. Érd.:06-
30/875-3389

Toyota Yaris 4-4D Diesel autó első 
gazdától 3 éves, téli gumi 155*65*14 
felnivel eladó. Érd.:06-30/904-6007

J Á r m ű k e r e s é s

AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK  
KELETI-NYUGATI AUTÓT  
5-30Ft/kg áron, ELSZÁLLÍTÁS-
SAL. +36-30/219-2182

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

H Á z ,  H Á z r é s z  e l a dÁ s
Berettyószentmártonban Tóhát u 
37 alatti családi ház 1 szoba össz-
komfortos eladó. Iá. 3,5MFt. Tel. 
06-30/604-7403

Berettyóújfalu Széchenyi utca 
10 szám alatti ingatlan (Nagy-
váradi-Széchenyi sarok), 560 
m2 telek, öreg, de lakható ház-
zal eladó. Ár: 6 mFt Telefon: 
20/9336154

Berettyóújfaluban 3 szobás, gáz-
fűtéses 2006-ban épült családi 
ház lakható melléképülettel 2 utcá-
ra néző telekkel eladó. Iá.:22MFt. 
Érd.:06-30/363-8309

Berettyóújfaluban 5 szobás csa-
ládi ház eladó. Gáz illetve vegyes 
tüzelés és ipari áram van. Érd.: 
06-30/913-2529

Biharkeresztes Damjanics u. 14 
„3 szoba, fürdőszoba, WC, spájz, 
konyha, konvektor + cserépkályha” 
családi ház nagy telekkel, lakha-
tó melléképülettel eladó. Iá.:14MFt. 
Tel.:06-54/541-095/004 mellék

Ház eladó Biharkeresztes Arad u 14. 
Érd.:06-30/403-4455

Hosszúpályi Bem u 6 sz, házas 
ingatlan 2089m2 saroktelken eladó. 
Irányár:4 Millió 06-30-358-4789 

Komádi Erzsébet út 43. szám alat-
ti három szobás összkomfortos csa-
ládi ház, melléképületekkel eladó. 
Érd.:06-20/220-7015

Komádi, Bem József u 28. sz 2 szo-
bás központi fűtéssel családi ház 
eladó. Érd.:06-30/446-8570

HÁz-, HÁzrészkeresés
Berettyóújfaluban megvételre kere-
sek beköltözhető 1,5-2 szobás kom-
fortos családi házat kis telekkel. 
Érd.:06-30/781-1790

l a k Á s e l a dÁ s
Berettyóújfaluban1,5 szobás telje-
sen körűen felújított, lakótelepi lakás 
eladó. Tel.:06-30/670-7898

a l b é r l e t e t  k e r e s
Fiatal pár albérletet keres Berety-
tyóújfaluban hosszútávra! Legfel-
jebb 2 szobás, mihamarabbi költö-
zéssel. Érd: 06-30/843-6198 vagy 
06-30/942-6390

a l b é r l e t e t  k í n Á l
Berettyóújfaluban bútoro-
zott szoba kiadó férf i  részé-
re. Érd.:06-30/542-9438

é p í t é s i  t e l e k
Berettyóújfalu területén 700nm-es épí-
tési telek fúrott kúttal, villanyal bekerítve 
eladó. Érd.:06-30/368-5363

F ö l d ,  k e r t
Berettyóújfalu külterületén a hídköz-
ben 1ha föld eladó. Fúrott kút, áram 
van. Érd.:06-54/401-967

Hencida-Gáborján területén szántót, lege-
lőt vásárolnék. Érd.:06-30/619-6860

Komádiban legelő eladó HRSZ 
0441/5 4,05HA és HRSZ 0148/14 
2,56HA. érd.:06-30/525-7957

Lipót kertben 2700nm zárt kert 
eladó. Villany, fúrott kút van. Érd.:06-
30/636-5538

Ü z l e t,  m ű H e ly
Bem téri Söröző kiadó. Érd.: 
06-30/684-2447

G é p,  s z e r s z Á m
Gruber-lazító, vetőgép, 2-3-4eke, 
forgóborona, homlokrakodó, fael-
gázosító kazán eladó, 30LE kistrak-
tor. Érd.:06-30/747-6774 Berettyó-
újfalu Pákász 58.

