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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Kül- és beltéri
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

:+ 36 30 720 5559

Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741

PIACKÉPES SZAKMA
A BERETTYÓÚJFALUI SZC ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMA, 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMÁBAN: 

2018/19 tanévben 2019. február 1-i kezdéssel tervezett 
esti képzéseink megfelelő jelentkező létszám esetén 

MENTŐÁPOLÓ 
szakképzés-ráépülés (OKJ 55 723 11) 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
szakképzés (OKJ 54 344 01)

A MÁSODIK SZAKKÉPZÉS IS INGYENES!

Jelentkezési határidő: 2019. január 24.

Jelentkezés az 54/402-250-es telefonon
vagy személyesen az iskola titkárságán.

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
Részletes tájékoztató a honlapon: 

https://ajg.hu/erettsegire-epulo-felnott-szakkepzes

 Az akció a készlet erejéig,
illetve visszavonásig él.

B.újfalu, Bakonszegi út 7.
06-54/402-188, 06-30/218-4668

BERETTYÓ TŰZÉP
TÉLI TÜZELŐ

KÍNÁLATA
O. DARABOS LIGNIT

LENGYEL BARNASZÉN 
EP-2-ES KAZÁNSZÉN 

LENGYEL LÁNGBORSÓ
DIÓ KAZÁNSZÉN 

TÖLGY, BÜKK, AKÁC 
SZÁRAZ  KUGLIZVA
ÉS KONYHAKÉSZEN 
FABRIKETT KOCKA 

NYÁRFA SZÉLDESZKA 1m-es 
KALODÁS 2500Ft/100kg
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Érdeklődni a következő 
telefonszámon lehet: 
+36-30/197-52-93
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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:  szerda 12.00 
óra Kiadó: Szuperinfó Média Kft.  Kiadásért fele-
lős:  Fodor István ügyvezető Szerkesztésért fele-
lős:  Dr. Kovács Julianna Szerkesztőség, hirdetésfel-
vétel:  Berettyóújfalu,  Dózsa Gy. u. 8.-10./D  Tel.Fax: 
54/400-990 Szerkesztőség székhelye:  4031 Debre-
cen,  Balmazújvárosi út 11. E-mail: bihar@szuperinfo.hu; 

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó fizetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szer-
kesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó elő-
zetes engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

DEBRECEN. – Jó a  ■
kezdet, az első kezelé-
sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
cen belvárosában prak-
tizáló, hagyományos kí-
nai módszerrel gyógyító 
orvos. – A hölgynek 
idegrendszeri problémá-
ja volt, ez megterhelte a 
szervezetét, nem úgy 
működött, ahogyan kel-
lett volna, és ez okozta a 
problémát.

De mi is volt a gond? Erről 
már beszéljen a beteg, akivel 
Wang doktor rendelőjében ta-
lálkoztunk. – A legfőbb prob-
léma a stressz, ebből alakult ki 
a viszketés szerte a testemen. 
Amikor pedig megvakartam 
a bőröm, olyan volt, mintha 

vesszővel verték volna, piros 
csíkok keletkeztek. Főleg este 
jelentkezett a probléma. A visz-
ketés egy pajzsmirigybetegség 
után jelentkezett először körül-
belül négy éve. Kezdetben csak 
este, a fürdés után a combom 
belső oldalán és a hátamon, 
majd más helyeken is jöttek a 
piros, viszkető kiütések. A kel-
lemetlenség a terhességem ide-
je alatt csillapodott csak, utána 
ismét erősödött. Voltam orvos-
nál, kaptam a kiütések ellen 
gyógyszereket, kenőcsöket, de 
úgy igazán egyik sem használt. 
Természetgyógyászhoz is for-
dultam. Ott a méregtelenítést 
javasolták, de az sem vezetett 
eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony 

ezek után ismerősei ajánlásá-
ra kereste fel Wang doktor ren-
delőjét. Mint mondta, kipróbált 

számos más gyógy módot, szin-
te eredménytelenül, a gyógy-
szereket az emésztőrendszere 
nem bírja, a tűszúrástól – mert-
hogy a kínai orvos akupunktú-
rával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom 
benne, hogy teljesen megsza-
badulok a testi problémámtól 
– mondja a fi atal asszony. 

