
Bihar körzeti 2018. február 2., XXVii/05.HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.

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!

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.

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

Érdeklődni: 06/30 9454-286

Berettyóújfalu központjában, Kossuth u. 25. sz. alatt,Lisztes Éva 
Autósiskolája

Berettyóújfalu, 
Körépület emelet

Telefon: 06-30/648-1266

Tanfolyam indul: 
február 5. (hétfő) 

16:30-kor

A Szatmári Kft.
Berettyóújfalui üzletébe

RAKTÁROS-ÉRTÉKESÍTŐ
férfi  munkatársat keres.

ELVÁRÁSOK
-középfokú végzettség

-önállóság, megbízhatóság

ELŐNYÖK
-számítógépes ismeretek

-targoncás jogosítvány /okj/
-B kat. jogosítvány

-értékesítésben szerzett 
tapasztalat

Érdeklődni, jelentkezni 
személyesen az üzletben 

vagy e-mailben a 
karalyos.bela@szatmari.hu 

címen lehet.

CNC ESZTERGÁLYOS-
PROGRAMOZÓ
munkatársat

FELTÉTELEK:
 szakirányú végzettség • 
 3 év szakmai gyakorlat• 
 Fanuc vezérlés ismerete• 

FELADATOK:
 gépbeállítás, szerszámcsere, korrekció• 
 sorozatgyártás felügyelete• 
 üzemvezetés• 

AMIT KÍNÁLUNK:
 Folyamatos, hosszútávú munka, • 
 kiemelt bérezés, • 
 fi zetett túlóra, • 
 munka-, és munkavédelmi ruházat• 

CNC GÉPKEZELŐ 
munkatársakat

FELTÉTELEK:
 szakirányú végzettség• 

FELADATOK:
 gépfelügyelet, mérés, korrekció• 

AMIT KÍNÁLUNK:
Folyamatos, hosszútávú munka, fi zetett túlóra• 
munka-, és munkavédelmi ruházat • 

Dinamikusan fejlődő vállalkozás, berettyóújfalui üzemébe,
új CNC hosszesztergák üzemeltetéséhez 

(2 vagy 3 műszakos munkarendbe) keres:

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen lehet:
buntechbt@gmail.com

Bun-Tech Bt, Berettyóújfalu

Ébredj Bihar!
Jelentős támogatások, 

kisvállalkozóknak
építéshez, eszközbeszerzéshez,

munkaerő felvételhez.

Magányszemélyeknek 
vállalkozóvá váláshoz, 
civil szervezeteknek 

működéshez.

Komplex ügyintézés
(tervezés is).

dr. Szőke Kálmán
06-20/938-2081

Szőke Kálmán András
06-30/452-1805N 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

GYÁR I
K ÉPV I S E L ETE

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

Kedves Vásárlók!
A Vital Shop Élelmiszerbolt 
bővítette az árukínálatát 
általános élelmiszer cikkekkel. 

Tchibo kávé 250g  ...........520Ft
Paloma, Karaván kávé  ...550Ft
Completta  ......................335Ft
Croissant ..........................  65Ft
Sós és édes dobozos sütemények
Ketchup, Majonéz, Mustár  
Májpástétomok
Száraztészta
Olcsó öblítő 
Mosógép kapszula

Berettyóújfalu, 
Dózsa Gy. u 8–10. 

Mindenki
aki vásárol 

egí doboz bonbont
ajándékba kap.

körépület 
fszt. 3.

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.

Diszkont Gránit Kft.
GYÁRTÓI ÁRAK 

A DISZKONT GRÁNIT KFT-TŐL 
KERESSE 

KEDVEZŐ ÁRAINKAT !!!
Ajándék kiegészítőkkel !

Üzletvezető: Bojtor Imre

70 / 315 85 00
4100 Berettyóújfalu, Korhány Ér út 2.

Berettyóújfalui TESCO-val szemben.
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Nemzetközi 
tehergépjármű-vezetőket

keresünk Debrecen, Tatabánya 
és Szeghalom térségéből!