MTZ 82 KPM műszakival munkagé-
pével eladó. Érd.:06-30/436-0644

MTZ 892.2 és 1025.3 bontatlan 
állapotban klímával eladó. Tel.: 
06-3/632-4602

MTZ80-as 3év műszakival eladó. 
Érd.:06-30/499-2907

Apró

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!

A SZEMÜVEG NEM LUXUS

Szemüveg 6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 

Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.
www.olcsoszemuveg.hu • www.valsagdiszkont.hu

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy 
az olcsón készíttetett szemüveg is le-
het jó minőségű és időtálló. Az immá-
ron 8 éve működő, szokatlanul olcsó 
árairól híres Válság Szemüvegdisz-
kontot üzemeltető céget Magyarország 
legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a 
független európai minősítő. A diszkont 
az utóbbi években egyre népszerűbb 
lett a tehetősebb vásárlók körében is. 
A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az 
volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai 
követelményeknek is megfelelő szem-
üvegeket készítsék el a lehető leggaz-

daságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-
villogó világítást, a nemes bútorzatot 
fi zeti meg, hanem a leggazdaságosabb 
módon előállított, szép és tartós szem-
üvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, 
a szemüvegdiszkont nevét törvényi vé-
delem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban ki-
emelt árkedvezménnyel vásárolhatunk 
Magyarországon megmunkált sötétí-
tett, fényre sötétedő, bifokális, vékonyí-
tott, vagy multifokális lencsével ellátott 
szemüvegeket. A szemüvegek induló 

ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, ke-
rettel, elkészítéssel együtt). A bifokális 
szemüvegek ára 9900 Ft-tól indul. De 
egy fényre sötétedő lencsével készülő, 
csúcskategóriás multifokális szemüveg 
is megfi zethető. Természetesen garan-
ciát nyújtanak a multifokális szemüveg 
megszokására. A szemüveg dioptriáját 
ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki tö-
redék áron kíván divatos és tartós 
szemüveget vásárolni, és aki a Magyar 
szemüvegipart támogatásra érdemes-
nek tartja.

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
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B I H A R  K Ö R Z E T I
Megjelenik:  Berettyóújfalu és

vonzáskörzete (Bihari térség), 
minden pénteken.

Lapzárta: 
kedd 12.00 óra

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 
Kiadásért felelős: 

Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: 

Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 

Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u. 8.-10./D 
Tel.Fax: 54/400-990

Szerkesztőség székhelye: 
4031 Debrecen, 

Balmazújvárosi út 11.
E-mail: bihar@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

www.szuperinfo.hu

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Szuperinfó Újság

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk

Szuperinfó Újság adja fel apróhirdetését
otthonról, kényelmesen
honlapunkon keresztül!

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!

Válasszon 4 lehetőség közül! 

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!

Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom 500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

1 éves keverék kutya ingyen elvihe-
tő. Érd.:06-54/410-683

1db 140kg-os hízó eladó Berettyóúj-
faluban. Tel.:06-30/508-9031

140-160kg hízó eladó Komádiban. 
Érd.:06-20/464-0162

n ö V é n y
Berettyóújfaluban jó minősé-
gű körbála lucerna eladó. Érd.:
06-20/269-4247 06-30/913-8195

Esőmentes kisbálás széna, 
lucerna és szalma eladó. Érd.:
06-30/738-1975

Jó minőségű kukorica van eladó. 
érd.:06-30/249-2801

Kis bálás széna eladó. Érd.: Berety-
tyóújfalu 06-30/562-9982

Kiváló minőségű esőmentesen szá-
radt nagybálás széna eladó Berettyó-
újfaluban. Érd.:06-20/238-7001

Körbálás széna és lucerna eladó. Ár: 
5000Ft-tól. Érd.:06-20/994-8947

Szántóföldet bérlnék Komádi és 
vonzáskörzetében legkedvezőbb 
áron. Tel.:06-30/482-1595.