Wang doktor másik betege 
egy idősödő férfi , aki csípőtá-
ji fájdalmai miatt kereste fel a 
kínai orvost. Új csípőprotézis 
beültetését javasolták neki, de 
szerette volna elkerülni a mű-
tétet. Az akupunktúrás keze-
léssorozatnak körülbelül a fél-
idejénél vannak. Sokat tompult 
a fájdalma, tud járni, hosszabb 

távot is meg tud tenni gyalog. 
Mint fogalmaz, a kínai orvos-
tól visszakapta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a 

csípőmbe, annyira fájt minden 
lépésnél. Lényegében nem tud-
tam menni – beszélt a betegsé-
géről a férfi , majd azzal folytat-
ta, hogy orvostól orvosig járt, 
míg végül új csípőprotézis be-
ültetését javasolták neki. – A csí-
pőprotézisnek, tudom, vannak 
kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az 
idegen anyagot, aztán kérdés, 
hogy hány évig használható, 

mikor kell cserélni. A műtétet 
mindenképpen szerettem vol-
na elkerülni, ugyanakkor jobb 
életminőséget szerettem volna 
magamnak. Korábban is olvas-
tam, hallottam már a belváros-
ban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógy-
ult betegeiről. Így én is bizalom-
mal fordultam hozzá. 

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

ELÉRHETŐSÉG
Kínai orvosi rendelő
Debrecen, Bethlen u. 6–8.
Tel.: +36-30/4-50-60-70
www.kinaigyogymod.hu
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sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
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Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

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

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 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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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:
•  kínai hagyományos orvoslás és gyógyszerészet
•  belgyógyászati, nőgyógyászati, gyermek- és 

bénulásos betegségek természetes gyógyítása
•  fejfájás, csigolyasérülés, nyak-, derék-, kar- és 

lábfájás gyógyítása

• kínai akupuntúra (tűszúrás)
•  depressziós, stresszes tünetek enyhítése, 

idegrendszeri problémák gyógyítása
• speciális fogyasztó program
• méregtelenítés
•  dohányzásról való leszokás megkönnyítése
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Biharkeresztesi Petőfi  Vadásztársaság
Bedői úti vadászházba 

GONDNOK
HÁZASPÁRT 

keres.
Feladatkör: 

Vadászház és környékének rendbetartása.
Juttatás Bér megegyezés szerint.

Exkluzív környezetben újonnan kialakított 
szolgálati lakás biztosítása (két szoba összkomfort)

Tel: 06302552238
E-mail: szabo.vince59@gmail.com

SZOLGÁLATI LAKÁS 
REZSIMENTES HASZNÁLATA.

01209
01142
01044
01217
01268
01063
01150
01151
01404
01384

A nyereményeket az üzletben átvehetik!
Gratulálunk!

A Garabuczi Óra és Ékszer Szaküzlet 
KARÁCSONYI 

NYERŐSZÁMAI 
a következők:

BAZSÓ HÁZ

www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.

KOMÁDI KÜLTERÜLET
0259/17 hrsz lévő udvar, műhely 

és raktárhelyiség2777nm alapterületen

ELADÓ.IRÁNYÁR: 6 MFT.
Kutas-Vágner tanya mellett.

Érdeklődni a 06-70/779-1077 számon lehet.

Tisztelt Partnerem!
Örömmel tájékoztatom, hogy a 2015. évben elnyert Fiatal gazda pályázat támoga-
tása által, immár 4. éve működtetem mezőgazdasági vállalkozásomat Berettyóúj-
faluban. A gazdaságomban 1 fő alkalmazott foglalkoztatást is végzem a 4. évtől. A 
fejlesztések által egy stabil lábon álló gazdaság megvalósítására látok lehetőséget. A 
profi t biztonságos maximalizálásához gazdaságom üzemeltetése során folyamatosan 
igénybe veszem szaktanácsadók segítségét, illetve alkalmazom a Helyes Mezőgaz-
dasági Környezeti Állapot (HMKÁ) és a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követel-
mények előírását (JFGK). Bízva a sikeres együttműködésben, várom gazdaságomba.
Tisztelettel: Szilágyi Anita e. v.

Hajdúszováti baromfitelepünkre

UDVAROS,
ÁLLATGONDOZÓ

munkatársat keresünk.
Jelentkezés és érdeklődés:

Tel: 06/30/9456-521
E-mailen: nagiszallas@gmail.com

(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)
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: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.

Fájó szívvel emlékezünk

Stránszki
Sándorné
szül. Tóth Margit

(Komádi)
halálának 

1. évfordulóján.

Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk

Erdei
Pál

halálának 
4. évfordulójára.