            Hosszútávra tervezel? 
              Stabil, megbízható 
             munkáltatót keresel? 
     Kiszámítható és jól átlátható 
                 bérezésre vágysz? 
Válaszd a Trans-Spedet, ahol 

 

 

Pároknak, 
párosat, 
páratlan 

áron!
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www.matracdepo.hu

Debrecen, Epreskert u. 1. (A Sweet line udvarában)  : 70/384-0702
Debrecen Kishatár u. 7. Auchan üzletsoron : 70/6089503

MOST A KÉTSZEMÉLYES  
ÁGYKERETEK ÁRÁBÓL

25% KEDVEZMÉNYT ADUNK!

aronprofil@aronprofil.hu

ARON PROFIL

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

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

A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.

44
13

34

44
60

81
44

61
29

44
53

76

Németországi munkára 

glettelni tudó 
dogozót keresünk.
Tel.: 06-22/460-068, 06-70/502-8370

lapzárta: 
kedd 12 óra 44

57
27
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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

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
Disznósajt: .............................................1.675 Ft/kg
Tejföl (20 %-os, 500 g): .................................347 Ft 
Létavértesi kimérős savanyúság 
(több ízben)  .............................................517 Ft/kg
Mangalica kolbász: .............................1.634 Ft/kg

Zöldség félék
Vörös káposzta ..........................150 Ft/kg
 Sütőtök: .......................................140 Ft/kg
Alma:.............................................180 Ft/kg
Zsákos vörös hagyma:  .............102 Ft/kg
Mák (2011. év gyógynövénye) .......1.300 Ft/kg

BERETTYÓVÖLGYI KFT.

TÁPRAKTÁROS
munkakörbe legalább

középfokú végzettséggel,
számítógépes ismeretekkel,

férfi alkalmazottat keres
berettyóújfalui telephelyre.

 
Előny:

Munkakörben szerzett
tapasztalat, targoncavezetői

engedély.
 

Fényképes önéletrajzot,
fizetési igény megjelöléssel a

következő címre várjuk:
berettyovolgyi@gmail.com,

vagy: 
Berettyóújfalu, Kádár vitéz u.

103. címre.
Érd.: 30/677-6499

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.

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

KOMÁDI Külterület (Körös Völgye)
Nyitva tartás: K, Cs: 9-15-ig
Bejelentkezés: 30/465-8969

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSMŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 
Eredetiség 

vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat

KOMÁDIKOMÁDIKOMÁDIKOMÁDIKOMÁDIKOMÁDIKOMÁDIKOMÁDI Külterület (Körös Völgye)

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek

www.szuperinfo.hu

SZIA

www.szuperinfo.hu

ÓRÁJÁBAN

A NAP

ÓRÁJÁBAN

A NAP

24
szuperinfó internet alapú minden	héten	

online	is	
megtekintheti	

újságunkat!
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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,
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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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fogszabályozásnyílászárókgyógyÚszás

 Felírható:- szakorvos által, vagy szakorvos 
javaslatára a házi gyerekorvos által.

-fél évre, -hanyag tartásra, gerincferdülésre, 
mellkasdeformitásokra, asztmára...

Érdeklődni: Varga Róbert-úszóedző: 
0670/395-0112

Varga Gabriella-gyógytornász: 
0630/407-1892

INGYENES 
CSOPORTOS 

GYÓGYÚSZÁS 
Berettyóújfaluban!

www.derecskeikalyhas.hu

kályHa, kanDalló

 A modern fogsza- ■
bályozás ma már bár-
ki számára megte-
remti a lehetőséget a 
tökéletes mosoly el-
érésére. 

A szép, szabályos fogazat 
önbizalmat ad, magabiztos-
ságot és egészséget sugároz. 
A fogszabályozást azonban 

sokan te-
k i n -

tik csupán esztétikai kérdés-
nek. Kétségtelen tény, hogy 
legtöbben azért fordulnak 
fogszabályozó szakorvos-
hoz, mert szebb mosolyt sze-
retnének. A fogszabályozás 
azonban az esztétikai hatá-
son túl jelentősen hozzájárul 
fogai egészségének a meg-
őrzéséhez is. Legfontosabb, 
hogy a fogazat megfelelően 
funkcionáljon, a páciens jól 
tudjon rágni, nyelni, beszél-
ni. A fogszabályozás során 
a fogtorlódások, a megdőlt 

fogak, a fogak közti héza-
gok, továbbá az állcsont-

ok rendellenes helyze-
tét kezeljük, amelyek 
mind fontos szerep-
pel bírnak a jó h a r 
a p á s és a tiszta be-
széd elérésében. 