Széna és lucerna 120*120-as bálás 
hálókötéssel Nagykerekiben eladó, 
szállításban tudok segíteni. Érd.:
06-30/657-7802

e G y é b  e l a dÁ s
Akác fűrészpor eladó. Érd.:
06-30/399-5785

Centrifugált, keverőtárcsás mosó-
gépek új burkolattal is eladók. Kérés-
re elszállítom. hibásat beszámítom. 
Érd.:06-20/485-4256

Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 
50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Kanapé, rekamié 2 fotelle, asztali 
tűzhely eladó. Érd.:06-3/575-8629

Lakodalmas vendéglátói felszerelé-
sek kölcsönzése, konyhai felszerelé-
sek forgalmazása. Érd.:06-30/626-
1195 vagy 06-30/249-2853

Tűzifa eladó: akác, tölgy, nyár. 
Érd.:06-30/353-1896

300l vegyes cefre eladó. Érd.:
06-70/604-5790

4,5kW csehszlovák fa+szén tüzelésű 
kályha eladó. Érd.:06-70/593-6524

e G y é b  k e r e s é s
Készpénzért vásárolnék 3 és 4 
kerekű Elektromos mopedet, hibá-
sat sérültet is házhoz megyek. Tel.: 
20-2049079

Megvételre keresek 3-4t billenős 
pótkocsit érvényes műszakival. 
Érd.:06-20/203-5287

Vásárolok hiányos üzemképte-
len robogókat, motorkerékpárokat. 
06-30/271-8186

s z O l G Á ltatÁ s

Gáll dugulás elhárítás, bon-
tás nélkül a hét minden nap-
ján. Berettyóújfalu és környé-
kén. Érd.: 06-54/401-109 vagy 
06-20/497-2524

Klíma-légtechnikai rendszerek kivi-
telezését - hőszigetelését vállaljuk. 
06-20/295-6913

Pénztárgép szerviz! Használt és 
új online pénztárgépek szervizelé-
se, értékesítése. Tulajdon változás 
esetén meg illetve átszemélyesítés. 
Zombor Csaba műszerész Tel.:06-
30/978-5561 Berettyóújfalu Kos-
suth u 25

Víz, gáz, fűtésszerelés terve-
zés-kivitelezés. Gázkészülé-
kek szerelése beüzemelése. Érd.:
06-30/478-7165

p é n z

A d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 
szabadfelhasználású hitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, hitelkártya kiváltása 
75 éves korig, kezes nélkül, előze-
tes banki költség nélkül. Függő ügy-
nök, THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 
0040600476843, 06-30/635-8080

Á l l Á s
Ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16

AUTÓSZERELŐT, valamint 1fő 
műszaki vizsgabiztost keresünk 
modern márkafüggetlenautó és 
gumiszervizbe. Jó fi zetési lehe-
tőséggel, igény szerint ingyenes 
szállást biztosítunk. 30/9679-526,
20/489-87 59.

Berettyóújfaluba a Mátyás-
Ranch étterembe felszolgálói és 
pultos kisegítői munkakörbe női 
munkatársat keresünk. Ugyan-
ide férfi  szakácsot felveszünk. 
Érd.: du 06-20/960-7133

INVERZ/ Berettyóújfaluba és Derecs-
kére a Napló terjesztésére lapkihordó 
kézbesítőt keresek. Kiegészítő mun-
kaként, főállás mellett is végezhe-
tő, de várom nyugdíjas és rehabili-
tálhatók jelentkezését is. Érdeklőd-
ni a +36-30-630-84-33 telefonszá-
mon lehet

BETANÍTOTT dolgozókat 
keresünk autóipari beszállí-
tó parnerünkhöz Dunántúlra, a 
régióban a legmagasabb bért 
biztosítják. Szállás, utazás biz-
tosított. Érd:06/30-511-4219.

Biharkeresztesi illetve Berettyóújfa-
lui üzletünkbe tapasztalattal rendel-
kező eladót és pénztárost keresünk. 
Jelentkezés telefonon: 06-20/337-
2441 vagy fényképes önéletrajzzal 
a baromfi centrum2003@gmail.com 
e-meail címen lehet.

Hegeszteni tudó szerkezetlaka-
tost keresek Debreceni telephely-
re. Szállást tudunk biztosítani. Tel.:
06-70/284-8797 

JÓLMENŐ ÉTTEREM keres NEM sze-
zonális munkára, szakképzett pincé-
reket, felszolgálókat, szakácsokat. 
Jó fi zetési lehetőséggel, helyben 
lakással. Jelentkezni: 06-20/211-
8820, 06-30/9679-526 ill. 
barnabarbuli@freemail.hu

Juhászt keresek. Nyugdíjas is lehet. 
Érd.: 06-70/289-7156

Komádi Sertéstelepre dolgo-
zót felveszek állandó munkára 
magas kereseti lehetőséggel. tel.:
06-30/967-0120

Kőműveseket keresek felvételre. 
Falazás és hőszigetelésre Berety-
tyóújfalu és környékéről. Érd.:
06-30/850-7760

