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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• 

ÖNKÉNTESSÉG
SZEMÉLYRE SZABVA

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

NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683
www.ajto-diszkont.hu
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Építkezik, felújít? 
Ne költsön többet,
ha megtakaríthat, 
válasszon prémium
minőségű Porta 
Doors ajtókat!

 g y á r i  k é p v i s e l e t e

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETTAKCIÓK HELYETT
TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

február 3.
(szombat)

8-18 óra

február 4.
(vasárnap)
8-12:30 óra

Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

Berettyóújfalu
Bajcsy Zs. u. 27.

GALAMB
KIÁLLÍTÁS

2018. február 3-4.

Gyerekeknek
DÍJTALAN

BELÉPÉS!

Berettyóújfalui munkahelyre
főkönyvelő mellé teljes munkaidőben 

keresünk tapasztalt 
MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐT
Főbb feladatok: 

Kimenő-bejövő számlák könyvelése, bankbizonylatok • 
rögzítése, tárgyi eszközök nyilvántartása 
Bevallások elkészítésében részvétel (bevallási mellék-• 
letek összekészítése)
Statisztikai jelentések elkészítése, határidőben történő • 
benyújtása
Adatszolgáltatások teljesítése a vezetőség kérésének • 
megfelelően
Havi és év végi zárásokban aktív részvétel• 

Elvárások: 
mérlegképes könyvelői végzettség • 
Felhasználói szintű MS Offi ce ismeret• 
Önálló, precíz munkavégzés• 
naprakész adózási és számviteli ismeretek• 
rendszerszintű szemlélet• 
felelősségteljes személyiség• 

Amit kínálunk: 
Versenyképes fi zetés• 
Munkavégzés modern környezetben• 
Család-barát és kiszámítható munkaidő• 
Stabil munkáltatói háttér• 
Folyamatosan fejlődő vállalati környezet• 

Részletes fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét - bér-
igény megjelöléssel - a mezeijo@externet.hu e-mail címen várjuk. 
Motivációs levelében írja meg, miért érdekli az állás, mikor tudna 
munkába állni, és jelölje meg a bérigényét is.

-es iroda- vagy üzlethelyiség 
2018.március 1-től 24 m2 KIADÓ

Érdeklődni: 06/30 9454-286

Berettyóújfalu központjában, Kossuth u. 25. sz. alatt,

 Idősek
gondozóháza

LAKÓK
JELENTKEZÉSÉT
várja Hajdúszoboszlón.

TEL:  0630/4938841
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A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

Berettyóújfalu: 
Piac tér 1/B. Tel.: 54/402-566, 20/335-1808

Derecske:
Köztársaság u. 136. Tel.: 54/410-478, 20/332-4098

MELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEK
MINDEN SZEMÜVEGKERETRE

Bejelentkezés:
Dr. Gubányi Ágnes
06 20/423-99-66
Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
Rendelőintézet:
fsz. 1. sz. fogászati rendelő
www.dentofit.hu

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

26.
péntek

16.00 Anyám mozija
(Színes, feliratos olasz dráma)

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

27.
szombat

16.00 Anyám mozija
(Színes, feliratos olasz dráma)

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

28. 
vasárnap

16.00 Anyám mozija
(Színes, feliratos olasz dráma)

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

29.
hétfő

16.00 K.O.
(színes, feliratos olasz dráma)

18.00 Insidious: Az utolsó kulcs
(színes, szinkronizált, amerikai horror)

30.
kedd

16.00 K.O.
(színes, feliratos olasz dráma)

18.00 Insidious: Az utolsó kulcs
(színes, szinkronizált, amerikai horror)

31.
szerda

16.00 K.O.
(színes, feliratos olasz dráma)

18.00 Insidious: Az utolsó kulcs
(színes, szinkronizált, amerikai horror)

Február
1.

csütörtök

16.00 A cukrász
(Színes, feliratos izraeli fi lm)

18.00 A legsötétebb óra
(színes, szinkronizált angol életrajzi dráma)

Február 
2.

péntek

16.00 A cukrász
(Színes, feliratos izraeli fi lm)

18.00 A legsötétebb óra
(színes, szinkronizált angol életrajzi dráma)

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

Enyedi Ildikó film-
jét az amerikai film-
akadémia beválasz-
totta a legjobb öt al-
kotás közé, ezzel 
március 4-én esélyes 
az Oscar-díjra.