Személyre sza-
bott kezelés

A cél az, hogy 
életünket saját 

fogainkkal éljük le. Ez csak 
akkor valósulhat meg, ha 
a fogszuvasodás megelő-
zésén túl gondot fordítunk 
fogágyunk ápolására is, 
amely magába foglalja, hogy 
fogszabályozással olyan 
egyenletesen terhelhető, jól 
tisztítható szép fogíveket 
alakítsunk ki, amely végig-
kísér bennünket fogpótlás-
ok nélkül egész életünkben. 
Természetesen, ahogyan a 
fogazat is, a szükség esetén 
alkalmazandó fogszabályo-
zási eszköz és módszer is 
személyre szabott. 

A legideálisabb időpont 
a fogszabályozásra a 12-18 
év között van. Volt idő mi-
kor csak ebben az életkor-
ban lévő páciensek kaphat-
tak fogszabályozót, mára ez 
megváltozott. Akár gyer-
mekkorban, felnőttkorban, 
fi  úknak, lányoknak, nők-
nek és férfi  aknak is lehe-
tőségük nyílik személyre 

szabott fogszabályozó ké-
szítésére. Léteznek rögzített 
és kivehető, műanyag, fém 
és porcelán készülékek. Mi 
több, ma már a divat is szá-
mít, így akár színes, min-
tás változatok közül is lehet 
választani. Gyermekkorban 
általában a kivehető fogsza-
bályozót javasoljuk, míg fel-
nőttkorban rögzített fogsza-
bályozóra van szükség. 

Ha egészséges és szép mo-
solyra vágyik, keresse fel 

rendelőnket és az első ingye-
nes konzultáció után meg-
tudhatja, hogy milyen fog-
szabályozóra van szüksége 
és mennyi ideig kell azt vi-
selnie. Ne feledje, soha nem 
késő, várjuk bizalommal Önt 
és gyermekét!  

Soha nem késő a fogszabályozás

Dr. Jurás Melinda 
fogszabályozó szakorvos 

Debrecen, Kiss Áron u. 26. 
Tel.: 30/209-0282

ELÉRHETŐSÉG
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H á z ,  H á z r é s z  e l a dá s

Berettyószentmártonban Tóhát 

u 37 alatti családi ház 1 szoba 

összkomfortos eladó. Iá. 3,5MFt. 

Tel. 06-30/604-7403

Berettyóújfaluban családi ház 

eladó lakótelepi csere érdekel, ráfi-

zetéssel. Érd.:06-30/549-1521

Berettyóújfaluban hosszú távra 

keresek 200-300 nm raktárhe-

lyiséget. 06305131357

Berettyóújfaluban 2 szobás ház 

eladó vagy vidéki csere érdekel 

+ készpénz. Berettyóújfalu Bem 

u. 68 alatt lehet érdeklődni.

Berettyóújfaluban 5 szobás 

családi ház eladó. Gáz illetve 

vegyes tüzelés és ipari áram 

van. Érd.:06-30/913-2529

Berettyóújfaluban 3 szo-

bás, gázfűtéses 2006-ban 

épült családi ház lakható mel-

léképülettel 2 utcára néző 

telekkel eladó. Iá.: 22MFt.  

Érd.:06-20/363-8309

Biharkeresztes Damjanics u. 14 

„3 szoba, fürdőszoba, WC, spájz, 

konyha, konvektor + cserépkályha” 

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

l a k á s e l a dá s

Berettyóújfaluban1,5 szobás tel-

jesen körűen felújított, lakótelepi 

lakás eladó. Tel.:06-30/670-7898

Péterszegi lakótelepen 2 szo-
bás teljesen felújított, összkom-
fortos 1. emeleti lakás eladó. 
Érd.:06-30/708-1591

F ö l d ,  k e r t

Berettyóújfalu külterületén a híd-
közben 1ha föld eladó. Fúrott kút, 
áram van. Érd.:06-54/401-967