Mikepércsi telephelyünkre keresünk 
lakatos,targoncás,anyagmozgató 
kollégákat. Bejárás megoldott! 
Tel.:06-20/3508-343

Mosonmagyaróvári munkahely-
re női, férfi  munkaerőt és párokat 
is felveszünk összeszerelői munka-
körbe. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.:06-20/949-3036

Műköves szakmában jártas mun-
katársat keresünk. Érd.:06-30/244-
2097 vagy 06-54/401-267

Munkatársakat keresünk! Víz-
Gáz-Fűtés szerelő betanított 
munkás munkakörbe. Bejelentett 
munkaviszonyt, versenyképes 
fi zetést, útiköltség térítést bizto-
sítunk. Jelentkezni:06-30/967-
5583 személyesen: derecske 
Kölcsey u 4/B 18:00 után.

Németországi csarnok munkára 
keresünk tapasztalt vasbetonsze-
relőket. email.: info.nemetmunka.
debrecen@gmail.com Tel.: 0670/519-
5793, Betonstaal-Bouw Kft

Teherautó sofőrt és szerelőt kere-
sek, nyugdíjas is lehet vagy másod-
állásnak is. Érd.:06-70/364-6977

Zsákai telephelyünkre megbízható 
részmunkaidős takarítót keresünk. 
Érd.:06-30/289-8092

m u n k a H e ly e t  k e r e s
Fiatal nő munkahelyet keres kereske-
delmi végzettséggel, de minden lehe-
tőség érdekel. Érd.:06-30/445-9565

O k tatÁ s t  VÁ l l a l
Aranykalászos Gazda,Méhész, 
Vagyonőr,Targonca-,Földmunka-
,Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indí-
tunk Tel:30/2283281 E001083/2015/
A008,A004,A022, A012,A011

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)

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, -nevelő kép-
zés indul februárban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335 
E.sz.: 000850/2014

tÁ r s k e r e s é s
53 éves 164/69 elvált , technikus 
nő keresi ápolt, igényes, független 
egyedül élő társát 50-60 éves között. 
Érd.:06-30/417-2732

67éves nő keresi tárást 06-30/627-
6074

s z a b a d i d Ő ,  Ü d Ü l é s
5 napos Erdélyi körutazás Toroczkó-
Csíksomlyó-Gyimesek április 
27-től május 1-ig. Utazás, szál-
lás, reggeli-vacsora összköltség 
45000Ft/fő. Érd.:06-20/317-4332 
ÁSZ:09/001217



72018. január 19.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk

Stránszki
Sándorné

(szül.: Tóth Margit)
Komádi

élt 86 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak.

Gyermekei és a gyászoló család

44
35

41

Fájó szívvel emlékezünk január 18-án életünk legrosszabb napjára

Kiss Imre
(Ártánd)

halálának 1. évfordulójára.

„Fájdalom költözött 1 éves szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod, körülötted van szerető családod.

Múlik az idő, fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul.
Az életünk fájdalmas,csendben megy tovább, 
emlékedet szívünkben őrizzük egy életen át.”

Szerető feleséged, gyermekeid, anyósod, sógorod

Fájó szívvel emlékezünk

Boka
Antal

évfordulójára.
„Már 21 éve pihensz

a néma hant alatt,
A végtelenség őrzi 
csöndes álmodat.
Elmentél tőlünk, 

mint a lenyugvó nap.
De a szívünkben örökké 

ott maradsz”
Élettársad Ica és a gyerekek

Fájó szívvel emlékezünk
id. Száva Béla
(Bakonszeg)

halálának 14. évfordulójára
január 17-én.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Kinter Imre 
(Berettyóújfalu) 

halálának 5. évfordulójára 
január 15-én.

 
„Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre.” 

Felesége, két lánya, két veje 
és három unokája

Köszönetet mondunk  mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Balogh Imréné 
Herpai Ilona

élt 92 évet

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, a család 
fájdalmában részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Mély megrendüléssel
tudatjuk, hogy

Birizdó
Imréné
(Jakab Róza)

Berettyóújfalui lakos
2018. 01. 04-én 

91. életévében elhunyt.

Búcsúztatására 
szűk családi körben 

került sor 
a Téglaparti temetőben.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
Szatmári
Sándor
halálának

16. évfordulójára.

„Emlékké lettek a boldog évek,
hiába keresünk, nem találunk Téged.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod szívünkben marad.