A legjobb idegen nyel-
vű alkotások mezőnyében 

ezúttal is jelen lesz egy ma-
gyar film az idei Oscar-díj 
átadón. A Testről és lélek-
ről című film mellett egy 
chilei, egy libanoni, egy 
orosz és egy svéd alkotás 
is versenyez majd a rangos 
elismerésért. Magyar film 
eddig mindösszesen két-
szer kapott Oscar-díjat eb-
ben a kategóriában, 1982-

ben Szabó István Mephisto 
című alkotása, 2016-ban 
pedig Nemes Jeles Lász-
ló sikerének örülhettünk, 
akkor a Saul fia hozta el 
a díjat.

A Testről és lélekről cí-
mű film egyébiránt már 
bizonyított: elnyerte a 
Berlinale fődíját, az Arany 
Medvét, valamint a film-
kritikusok nemzetközi 
szövetsége (FIPRESCI) 
rangos díját, az ökumeni-
kus zsűri díját és a Berliner 
Morgenpost című lap olva-
sóinak díját is. A szereplő-
gárdára sem lehet panasz, 
a Mária szerepét játszó fő-
szereplő, Borbély Alexand-
ra decemberben nyerte el 
a legjobb színésznőnek 
Európai Filmdíjat. A film-
ben pszichológust alakító, 
debreceni születésű Tenki 
Rékát pedig év végén vá-
lasztotta be az European 
Film Promotion a Shooting 

Stars programba, mely-
ben Európa tíz legígé-
retesebb színésztehet-
sége kap lehetőséget. 
A film operatőre 
mellett sem le-
het elmenni szó 
nélkül: a zseniá-
lis képeket elénk 
táró Herbai Máté a 
Camerimage nem-
zetközi filmoperatőr 
fesztivál fődíjának 
boldog tulajdonosa 
lett.

Enyedi Ildikó, a 
Testről és lélekről cí-
mű film rendezője 18 
év után tért vissza 
új nagyjátékfilmmel. 
A különleges atmosz-
férában játszó-
dó történetben 
k ider ü l, két 
ember – egy 
férfi és egy nő – 
éjjelente ugyan-
azt álmodják. 

Álmukban szarvas-
ként közelednek egy-
re közelebb egymás 
felé, míg a valóságban 

még a „rendes” 
kommunikáció 
is gondot okoz a 
számukra. Ám, 
mikor kiderül, 
hogy álmaikban 
egyek, a való élet-

ben is igyekeznek 
egyre közelebb ke-
rülni egymáshoz. 
Azonban Mária ri-
deg természete, és 
Endre (Morcsányi 
Géza alakítja) külö-
nös figurája között 
nehezen jön létre 
harmónia. A különös 

szerelmi történetért 
március 4-én szur-

kolhatunk, ahol 
– ha folytatódik 
az eddigi siker-
széria – akár az 
Oscar-díjat is 
bezsebelheti.

Újabb magyar film esélyes az Oscar-díjra
Enyedi Ildikó, a Testről és lélekről című film rendezője 18 év után tért vissza új nagyjátékfilmmel
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Ipari irányítástechnika, automatizálás 
szakterületen tevékenykedő, Nagyhe-
gyes-Gólyáson és Füzesgyarmaton
telephellyel rendelkező SCADA Kft. 
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

elektronikai műszerész (techni-
kus vagy szakmunkás)
villamos/automatizálási mérnök
(BSc vagy MSc végzettséggel).

Követelmény a fenti munkakörök esetében:
irányítástechnikai és/vagy gyenge-
áramú villamos végzettség,
valamint B kategóriás vezetői engedély.

Előnyt jelent ugyanezen munkaköröknél:
az olaj- és gázipari területen meg-
szerzett irányítástechnikai ismeret,
a legalább 2–3 éves iparágban eltöl-
tött szakirányú gyakorlati idő.

A pályázatokat, szakmai önéletrajzzal 
együtt, 2018. február 12-ig az alábbi 
elektronikus postacímre kérjük küldeni: 
mail@scada.hu

Szociális gondozó
és ápoló (2 év)

Épület- és
szerkezetlakatos
(2 év)

Női szabó
(2 év)

Asztalos (2 év) 

Kőműves (2 év)

Gépi forgácsoló
(2 év)

CNC gépkezelő
(1 év)

Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző (2év)

Mentőápoló (0,5 év)

Gyermekotthoni
asszisztens (2év)

2018. februárban induló
képzéseink felnőttoktatás

rendszerén belül

Berettyóújfalu
Eötvös utca 1.

Telefon: +36 54/951-961
E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

Facebook: acebook.com/BerettyoujfaluiSzC

Csökmő Alkotmány u.34/b, �: 06-30/215-0736

www.faforgacs2003bt.hu

Üvegezés, lambéria készítés,
Egyedi ajtó-ablak gyártás

bontás nélküli beépítés.