Szerető felesége, fi a és családja

Fájó szívvel emlékezünk
január 14-én
édesanyánk

Somogyi
Gyuláné

sz. Karancsi Erzsébet
halálának

1. évfordulójára
és

édesapánk

Somogyi
Gyula
halálának 

10. évfordulójára.
„A szülő olyan drága kincs,
az tudja, akinek már nincs.”

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk
január 16-án

Kiss
Lászlóné

szül. Varga Viola
Biharkeresztes

halálának 
1. évfordulójára.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Balogh Miklós
halálának

4. évfordulójára
január 9-én.

Szívünkben örökké élsz.

Gyászoló család 

Cégünk vásárol bármilyen
típusú, bármilyen állapotú

és évjáratú
tehergépjárműveket!

Érdekel sérült,
üzemképtelen és főbb

alkatrészek is!
Azonnali készpénzfizetés!

TEHERGÉPJÁRMŰ FELVÁSÁRLÁS

Telefon: 06/70-610-7214

Kereskedelmi cég keres

ADMINISZTRATÍV
munkakörbe

pénztár- és készletkezelésben jártas,
középfokú végzettségű munkaerőt.

Jelentkezni a 
bujfalu.januar25@gmail.com 

email címen lehet 2019. január 25-ig.
Chemical-Seed Kft

Á z s i a  Á r u h á z
Berettyóújfalu Dózsa Gy. 20 sz.

DM üzlettel szemben

Minden áruból

30% 
kedvezmény

Az akció időtartama: január 11-február 28.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

BALATONPARTI SZÁLLÓNKBAN

INGYENES SZÁLLÁSSAL

ELÉRHETŐ ÁTLAG KERESET 

!Fizetési előleg  !Havi ajándékcsomag

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK
VESZPRÉMBEN

+36 20 216 56 10
SZÉKESFEHÉRVÁRRA

AUTÓIPARI partnercégünkhöz

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Kereset: net.170.000-200.000 Ft
+36 20 336 38 03

nettó 180.000 Forint-tól
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA 1 MŰSZAK
VESZPRÉMBEN INGYENES 
SZÁLLÁSSAL A BALATONPARTON
bér: br. 1000 Ft-1250 Ft/óra

+ teljesítménybónusz és minőségi bónusz
Fizetési előleg;hazautazás 100%-os támogatása

06-20-272-61-18

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.

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!
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ALBÉRLETET KÍNÁL
Berettyóújfalu központjában kórházhoz közel 
hosszútávra albérlet kiadó. Tel.:06-30/681-
3587

ÉPÍTÉSI TELEK
Hérnek kertben, két darab egymás mellett lévő 
4200nm víz, villannyal ellátott telek eladó. 
Érd.:06-70/322-2528

FÖLD, KERT
Termőföld eladó Bihartorda, Nagyrábé 
határában. 800AK, 32,5hektár, 6hrsz-mal. 
Egyben eladó. 06-20/445-2319

340 AK 20,1 ha termőföld Hajdúböször-
ményben eladó Érd.: 06305845347

ÜZLET, MŰHELY, IRODA
Berettyóújfaluban raktárak kiadók. Érd.:06-20/377-5656

Berettyóújfalu Mártírok u. 1 sz alatt (volt 
Elektro Otlet helyén) 100nm-es üzlethelyiség 
kiadó. Érd.:06-30/303-2243

GÉP, SZERSZÁM, TERM. ESZK
Guberlazító, terménybefúvó, zsákolócsiga, 
treménydaráló, borona, vetőgép, fűkasza, 
eke. Berettyóújfalu Pákász u. 58. Érd.:06-
30/747-6774

MS180-as, 261-es Sthill fűrész eladó. Érd.:06-
30/486-2433

MTZ 892.2 traktor homlokrakodóval jó állapot-
ban eladó. Érd.:06-30/632-7602

JÁRMŰ
Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekűek, hasz-
náltak és újszerűek eladók ÁR 157.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

99-es Opel Astra G fris műszakival, vonóhorog-
gal, tetőcsomagtartóval, 4db nyári gumi felnin 
eladó. Iá.:415000Ft Érd.:06-70/314-3384

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

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvásárol-
juk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron márkától-
kortól függetlenül! Korrekt, gyors ügyintézés. 
Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 20/536-0069

AUTÓJÁT MEGVESZEM adásvételivel 1,5 MILLIŐ 
forintig 1996-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival,motorhibás , eny-
hén sérült is érdekel. Házhoz megyek, hívjon 
bizalommal! +36-30-9954-950

Autókat, kisteherautókat vásárolok azon-
nali készpénzfizetéssel!Bármilyen korú, 
állapotú érdekelhet!  0630/231-7750

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, kis-
teher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , banki 
hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-9134012

Régi motorkerékpárokat, Velorexet vásárolnék 
gyűjteményembe. 30/950-9170.