Az életünk fájdalmas csendben 
megy tovább, drága emlékedet 

szívünkben őrizzük egy életen át.”

Feleséged, gyermekeid, unokáid

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték
és szerették, hogy

szeretett feleségem,
édesanyánk

Kiss
Lászlóné
Varga Viola

70 éves korában
elhunyt.

Temetése 
Biharkeresztesen 

2018. 01. 20-án (szombat) 
13:00 órakor lesz.

Kegyeletüket kérjük
egy szál virággal róják le.

A gyászoló család 

2018. 01. 20-án (szombat) 

egy szál virággal róják le.

2018. 01. 20-án (szombat) 

egy szál virággal róják le.

Gyászjelentését, 
megemlékezését, 

köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

MIKOR
és HOL

január 19.
17:00
A Derecskei kézműves kör 
bemutatkozó kiállítása 
február 16-ig látogatható
Debrecen, Tímárház-
Kézművesek Háza

20:00
Pótszilveszter
Debrecen Svejk Söröző

21:00
Szüret utcza az Incognitoban
Debrecen, Incognito Club

21:00
Belga
Debrecen, Roncsbár

23:00
Nagyon latin- Vérpezsdítő 
karibi party!
Debrecen, Butiq

január 20.

19:15
DVSE-Szolnoki Dózsa
Debrecen, Sportuszoda

január 21.
Magyar Kultúra Napja
15:00
Tibor Ernő Galéria 
Alkotóközösségének kiállítása 
Szent László emlékezete címmel
Berettyóújfalu, Makk Kálmán 
Mozi

17:00
Eifert János fotóművész 
arspoetica- A klasszikustól 
a modernig válogatás 50 év 
fotóiból című kiállításának 
megnyitója
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház
18:00
Szvorák Katalin és Kudlik 
Júlia Szeretettel című estje 
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

január 26.
16:00
Biharországi esték melyen 
Berek Edit íróval a város 
szülöttjével beszélget 
Körtvélyesi Éva
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

január 27.
18:00
7. Bajnóca Jótékonysági Bál 
zenél a Bürkös Zenekar és a 
Bokor Band
Berettyóújfalu, Kabos Endre 
Városi Sportcsarnok

február 3.
18:00
Gróf Tisza István Kórház 12. 
Jótékonysági Bálja zenél a 
Sütő-Band
Berettyóújfalu, Kabos Endre 
Városi Sportcsarnok

44
29

02

44
30

14

44
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szerette halottunk

Szabó
János 

Bakonszeg 
élt 57 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon

heteket az

ülőgarnitúrájára!

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutletutoroutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64 900 Ft Almer sarok 
ágyazható

299 900 Ft-ról

169 900 Ft 

Sydney
U-form

ágyazható,
ágyneműtartós

479 900 Ft-ról

249 900 Ft 

Linas garnitúra
3+2, pu� al

349 900 Ft-ról

199 900 Ft 

Rafti kanapé
ágyazható,

ágyneműtartós

199 900 Ft-ról

119 900 Ft 

Be
6 
ét
994

6
94

Almer sarok 
ágyazható

299 900 Ft-ról9 900

k

v

k

garnitúra
�al

00 Ft-ról

900 Ft

R

1919Sydney
U-form

ágyazható,
ágyneműtartós

479 900 Ft-ról

249 900 Ft
479 900

Az akció 2018. január 19–25-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

Csenge konyha
200/60

114 900 Ft-ról

76 900 Ft 

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
K

C
IÓ

Szezonvégi kiárusítás
Női sportosan elegáns kabátok: •  ........................................29900Ft 14950Ft
Férfi  elegáns kabátok •  .......................................................... 49900Ft 24950Ft
Férfi •  Pierre Cardin garbók  ...................................................9900Ft 4950Ft
Férfi •  S. Oliver, Mustang, Pioneer sportos kabátok ..44900ft 26940 Ft
Mustang, Gin Tonic·  kötött pulóverek  .............................13990Ft 6995Ft
Street One·  kötött pulóverek  ................................................ 13990Ft 9793Ft
Street One·  kabátok  ........................................................... 39900Ft 23940Ft
Férfi  • Skechers, Mustang bakancsok  .............................29900Ft 17940Ft
Férfi  alkalmi cipők•  ...................................................................................  5000Ft
Tamaris, Rieker·  boka csizmák  .......................................25900Ft 15540 Ft
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