Nyitva: Kedd, Csütörtök: 9-17:00; szombat 9-12:00ig.

A Stella Pékség
várja régi és új vásárlóit 
állandóan újuló termékekkel:
házi ropogós kenyerekkel,
alacsony szénhidrát 
tartalmú süteményekkel, 
bagettekkel, olasz Musetti kávéval, joghurtokkal.

Térjen be hozzánk!  Frissen fi nomat!
Berettyóújfaluban a Körépületnél a Postával szemben.

interjúra felutazás támogatása
nt 150-200 ezer Ft kereseti 

cafeteria, 
(max. 40 000 Ft/hó)

utazási támogatás

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT

OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést- -4./2003
-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

MEGEMELT ÓRABÉR!

1100 
Cafeteria:net. 8.000 Ft

net. 25.000 Ft

100 %-

- : 4376-4./2003.
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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)
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nyílászárók

FOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁS

fogszabályozásnyílászárók

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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autósiskola

Ádám Tamás
Földmérő mérnök

Vállal: épületek 
feltüntetését, 

megszüntetését, 
telek megosztást, 

összevonást, 
telekhatár rendezést

Telefon: 06-30/855-3510 44
36

58

Ádám TamásÁdám TamásÁdám TamásÁdám TamásÁdám TamásÁdám TamásÁdám Tamás

fÖlDMÉrÉs

Legyen szó mű-
anyag nyílászárók, 
garázskapuk vagy re-
dőnyök beépítéséről 
és szereléséről, a 
Precíz Ablak Magyar-
ország szakemberei 
minőségi szolgálta-
tást nyújtanak.

Pintácsi György már 
évek óta műanyag nyí-
lászárók és garázskapuk 
szerelésével foglalkozik. 
Tavaly áprilisban indította 
el vállalkozását, a Precíz 

Ablak Magyarország Kft.-t. 
A szakember és csapata 2 
és fél – Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok és Békés 
– megyét lefedve vállalnak 
megbízásokat. A cég ügy-
félköre egyedi és visszaté-
rő megbízókból áll.

A Precíz Ablak Ma-
gyarország honlapján 
lehet ajánlatot kérni a 
szakemberektől, akik 2-3 
napon belül válaszolnak, 
felveszik az adatokat és 
egyeztetik az ügyféllel a 
helyszíni felmérés idő-
pontját. A megrendeléstől 

3 héten belül teljesítik a 
megbízást. Ezek száma 
a szezonban (tavasztól 
őszig) rendkívül magas, 
mindennapra van munká-
juk. Jelenleg még a tavalyi 
áron dolgoznak, érdemes 
tehát a jobb idő beköszön-
tével új műanyag nyílás-
zárókat, ajtót, garázskaput 
vagy redőnyt csináltat-
ni. Szezon-
ban egyedi 
akciókkal is 
vonzóbbá 
tudják tenni 
a szolgál-
tatásaikat 
megren-
delőik 
számára.

– Pró-
bálunk fejlődni, hogy az 
ügyfeleknek minél jobb 
szolgáltatást nyújtsunk. – 
Pintácsi György és csapata 
lépést tart a korral, mindig 
a legmodernebb eszkö-
zökkel és elképzelésekkel 
felszerelkezve kezdenek 
neki a megbízásoknak. 
Honlapjuk is hamarosan 

megújul, az ajánlatké-
rés mellett az ügyfelek 
ingyenes visszahívást is 
kérhetnek majd a szakem-
berektől. Webshopjukban 
a leendő megbízók meg 
tudják nézni a termékeket 
és azok jellemzőit, így 
könnyen ki tudják válasz-
tani a számukra legide-

álisabbakat, amik 
később beépítésre 

kerülnek.
A Precíz 

Ablak Ma-
gyarország 
Kft. tulaj-
donosa és 
vezetője sok 
év munkata-
pasztalattal 
és piacképes 

szakmai tudással rendelke-
zik. Számára az ügyfelek 
tisztességes munka iránti 
igénye alapvető elvárásnak 
számít: a megbízások ára 
megtérül a hosszú távú 
eredményben. A nyílás-
zárókra 4+1 év garan-
ciát vállalnak, ami 1 év 
jótállást és 4 év szavatos-

sági időt takar. A csapat 
megbízhatóan, pontosan, 
gyorsan, igényesen és 
precízen dolgozik. Német 
profilrendszerrel, egyedi 
méretekkel és formákkal, 
szakszerű beépítéssel, 
ingyenes szaktanács-
adással és megfizethető 
minőséggel teljes mérték-
ben ki tudják szolgálni az 
ügyfelek igényeit.