RÉGI motorokat keresek, Simson, Jawa, MZ, 
stb., akár hiányos vagy romos is lehet! 20/572 
5142.

Személy és Teherautókat veszek. Bármilyet! 
06302520420

ÁLLAT
Berettyóújfaluban eladó kis és nagysúlyú hízók 
470Ft/kg. Helyszínen levághatók, feldolgozha-
tók. Érd.:06-30/323-6717

Biharkeresztesen eladó 1db fekete Limuzin 
üsző boprjú1 db fekete tarka bika borjú és 
1db Limuzin fekete bika borjú. Tel.:06-70/254-
6039 vagy 06-70/303-7479

Duroc mangalicás malacok, süldők, lőcsös 
szekerek, cserépkályhák, centrírozó, tartály. 
Érd.:06-70/406-7110

Eladó Biharkeresztesen 1db vörös színű Limu-
zin Bika borjú és 4db hús jellegű hízó. tel.:06-
30/546-1634

Eladó 2db 8 hónapos HF üsző, 2db 4 hónapos 
HF üsző. Tel.:06-30/506-7296

Hízók 100-150kg.ak élve vagy hasítva eladók 
Berettyóújfaluban. Érd.:06-30/314-8606

Hússertések eladóak!Élve vagy hasítva,akár fél 
sertés is!+36202935116

Jó minőségű hízók eladók. Érd.:06-30/401-
0429

PIROS KERET/ Makra Lajos inszeminátor Tel: 
06 305899262

MT bikaborjú van eladó. Érd.:06-70/349-
5465

Nagysúlyú hízók eladók. Érd.:06-30/290-
9744

Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, selyem-
baromfit és postagalambot vásárolok. Érd.: 
06-30/843-3322.

Választott malac és 150-160kg-os hízók 
eladók. Érd.:06-30/747-6773

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/db. 
Tel.: 06-20/204-2382

1db 2 hónapos fekete tarka bika és 1db 
2 hetes fekete tarka üsző eladó. Érd.:06-
30/234-2402

1db 200kg-os és 1db 160kg-os hízók és sül-
dők eladók. Érd.:06-30/601-4199

10db választási malac és gyöngyi tyúkok 
eladók. Érd.: 06-20/497-2524

10db MT és FT szopos borjú eladó. Érd.: Tépe 
06-30/499-4824

130kg hízó és süldők eladók. Érd.:06-30/386-
8083

15db választási malac eladó. Érd.:06-30/473-
5730

2db hízó és 6db malac eladó Berettyóújfaluban. 
Érd.:06-54/400-761 vagy 06-30/594-4761

2db 300kg feletti hízó eladó. Érd.:06-30/504-
9762 Morotva u. 51

4db 30kg-os ártán süldő eladó. Érd.:06-
70/432-3404

7db 12 hetes 25-30kg malac eladó Esztárban 
Irinyi u. 61. Tel.:06-30/367-4742

NÖVÉNY
Lucerna van eladó. Érd.:06-54/702-041 
06-30/747-6360

Szalma körbála 100db eladó. Érd.:06-70/595-9943

Tritikálé tárolóból eladó. Érd.:06-70/595-9943

120*120-as esőmentes körbálás réti széna 
eladó (állatcsere érdekel). Érd.:06-30/487-
9939

500db lucerna és 500db gyépszéna körbála 
színben tárolt, esőmentes, nagyon jó minősé-
gű eladó Komádiban. Érd.:06-30/967-0120

EGYÉB ELADÁS
Használt üzemképes konvektort vásárolnék. 
Érd.:06-30/458-2139

Otelló bor eladó Berettyóújfalu Tardy u. 79.