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

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

Komádi Határában 30Ak szán-
tóföld eladó. HRSZ:0532/40 1h 
7242nm. Érd.:06-30/389-8051

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

Körmösdpusztán a belecre veze-
tő út mellett 8,36 Ha föld eladó 
Hrsz   0220/19   0220/37   0217/2 
Telefon: 06/20/510-98-10 

Ü z l e t,  m ű H e ly,  i r o da

Berettyóújfalu József A. LTP 
üzletsor elején üzlethelyiség 
kiadó, riasztó, kirakat,WC, kézmo-
só. Érdeklődni:06303634470

G é p,  s z e r s z á m

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

J á r m ű

SN-51 12V Simson újszerű álla-
potban eladó. Érd.: Berettyóújfa-
lu 06-30/857-3880

a u t ó

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

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

J á r m ű k e r e s é s

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

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

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

Berettyóújfaluban hízó van eladó 
3db előhasú koca fialás március 
19. Érd.: 06-30/747-6773

Fejőgép eladó. érd.:06-54/415-073

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

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

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
2018.

február Kezdés Film címe Korhatár 
besorolás

2.
péntek

16.00 A cukrász
(Színes, feliratos izraeli fi lm)

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

3.
szombat

16.00 A cukrász
(Színes, feliratos izraeli fi lm)

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

4. 
vasárnap

16.00 A cukrász
(Színes, feliratos izraeli fi lm)

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

5.
hétfő

16.00 Th elma
(színes, feliratos norvég thriller)

18.00 A babadook
(színes, feliratos ausztrál horror)

6.
kedd

16.00 Th elma
(színes, feliratos norvég thriller)

18.00 A babadook
(színes, feliratos ausztrál horror)

7.
szerda

16.00 Th elma
(színes, feliratos norvég thriller)

18.00 A babadook
(színes, feliratos ausztrál horror)

8.
csütörtök

16.00 Manifesztum
(Színes, feliratos ausztrál dráma)

18.00 Tad, az utolsó felfedező
(színes, szinkronizált spanyol animációs fi lm)

9.
péntek

16.00 Manifesztum
(Színes, feliratos ausztrál dráma)

18.00 Tad, az utolsó felfedező
(színes, szinkronizált spanyol animációs fi 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.
bruár Kezdés Film címe Korhatár 

besorolás

A k

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.
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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!

44
60

04

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.

Értékesítőnk segít!
Forduljon bizalommal
hozzá.

nagyné 
tóth Judit

06-20/575 4944
judit.nagyne@inform.hu

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

Kismalac eladó Berettyóújfalu-

ban. Tel.:06-30/243-8411

Nagy súlyú hízó eladó kb 270kg 

Nagyrábén. Iá.:450Ft/kg illet-

ve megegyezés szerint. Érd.: 

06-20/594-9988

TYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 

75% termelés, földön nevelt. 

INGYENES szállítás. 690Ft/db. 

Érd.:06-70/776-3007.

Tyúkvásár! Barna fiatal tojótyúk 

360Ft/db február 10-én 8-10 óra 

között Berettyóújfalu Hérnekkert 

Mátyás Panzió mögött.

1db pirostarka üsző 3 hetes 

eladó. Érd.:06-30/500-6706

110-130 kg-os hízók eladók, 

Berettyóújfaluban hasítva is. 

Tel.:06-20/381-1220

110-130kg-os hízók eladók. 

Érd.:06-30/433-7757

140kg-os hízó eladó. Érd.: 

06-30/425-9858

3 db közel ellős Holstein Fríz 

üsző Hencidán eladó. Tel.:06-

30/481-1378

N ö v é N y

Berettyóújfaluban étkezé-
si és takarmányburgonya, 
lucernamag, olajtökmag eladó. 
Érd.:06-30/559-6551

Eladó kitisztított lucernamag 

700Ft/kg kis és nagy tétel-

ben, 3db zug kos, berni pász-

tor, 2 db francia buldog szuka. 