G. A.

Precíz munka – Precíz Ablak Magyarország

ELÉRHETŐSÉG

Precíz Ablak Magyarország
Cím: Szeghalom Bethlen u. 21
Tel.: +36 70 346 5952
Web: www.precizablak.eu
Webshop: webshop.precizablak.eu
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Apró
H á z ,  H á z r é s z  e l a dá s
Báránd Kossuth u 9. 85nm-
es vállalkozásra alkalmas csa-
ládi ház 1665nm telken eladó. 
Érd.:06-20/942-0340

Berettyóújfalu központjában 
újszerű, jól felszerelt kisház 
eladó. Kicsi telken nagy fedett 
terasz, garázs. Iá.:13,5MFt. Érd.: 
06-30/355-0425

Berettyóújfalu központjához 
közeli kétgenerációs családi 
ház külön bejárattal eladó. Iá.: 
12,5MFt. Érd.:06-30/326-0867 
06-30/305-8817

Berettyóújfalu Maros u 5. 2 szin-
tes családi ház 702nm telken 
eladó. Érd.:06-20/942-0340

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 cserépkály-
hás 2 és fél szobás családi ház 
eladó. Érd.:06-70/386-3616

Berettyóújfaluban Nadányi 7 
alatt 3 szobás összkomfortos 
családi ház melléképülettel ren-
dezett környezetben eladó. Érd.: 
06-70/202-2860

Berettyóújfaluban 2 szoba össz-
komfortos kis telken lévő ház 
eladó vagy 2 szobás lakótelepi 
lakás csere is érdekel II. eme-
letig. Érd.:06-30/575-1963 du. 
17 órától vagy hétvégén.

Berettyóújfaluban 3 szobás, 
gázfűtéses 2006-ban épült 
családi ház lakható mellék-
épülettel 2 utcára néző telek-
kel eladó. Iá.:22MFt. Érd.:06-
20/363-8309

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

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

Komádi Erzsébet út 43. szám 
alatti három szobás összkom-
fortos családi ház, melléképü-
letekkel eladó. Érd.:06-20/220-
7015

Komádi, Bem József u 28. sz 2 
szobás központi fűtéssel csalá-
di ház eladó. Érd.:06-30/446-
8570

Szoba, konyha, folyosó, vízvilla-
nyos kertes ház eladó. Érd.:06-
70/402-8592

Szoba, konyhás, fürdőszobás 
kis ház beállt gyümölcsössel 
eladó. Berettyóújfalu Morotva 
57. Érd.:06-30/504-9762

Ház-, Házrészkeresés
Berettyóújfaluban megvételre 
keresek beköltözhető 1,5-2 szo-
bás komfortos családi házat kis 
telekkel. Érd.:06-30/781-1790

a l b é r l e t e t  k e r e s
Fiatal pár albérletet keres Berety-
tyóújfaluban hosszútávra! Leg-
feljebb 2 szobás, mihamarab-
bi költözéssel. 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 tetőtéri szoba 
1 fő férfi részére kiadó. Tel.:06-
54/401-478

F ö l d ,  k e r t
Ártánd határába 10ha szán-
tóföld, 244AK értékű eladó. 
Érd.:06-70/425-1399.

Bedő határba főút mellett, szán-
tóföld eladó. 14.82AK 7681 nm. 
Érd.:06-70/425-1399

Eladnánk vagy bérbe adnánk 
a Bihartorda 078/11   078/10 
h.számú 18,88 AK értékű föld-
területünket. Tel.:06-70/603-
5046

Hencida-Gáborján területén 
szántót, legelőt 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

Ü z l e t,  m ű H e ly

30nm-es üzlethelyiség kiadó 
Berettyóújfaluban a Piac bejára-
tánál a Frézia Virágbolt mellett jó 
parkolási lehetőséggel. Érd.:06-
30/511-6790

G é p,  s z e r s z á m
Gruber-lazító, vetőgép, 2-3-
4eke, forgóborona, homlokra-
kodó, faelgázosító kazán eladó, 
30LE kistraktor. Érd.:06-30/747-
6774 Berettyóújfalu Pákász 58.