Tűzifa eladó. Tölgy, bükk méteres szálakban, 
20E Ft/m3-től. Garantált mennyiség. T:30/534-
9989. AA6027971

EGYÉB KERESÉS
Bicskákat-késeket vásárolnék Kocsis, 
Szoboszlai, Némethy, Besze, Gálfi, Polyák, stb 
Érd.:06-30/979-9529

Birkacsengőket, juhászkampókat, lócsengőket, 
marhakolompokat, pitykegombokat, bicská-
kat tanyaberendezéshez régiséget vásárolok. 
Érd.:06-30/979-9529

SZOLGÁLTATÁS
Cseréptető, palatetők bontás nélküli átfe-
dése bitumenes zsindely ráolvasztás-
sal. Tetők mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzőknek 
30% kedvezmény. 06-70/429-6667

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

Gáll duguláselhárítás, bontás nél-
kül, szivattyúzás. Érd.: 06-54/401-109 
06-20/497-2524

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

Tetőfedő, bádogos régi tetőjavítás cse-
réplemezzel, mindenféle csatornát vál-
lalunk, akciós árban. Elérhetőség:06-
30/893-7418

VÁLLALKOZÁS
Szentpéterszegen vágóhíd eladó. Tel.:06-
30/852-9392

ÁLLÁS
A Szuperinfó Média Kft. korai kezdéssel 
kerékpáros kézbesítőt keres napilap terjesz-
tésre. Érdeklődni Oláhné Berecz Eszternél 
06-30/463-2541 telefonszámon lehet.

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-
35-16 (Pabian&Partner)

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

Csőszigetelésben-bádogozásban jártas 
betanulni akaró munkást keresek, vál-
tozó munkahelyre (Gyönyörű Zoltán e.v.) 
Érd.:06-30/239-6049

Derecskei baromfitelepre előnevelt csirke 
neveléséhez férfi munkatársakat keresünk 
Érd.:06-30/269-1588 (Kovács Sándor) 

Derecskei Sörözőbe csapos hölgyet felveszek. 
tel.:06-30/708-1591 Antonio Eventus Kft

Esztergálni valamint hegeszteni tudó szak-
embert keresünk, azonnali kezdéssel. Érd.: 
06-30/349-5059 (Berettyó 96 Bt.)

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

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

Keresek mezőgazdasági gépszerelőt szárító-
gépre IH-CASE traktorra. Érd.:06-30/961-2027 
(deák László ev)

Könnyű tanyai munkára, állatgondozó-gya-
korlattal rendelkezőt ottlakással felveszek. 
Tel.:06-30/843-3322. Tóth Imre..

Nincs munkád vagy váltani szeretnél? 
Betanított dolgozókat keres nemzetközi 
autóipari cég győri és mosonmagyaróvári 
munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába járást, bér-
előleget biztosítunk. Érd.: 06-70/415-9020 
-JOBmotive Kft.-

Nyílászáró szerelésében jártas munkatár-
sat keres a Precíz Ablak Magyarország Kft. 
Érd.:06-70/346-5952

TÁRSKERESÉS
Keresem 70év körüli társamat, aki berettyó-
újfalui, káros szenvedélyektől mentes, gépko-
csival rendelkezik. „Társam keresem” jeligére 
várom a szerkesztőségbe a leveleket.
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NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

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! Az akció 2019. 01.11-01.17. illetve a készlet erejéig tart.

Octavia 
franciaágy 

160*200
119.900 Ft-ról

74.900 Ft

Berta
6 személyes

étkező 
94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

Panama sarok 
ágyazható,ágyneműtartós 
199.900 Ft-ról
129.900 Ft

Gina sarok
ágyazható,
ágyneműtartós
269.900 Ft-ról
144.900 Ft

Teddy sarok
ágyazható, ágyneműtartós. 

199.900 Ft-ról
129.900 Ft

Gaby kanapé
ágyazható,
ágyneműtartós
109.900 Ft-ról
79.900 Ft

Alfonz u-form
ágyazható, relaxos

349.900 Ft-ról
189.900 Ft

Dalton valódi bőr sarok
ágyazható, ágyneműtartós, relaxos
599.900 Ft-ról
339.900 Ft

é

ól
Ft

ÓRIÁSI ÉV ELEJI KÉSZLET KISÖPRÉS!

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

Férfi szövet kabát •  .......................... 39990Ft 27995Ft
Női kötött ruhák •  ..............................19990Ft 13995Ft
Cecil·  kabátok  ................................38990Ft 27295Ft
Cecil· , Street One kötött pulóverek  ......... 5000Ft
Rouge·  ruhák  ................................. 21990Ft 10995Ft
Street One·  felsők  ......................................... 3000Ft
S. Oliver· , Pionieer, Mustang kötött és pamut pulóverek  . 9900Ft
Mustang· , S. oliver férfi kabátok  ............. 9900Ft
Tamaris·  boka csizmák  ................................ 9900Ft
Tamaris· , Rieker, Bioeco hosszúszárú csizmák  ....50%
Rieker· , Skechers férfi bakancsok  ......... 40-50%
Nike·  női, férfi cipők  ..............................................20%
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