Zetor 5611, GEHL 4610-es. Érd.: 

06-30/371-8612

Berettyóújfaluban jó minőségű 

körbála lucerna eladó. Érd.:06-

20/269-4247 06-30/913-8195

Fedett helyen tárolt több száz kör-

bála jó minőségű lucerna eladó 

5000Ft/db. Tel.:06-20/994-8947 

vagy 06-70/364-6977

Kis bálás széna eladó. Érd.: 

06-30/562-9982 Berettyóújfalu

Szántóföldet bérelnék Komádi 
és vonzáskörzetében legkedve-
zőbb áron. Tel.:06-30/482-1459

Szántóföldet bérlnék Komádi és 

vonzáskörzetében legkedvezőbb 

áron. Tel.:06-30/482-1595.

e G y é b  e l a dá s

Lakodalmas vendéglátói fel-

szerelések kölcsönzése, kony-

hai felszerelések forgalmazá-

sa. Érd.:06-30/626-1195 vagy 

06-30/249-2853

Régi falióra, répa daráló, tenge-

ri morzsoló, diavetítő, új brics, 

motoros robikapa utánfutóval. 

Érd.:06-30/459-9296

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.

e G y é b  k e r e s é s

Vásárolnék hagyatékból régi búto-
rokat, dunnát, párnát, egyéb hasz-
nálati tárgyakat. 06(30)304-9643

s z o l G á ltatá s

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

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

Hűtőgépszerelőt keres? Érd.: 
06-30/998-3584 Nemes Imre

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

Meglévő kéményes gázkazánok cse-
réje, új gázkazánok hivatalos beépí-
tése, beüzemelése nagyon kedvező 
áron. Tel.:06-30/478-7165

Olló. kés, húsdarálókés sövény-
vágógép, hajnyírógép élezése 
Derecske Szabadság u 6. Érd.: 
06-20/536-7506

Pénztárgép szerviz! Használt 
és új online pénztárgépek szer-
vizelése, értékesítése. Tulaj-
don változás esetén meg illetve 
átszemélyesítés. Zombor Csaba 
műszerész Tel.:06-30/978-5561 
Berettyóújfalu Kossuth u 25

Víz-gáz-fűtés szerelés, kivitelezés, 
gáz készülékek szerelése, beüze-

melése. Érd.:06-30/478-7165

szolGáltatás keresés

Fürdőkádak bontás nélküli fel-

újítása, gépi eljárással, gyá-

ri színekkel! Garanciával! Érd.: 

06-20/391-4249

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 ingat-

lanra, hitelkiváltás, hitelkártya 

kiváltása 75 éves korig, kezes nél-

kül, előzetes banki költség nélkül. 

Függő ügynök, THM: 5%-10,2%, 

Reg.szám: 0040600476843, 

06-30/635-8080

á l l á s

Autószerelői állás betölté-
sére keresünk szakembere-
ket. Jelentkezni Széchenyi 
u 88 február 5. hétfő 13:00. 
Érd.:06-30/590-4012

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

Berettyóújfalui és derecskei 
presszóba azonnali kezdés-
sel csapost felveszek. Érd.: 
06-30/708-1591

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

CO hegesztőket, szerkezetlaka-
tosokat keresünk vidéki munka-
helyre (Győr mellé) ottlakással 
06-30/937-4157

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

február 2.
17:00
Diavetítés
DEBRECEN - PAGONY

19:00
Vincenzo Bellini: Norma
DEBRECEN - CSOKONAI SZÍNHÁZ

február 3.
9:00
Tai Chi Chuan tanfolyam!
DEBRECEN - BIJÓ ENERGIA 
KÖZPONT

9:00
70. Főzés-Kiszállítás
DEBRECEN - DEBRECEN BIKE 
MAFFIA - DBM

14:00
Rózsa és Ibolya - bérletszünet
DEBRECEN - VÍG KAMARASZÍNHÁZ

18:00
I.Lencztelepi Református 
Jótékonysági Bál
DEBRECEN - SZUSZ, SZEGED 
UTCAI SZABADIDŐPARK

18:00
Gróf Tisza István Kórház 
Jótékonysági Bál
BERETTYÓÚJFALU - KABOS 
ENDRE VÁROSI SPORTCSARNOK