Stráf szekér, lóvontatású eke, 
ekekapa, borona 3 tagú eladó. 
Érd.:06-30/425-9858

600-as szalagfűrész 380W 
motorral valamint 500nm-es 
korongcsiszoló eladó. Érd.:06-
54/430-207

a u t ó
AUTÓJÁT MEGVESZEM adásvé-
telivel 1 MILLIÓ forintig 1994-es 
évjárattól. Azonnal fizetek. Kevés 
vagy lejárt műszakival, motorhi-
bás , enyhén sérült is érdekel. 
Házhoz megyek, hívjon bizalom-
mal! +36-30-9954-950

Eladó vagy elcserélhető kisebb-
re 1,3 Suzuki Sedan 1994-es. 
Iá.:160.000Ft. Érd.:06-70/611-
9894

Jó állapotban lévő 1998-as lép-
csős hátú felspoilerezett LADA 
SAMARA eladó. 79000km, 
injektoros, katalizátoros. 
Műszaki 2019. januárig. 
Irányár:280.000Ft. Vonóhorog. 
Érd.:06-70/424-0169

Készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kis teher gépko-
csit, utánfutót, 1990-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 MFt-ig. Tel:20-2049079

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

SZEMÉLYAUTÓKAT, kiste-
herautókat vásárolok azonnali 
készpénzfizetéssel!Mindenféle 
érdekel! Veterán is!  0630/231-
7750

J á r m ű k e r e s é s
AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hite-
les, sérült)  piaci áron márkától-
kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3MFt-ig Tel: 
20/535-6989, 20/536-0069

Készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gépko-
csit, utánfutót,  1990-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 MFt-ig tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 
4 kerekű Elektromos mope-
det, hibásat 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

Eladó 3db üsző és 3db bika 
napos egyéb húshasznú borjúk 
szemes terménycsere érdekel. 
Érd.:06-30/715-3960

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

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

Hízók 150-160kg-osak eladók 
Berettyóújfaluban. Tel.:06-
30/253-5189

Hortobágyi sinka szőrű kisku-
tyák eladók! Érd.:06-30/692-
7416

Sertések eladók 
130-230 kg 500 Ft/kg 

Vekerden
Telefon: 

06-20-396-4491

Ingyen elvihető 3 hónapos vizsla 
keverék nagyon szép kiskutyák 
várnak szerető gazdira. Érd.:06-
30/539-6221

Mangalica malacok kanok agg-
regátor, centrírozó, utánfutók, 
nagy víztároló tartály, kandalló. 
Érd.:06-70/406-7110

Németjuhász kiskutyák eladók. 
Érd.:06-20/241-4001

1db 7 hetes MT bika és 1db 2 
hetes HF bikaborjú leadó Berety-
tyóújfaluban. Tel.:06-30/581-
5995

120kg-os hízók eladók Berety-
tyóújfaluban. Érd.:06-20/381-
1220

2 db vágókoca és kisbálás réti 
széna eladó. Érd.:06-30/386-
8083

2 éves bakk kecske eladó. 
Érd.:06-30/518-2962

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

Eladó kitisztított lucernamag 
700Ft/kg kis és nagy tételben, 
3db zug kos, berni pásztor, 2 
db francia buldog szuka. Zetor 
5611, GEHL 4610-es. Érd.:06-
30/371-8612

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

Fedett helyen tárolt több száz 
körbála jó minőségű lucer-
na eladó 5000Ft/db. Tel.:06-
20/994-8947 vagy 06-70/364-
6977

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

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

Kiváló minőségű esőmentesen 
száradt nagybálás széna eladó 
Berettyóújfaluban. Érd.:06-
20/238-7001

Szántóföldet bérelnék Komádi 
és vonzáskörzetében legked-
vezőbb áron. Tel.:06-30/482-
1459

Szántóföldet bérelnék Komádi 
és vonzáskörzetében legked-
vezőbb áron. Tel.:06-30/482-
1595.

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

e G y é b  e l a dá s
Berettyóújfaluban eladó gye-
rek heverő, szekrénysor, vitrines 
szekrény, konyhabútor, ágyne-
műtartó, asztalok, fotelek, sző-
nyegek és szemes kukorica. 
Érd.:06-70/576-5039

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.

Centrifugák, keverőtárcsás 
mosógépek új burkolattal is 
eladók. Kérésre elszállítom, 
hibásat beszámítom. érd.:06-
20/485-4256

Elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-2049079

Kőolaj vascső 2m-esek vas toló-
mérős mérleg újszerű rotációs 
kapa utánfutóval. Tel.: B.újfalu 
06-30/457-9296

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

44
52

95
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Győri munkahelyre targoncáso-
kat, női, férfi munkaerőt és páro-
kat is felveszünk. Szállás ingye-
nes, utazást térítünk. Tel.:06-
20/949-3036

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

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító partne-
rünkhöz Dunántúlra, a régióban 
a legmagasabb bért biztosít-
ják. Szállás, utazás biztosított. 
Érd:06/30-511-4219.

Biharkeresztesi székhelyű 
bútoripari kft felvételt hirdet CNC 
kezelő és programozó munka-
körben. Jelentkezőket várunk 
Hajdú-Bihar megye területé-
ről. Jelentkezni önéletrajzzal a 
westwoodglobalkft@gmail.com 
e-mail címen vagy személyesen 
a cég telephelyén Biharkeresztes 
Szacsvai u. 16 alatt.

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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Lakodalmas vendéglátói fel-

szerelések kölcsönzése, kony-

hai felszerelések forgalmazá-

sa. Érd.:06-30/626-1195 vagy 

06-30/249-2853

Otelló bor van eladó. UI gyöngy-

tyúk! Érd.. 06-30/304-6524

Szemelt csersavmentes otel-

ló bor, húsdaráló, szenes kály-

ha, színes TV, mikró sütő eladó. 

Érd.:06-30/690-6084

Szeszfőzdében főzött gyümölcs-

pálinka eladó. Érd.:06-30/341-

0682

e G y é b  k e r e s é s

Készpénzért vásárolnék 3 és 

4 kerekű Elektromos mope-

det, hibásat sérültet is házhoz 

megyek. Tel.: 20-2049079

Juhászkampókat, ló csengőket, 

marhakolompokat, birkacsengő-

ket, pitykegombokat, tanyabe-

rendezéshez régiséget, hagya-

tékokat vásárolok. Érd.:06-

30/979-9529

Megvételre keresek 3-4t bille-

nős pótkocsit érvényes műsza-

kival. Érd.:06-20/203-5287

Simson motorkerékpárt 
keresek állapottól és típus-
tól függetlenül hibásan is 
tel:06309689295

s z o l G á ltatá s

Fürdőkádak bontás nélküli fel-

újítása, fényezése, gépi eljárás-

sal, gyári színekkel. Érd.:06-

70/672-8881

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!

Tv-k, mikrók, LCD tv-k, videók, 
monitorok, erősítők, hi-� k javítása
Berettyóújfalu,  Csokonai u. 4.
Tóth Attila: 06-30/533-2080

ELEKTRONIKAI SZERVIZ

Fürdőkádak bontás nélküli fel-

újítása, gépi eljárással, gyári szí-

nekkel! Garanciával! Érd.:06-

20/391-4249

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

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

Hűtőszerelőt keres? Érd.:06-

30/998-3584 Nemes Imre

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.

Klíma-légtechnikai rendszerek 

kivitelezését - hőszigetelését 

vállaljuk. 06-20/295-6913

Kútfúrás a legkedvezőbb fel-
tételekkel, 20 éves tapaszta-
lattal, teljes körű anyag ellátás-
sal. Érd.: 06-30/463-7881 vagy 
06-70/297-8664

Meglévő kéményes gázkazánok 

cseréje, új gázkazánok hivatalos 

beépítése, beüzemelése nagyon 

kedvező áron. Tel.:06-30/478-

7165

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

Víz- gáz-fűtés szerelés, kivitele-
zés, gáz készülékek szerelése, 
beüzemelése. Érd.:06-30/478-
7165

p é n z
Adósságrendezőhitel, szabad 
felhasználású hitel ingatlanra, 
hitelkiváltás, hitelkártya kiváltá-
sa 75 éves korig, kezes nélkül, 
előzetes banki költség nélkül. 
Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, 
Reg.szám: 0040600476843, 
06-30/635-8080

á l l á s

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

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

Berettyóújfaluba és Derecskére 
a Napló terjesztésére lapkihor-
dó kézbesítőt keresek. Kiegészí-
tő munkaként, főállás mellett is 
végezhető, de várom nyugdíjas 
és rehabilitálhatók jelentkezését 
is. Érdeklődni a +36-30-630-84-
33 telefonszámon lehet

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Biharkeresztesi illetve Berety-
tyóújfalui üzletünkbe tapasz-
talattal rendelkező eladót és 
pénztárost keresünk. Jelentke-
zés telefonon: 06-20/337-2441 
vagy fényképes önéletrajzzal 
abaromficentrum2003@gmail.
come-meail címen lehet.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

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

Értékesítőnk segít!
Forduljon bizalommal
hozzá.

nagyné 
tóth Judit

06-20/575 4944
judit.nagyne@inform.hu
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Érdeklődni:
Hodosi József 0670/392-8652 • szakmai önéletrajzok beküldése: hadhazivill1@gmail.com

Betanított munkás
Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 200.000 Ft–300.000 Ft/hónap
Pozíció bemutatása: Villanyszereléssel foglalkozó 
cég keres fi atal, „B”-kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, önmagára és környezetére igényes 
betanított munkást.
Főbb feladatok: vésés, vezeték fűzés, gipszelés, 
különböző fémipari munkák, karbantartói munkák.
Elvárások:
utazási hajlandóság (vidéki munka esetén), gyakor-
lat előnyt jelent.
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség, 
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes körű 
biztosítása, munkaidőben céges autó használata.