18:00
Rocksuli félévzáró koncert 2. nap
DEBRECEN - RONCSBÁR

19:00
Bereményi Géza: Irén levele
DEBRECEN - HORVÁTH ÁRPÁD 
STÚDIÓSZÍNHÁZ

február 4.
16:00
Gyergyón innen vagy még azon túl 
is (Magyar Nóta Műsor)
DEBRECEN -  LOVARDA

18:15
DHK vs. UTE
EBYSL - KÖZÉPSZAKASZ - EBYSL 
300 / DEBRECEN DEBRECEN 
- JÉGCSARNOK

21:00
Super Bowl 52 éjszaka
DEBRECEN - NAGYERDEI 
VÍZTORONY

22:00
Félévnyitó Party@Kazánház 
Egyetemi Klub
DEBRECEN - KAZÁNHÁZ 
EGYETEMI KLUB

február 5.
14:00
A DEBRECENI HAJDÚ 
TÁNCEGYÜTTES VETÍTÉSSEL 
EGYBEKÖTÖTT BEMUTATÓJA
DEBRECEN - BELVÁROSI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

14:00
Arany János-Gimesi Dóra: Rózsa 
és Ibolya
DEBRECEN - VÍG KAMARASZÍNHÁZ

19:00
Solus Christus
DEBRECEN - CSOKONAI SZÍNHÁZ

február 6.
17:00
NEM CSAK FÁRAÓK, MÚMIÁK ÉS 
ARANY

DEBRECEN - BELVÁROSI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

február 7.
16:30
MŰVÉSZETTERÁPIA Önismereti 
Csoport INDUL DEBRECENBEN!
DEBRECEN - SZÍNES IDŐM 
ALKOTÓMŰHELY

19:00
Hajszál híján Hollywood / 
Debrecen
DEBRECEN - LOVARDA

19:00
Maszek BORszerda
DEBRECEN - MASZEK

20:00
Szabó Benedek (szólókoncert) 
DEBRECEN - INCOGNITO CLUB

február 8.
14:00
Peer Gynt
DEBRECEN - HORVÁTH ÁRPÁD 
STÚDIÓSZÍNHÁZ

15:00
DHK vs. KMH
DEBRECEN - JÉGCSARNOK

19:00
Ittzés Tamás – Lanczkor Gábor: A 
Lutherek
DEBRECEN - CSOKONAI SZÍNHÁZ

február 9.
17:00
Családi Farsang DEBRECENI  
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

19:00
Szerepjáték Est - Szesztilalom
DEBRECEN - THE FLAT BISZTRÓ

19:00
Tribute Farsang // Debrecen // 
Slipchaos, Rammsturm, Scary 
Guyz
DEBRECEN - KAPTÁR KLUB

21:00
Auróra Debrecen EKG25
DEBRECEN - RONCSBÁR

23:00
Poptarisznya - Gyere és táncold át 
velünk az éjszakát!
DEBRECEN - BUTIQ

Gyászjelentését, megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását  jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.
: 06-54/400-990

Fájó szívvel emlékezek

id. Szőke
Sándor
halálának

3. évfordulójára.

Megállt egy szív, 
mely élni vágyott,

Pihen az áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.

Nélküled üres 
és szomorú a ház,

Nem hiszem el, 
hogy Téged hiába várlak.

Szerető feleséged Piroska.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Fényezőket keresünk ipari fényezés-
hez, vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. 06-30/937-4157

Biharkeresztesi székhelyű bútor-
ipari kft felvételt hirdet CNC kezelő és 
programozó munkakörben. Jelent-
kezőket várunk Hajdú-Bihar megye 
területéről. Jelentkezni önéletrajzzal 
awestwoodglobalkft@gmail.come-
mail címen vagy személyesen a cég 
telephelyén Biharkeresztes Szacsvai 
u. 16 alatt.