Villanyszerelő
Hely: Debrecen
Állás típusa: teljes munkaidő
Fizetés: 400.000 Ft–500.000 Ft/hónap
Pozíció bemutatása: Cégünk épületvilla-
mosságban, és a villanyszerelés különböző 
területein jártas, fiatal villanyszerelőket keres.
Főbb feladatok: épületvillamosság, elektro-
mos rendszer karbantartása.
Elvárások: szakirányú végzettség, „B”-
kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság 
(vidéki munka esetén).
Amit biztosítunk: szakmai fejlődési lehetőség
munkavégzéshez szükséges eszközök teljes 
körű biztosítása, munkaidőben céges autó 
használata.
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Bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács, Cukrász, Pincér, Vendég-

látás szervező, Vendéglátó üzlet-

vezető, Vendéglátó Eladó, Arany-

kalászos Gazda OKJ tanfolyam.  

0 6 - 7 0 / 5 2 4 - 6 1 6 6 .  

w w w . o k t a t o h a z k e l e t . h u 

(E-000937/2014/A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- 

és családsegítő munkatárs, 

gyógypedagógiai segítő mun-

katárs és kisgyermekgondozó, 

-nevelő képzés 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 , techni-

kus nő keresi ápolt, igényes, füg-

getlen egyedül élő társát 50-60 

éves között. Érd.:06-30/417-

2732

57 éves 165cm magas 80kg fér-

fi keres egyedül álló magas telt 

nőt. Érd.:06-30/713-9611

LITVAI 
TEMETKEZÉS 

Biharkeresztes, 
Vörösmarty u. 1.

Váncsod, Hunyadi u. 24.

ÉJJEL-NAPPAL
Tel.: 06-20/5082-637

Fájó szívvel emlékezünk

Bihari
Imre

halálának 
2. évfordulójára.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Bokor
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

Köszönetet mondunk
mindazoknak,  akik 
szeretett feleségem, 

édesanyánk

Kiss
Lászlóné

(szül. Varga Viola)
(Biharkeresztes)

élt 70 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek.

Mély fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik, 

édesanyánk

Somogyi
Gyuláné
Karancsi Erzsébet

élt 87 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban
részvéttel osztoztak.

Külön köszönetet mondunk
a helyi kórház 

belgyógyászat első emelet 
orvosainak és ápolóinka.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Szabó
Gyula

(Szentpéterszeg)

halálának 4. évfordulójára.
Csak az idő múlik,
feledni nem lehet.
Szívünkben örök

a fájdalom és a szeretet.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk
január 22-én

Tárnok
Sándor

(Biharkeresztes)

halálának 
20. évfordulójára.

Szerettei

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Ökrös
Imre
élt 62 évet

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút virágot 

helyeztek, a család fájdalmában
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Bere Lajos
Komádi

halálának 1. évfordulójára.

Lánya és családja

Szakmai gyakorlattal ren-
delkező szakácsot felve-
szek Biharkeresztes Hefti 
Söröző és Falatozó. Érd.:  
06-30/524-4457

o k tatá s t  vá l l a l
Aranykalászos Gazda,Méhész, 
V a g y o n ő r , T a r g o n c a -
, F ö l d m u n k a - , E m e l ő g é p -
kezelő tanfolyamokat indítunk 
Tel:30/2283281 E001083/2015/
A008,A004,A022, A012,A011

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

Z: 
E-0

00
64

5/2
01

4

Előzetes bejelentkezés szükséges 
telefonon 06-30-73-00-541, 

vagy e-mailben
georgina.szima.dr@gmail.com

Dr. Szima 
Georgina Zita 

BŐRGYÓGYÁSZ 
SZAKORVOS

BŐRGYÓGYÁSZATI
VIZSGÁLAT 5000 FT
 KONTROLL4000 FT
SZERETETTEL VÁROM RENDELÉSEMRE!

Magánrendelés
 a Gróf Tisza István Kórház 

bőrgyógyászati 
rendelőjében keddi napokon.

Általános bőrgyógyászati 
panaszaival továbbá

esztétikai beavatkozások 
céljából is 

forduljon hozzám bizalommal!

MIKOR
és HOL

január 26.
16:00
Biharországi esték melyen Berek 
Edit íróval a város szülöttjével 
beszélget Körtvélyesi Éva
BERETTYÓÚJFALU - NADÁNYI 
ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ

17:00
Csinszka, a halandó múzsa
DEBRECEN - MODEM

18:00
Apollo Kvíz - Magyar Filmek!
DEBRECEN - APOLLO MOZI

19:00
Vincenzo Bellini: Norma
DEBRECEN - CSOKONAI SZÍNHÁZ

21:00
Intim Torna Illegál 
DEBRECEN - Roncsbár

23:00
R&B Superstars Party a Butiq-ban!
DEBRECEN - BUTIQ

január 27.
15:00
SUPER 12 – Magyar Bor Nagydíj 
díjátadó gála és borbemutató
DEBRECEN - DÉRI MÚZEUM

18:00
7. Bajnóca Jótékonysági Bál zenél a 
Bürkös Zenekar és a Bokor Band
BERETTYÓÚJFALU - KABOS 
ENDRE VÁROSI SPORTCSARNOK

19:00
A férfi ak szexuális világa
DEBRECEN - PÁHOLY 
LAKÁSSZÍNHÁZ

21:00
Újévi Retro Est
DEBRECEN - KAPTÁR KLUB

január 28.

21:00
Török-Zselenszky Tamás estje
DEBRECEN - INCOGNITO CLUB

23:00
Best of 10! - Az elmúlt 10 év 
klubhimnuszai
DEBRECEN - BUTIQ

január 29.
17:00
A 20 ÉVES DEBRECENI ÚJ 
FOTÓMŰHELY KIÁLLÍTÁSA 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
ALKALMÁBÓL
DEBRECEN -  ÚJKERTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

január 30.
18:00
Nedves Magyarország – Egy pohár 
sok, ezer kevés
DEBRECEN - NAGYERDEI 
VÍZTORONY

19:00
Németh Dániel: Burkina Faso és Mali
DEBRECEN - INCOGNITO 
VILÁGJÁRÓ CLUB

január 31.
11:00
„Gyalog bizon’ ” – Arany János és a 
„gyalogos Múzsa”
DEBRECEN - KÖLCSEY KÖZPONT

18:00
XX. Debrecen Smart City Meetup - 
Bitcoin, a digitális arany
DEBRECEN - NAGYERDEI 
VÍZTORONY

21:15
DVSE - UVSE
DEBRECEN - SPORTUSZODA

február 1.
3. Magyar Filmszüret
DEBRECEN - APOLLÓ MOZI

19:00
Bohumil Hrabal: Házimurik
DEBRECEN - HORVÁTH ÁRPÁD 
STÚDIÓSZÍNHÁZ

február 2.
18:00
Rocksuli félévzáró koncert 1. nap
DEBRECEN -  Roncsbár

21:00
Bordó Sárkány középkori farsangi 
kocsmazene
DEBRECEN - INCOGNITO CLUB

23:00
DISCO Farsang - Péntek esti láz!
DEBRECEN - BUTIQ

Gyászjelentését, megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását  jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.
: 06-54/400-990
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.
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Női dzsekik, kabátok •  ................................................9900Ft
Férfi  bőrdzsekik •  ............................................................... 50%
Férfi  • Mustang, S. Oliver, Pioneer sportos kabátok .......30%-50%
Cecil, Street One·  kabátok  .............................. 30%-40%
Cecil, Street One·  kötött pulóverek  .......................... 50%
Street One·  farmer-, vászonnadrágok  ....................... 50%
Mustang· , S. Oliver, Gin Tonic cipzáras pamut pulóverek ....... 50%
Rieker· , Tamaris hosszú szárú csizmák  .................. 50%
Skechers· , Rieker férfi  bakancsok  ........................... 50%
Mustang · férfi cipők, bakancsok  ............................9900Ft

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 Puerto Rico sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

399 900 Ft-ról

209 900 Ft 

Harby sarok + 2 db pu� 
ágyazható, ágyneműtartós

359 900 Ft-ról

199 900 Ft 

Andora U-form
409 900 Ft-ról

229 900 Ft 

Savona sarok
239 900 Ft-ról

149 900 Ft 

Delia sarok
ágyazható, ágyneműtartós

379 900 Ft-ról

219 900 Ft 

Be
6 
ét
994

6
94

Harby sarok + 2 db pu� 
ágyazható, ágyneműtartós

359 900 Ft-ról9 900

N

h

üt Puerto Rico sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

Savona sarok
239 900 Ft-ról

149 900 Ft
239 900 F

Delia sarok
ágyazható, ágyneműtartós

379 900 Ft-ról

219 900 Ft
379 900 

NYITVA

Andora U-form
4409 900 Ft-ról

229 900 Ft
409 900

Az akció 2018. 01. 26–02. 01-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!