Kőműves és ács szakmunkást fel-
veszek azonnali kezdéssel, hosszú-
távra. Érd.:06-30/928-0718 

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Győri munkahelyre targoncá-

sokat, női, férfi munkaerőt és 

párokat is felveszünk. Szállás 

ingyenes, utazást térítünk. Tel.: 

06-20/949-3036

Hegeszteni tudó szerkezetlaka-

tos szakmunkást illetve segéd-

munkást alkalmazunk. Tel.: 

06-20/9863958

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

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgaz-
dasági területre: állattenyésztés 
- állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), növénytermesztés, trak-
toros, mezőgazdasági gépszere-
lő, ill. betanított munkákra   továb-
bá építőipari munkákra: kőmű-
ves, bádogos, ács, festő-mázoló 
feladatok ellátására. Tapasztalat 
előny, de egyik helyen sem felté-
tel. Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen feltétel. 
Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro. com   
www.andreasagro.com

Pótkocsi összeszereléséhez, 
szigeteléséhez keresünk mun-
katársakat, hosszú távra vidé-
ki munkahelyre (Győr mellé) 
06-30/9374-157
Berettyóújfalu területére a Nap-
ló terjesztésére lapkihordó kéz-
besítőt keresek. Kiegészítő mun-
kaként, főállás mellett is végez-
hető, de várom nyugdíjas és 
rehabilitálhatók jelentkezését 
is. Érd:+36-30/630-84-33
Szakmai gyakorlattal ren-
delkező szakácsot felveszek 
Biharkeresztes Hefti Söröző és 
Falatozó. Érd.: 06-30/524-4457

m u N k a H e ly e t  k e r e s

40 éves ápolónői gyakorlat-
tal idős kedves néni vagy bácsi 
gyógyítását, ápolását vállalom. 
Érd.:06-30/875-6292

oktatást vállal

Aranykalászos Gazda,Méhész, 
Vagyonőr,Targonca-,Földmunka-
,Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indí-
tunk 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

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, gyógypedagó-
giai segítő munkatárs és kisgyermek-
gondozó, -nevelő képzés indul febru-
árban Debrecenben. Érd.: Poliforma 
Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 
06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

társkeresés

Nyugdíjas úr barátnővel ismerked-
ne. Tel.:063-20/268-7254

szabadidő, ÜdÜlés

5 napos Erdélyi körutazás Toroczkó-
Csíksomlyó-Gyimesek ápri-
lis 27-től május 1-ig. Utazás, szál-
lás, reggeli-vacsora összköltség 
45000Ft/fő. Érd.:06-20/317-4332 
ÁSZ:09/001217
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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/tbutoroutletwww.facebook.com/tbutoroutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64 900 Ft Bellini sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

309 900 Ft-ról

199 900 Ft 

Gaby kanapé
ágyazható, ágyneműtartós

109 900 Ft-ról

69 900 Ft 

Alfonz sarok
ágyazható, ágyneműtartós

199 900 Ft-ról

119 900 Ft 

Silvio sarok
ágyazható, ágyneműtartós

319 900 Ft-ról

199 900 Ft 

Almera sarok
ágyazható, ágyneműtartós

289 900 Ft-ról

184 900 Ft 

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64
94 900 Ft-ról

Gaby kanapé
ágyazható, ágyneműtartós

109 900 Ft-ról109 900 Ft-ról

Ft Bellini sarok 
ágyazható, ágyneműtartós

309 900 Ft-ról

199 900 Ft
309 900 Ft-ról

Almera sarok
ágyazható, ágyneműtartós

289 900 Ft-ról289 900 Ft-ról

NYITVATARTÁS:

Alfonz sarok
ágyazható, ágyneműtartós

199 900 Ft-ról

Az akció 2018. 02. 02–02. 08-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!

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
K

C
IÓ

Férfi  kabátok •  .................................................. 49.900Ft 24.950Ft
Női kabátok már•  ................................................................. 9.900Ft
Pierre Cardin·  kötött kardigánok, pulóverek ....................  50%
Rino Pelle, Street One·  kabátok ............ 39.900 Ft  23.940Ft
Street One·  nadrágok  ...................................................... 5.000Ft
Cecil·  kötött pulóverek, kardigánok ............................... 5.000Ft
Női alkalmi cipők•  ................................................................ 9.900Ft
Tamaris, Rieker·  hosszú szárú csizmák  . 39.900Ft  19.950Ft
Férfi  • Skechers, Mustang bakancsok ......  29.900Ft 14.950Ft
Új • NIKE cipők érkeztek továbbra is .......................................  20%
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