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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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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

:+ 36 30 720 5559
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Pintácsi György
06-70/346-5952

precizablakmagyarorszag.hu

Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
(Winkler papír bolt mellett)

MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK,
GARÁZSKAPUK, 

REDŐNYÖK, 
BELTÉRI AJTÓK
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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

51
31

19

NYITVA VAN A TEJPORGYÁR!
Magyar étkezési 220Ft/kg

és vetőburgonya vásár.
Fémzárolt vetőburgonya deziré, agria, red scarlet (korai)

50 szemes mini gumók

NYITÁSI AKCIÓ!
Szabolcsi I. o. alma vásár

Idared, Red Ron Jonagold 100ft/kg
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS 

Nyitva: H-P: 7:30-17.00 Szo: 7:30-13.00
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Tóth Balázs  + 36 20 456 6275
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Vas- és színesfém  
hulladék felvásárlás 

Alu-Ferr Szinesfém Kft. ( Telephely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262.)
       Nyitvatartás: H-P.: 7:00- 17:00 Szombat : 7:00-12:00 ig
Az árjegyzék érvényes 2019.03.22., az árváltozás jogát fenntartjuk!

MÉH
30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!
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I L O N A  D I VAT Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
K
C
I

Ó

Férfiöltöny  ................................................................. 5000Ft
Pierre·  Cardin zakók, átmeneti kabátok  ................ 50%
Női alkalmi zakók, szoknyák  ............................................ 50%
Cecil· , Street One nadrágok, szoknyák  ........... 5000Ft
Street·  One tavaszi kabátok, mellények  ................... 50%
S. Oliver·  széldzsekik, mellények  ......................... 9900Ft
Utolsó darabos: Rieker , Remonte, Tamaris 
cipők, szandálok  ............................................................... 50%
Alkalmi Tamaris, Bio-eco cipők, szandálok  . 5000Ft
Férfi Rieker, Bugatti cipők  ..................................... 50%
Converse·  férfi tornacipők  ......................................... 50%

A Közlekedés Bizton-
ságáért Alapítvány 
szervezi az ORFK,az 
MBB és a társszervei, 
valamint a  Magyar Au-
tóklub bevonásával  a 
motorosok tájékoztatá-
sát a tavaszi felkészítő 
rendezvények szerve-
zését  a balesetek elke-
rülése érdekében.

Minden tavasszal újra fel 
kell készülni a biztonságos 
motorozásra, először érde-
mes az indulás előtti fel-
adatokat elvégezni, kezdte 
Agárdi Ferenc, a Magyar Au-
tóklub Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnöke. 

Indulás előtt műszaki-
lag ellenőrizni kell a mo-
torkerékpárt, kormány, fé-
kek, gumik, világító és jelző 

berendezéseket. A bukósi-
sak, a kesztyű, a csizma és 
a magas-szárú cipő mel-
lett, olyan ruha szükséges, 
amely véd az esetleges bu-
kásból származó baleset 
esetén horzsolástól, ütéstől – 
mondta Agárdi Ferenc, hoz-
zátéve, hosszabb útra csak 
motoros ruházatban célsze-
rű elindulni. Fontos, hogy 
az utassal meg kell taníta-
ni azt, hogy felszálláskor a 

lábát a lábtartóra helyezze 
és függőlegesen emelje át 
a másik lábát. A fel és a le-
szállást is a baloldalon kell 
begyakoroltatni. A motor-
kerékpár kanyarodására 
is fel kell hívni a figyelmét 
az utasnak, hogy mindig a 
vezetővel együtt, kövesse 
az oldalirányú mozgáso-
kat. A vezetőnek folyama-
tosan figyelnie kell a gumi-
abroncsok tapadását, ami a 

vonóerőben és lassításkor 
a fékezőerőben; kanyaro-
dáskor és egyenes futáskor 
pedig az oldalvezető erő-
ben jelentkezik. Rendkívül 
fontos a gumiabroncs meg-
felelő kiválasztása, hangsú-
lyozta az elnök.

Ésszel a fékkel
Agárdi Ferenc elmond-

ta, fékezéskor a tömeg az 
első kerékre nehezedik rá, 
ez egy erőteljes fékezéskor 
átlagosan 70- 30% arányú 
lehet, de elérheti a 90-10% 
arányt is. – Ezzel minden 
motorosnak tisztában kell 
lennie, és azzal is, hogy 
kormányzáskor nem csak 
a kormány elfordításával, 
hanem a vezető testének, 
súlypontjának kellő mér-
tékű áthelyezésével, illet-
ve a gép bedöntésével, kell 

jobbra vagy balra irányíta-
ni. – Éjszakai közlekedés-
nél a kivilágított útról a sö-
tét országúton kb. 10-20 mp 
szükséges, amíg a látásunk 
helyreáll. Fontos, hogy a 
szembejövő járművek fény-
szóróiba sose nézzünk bele, 
mert ez rendkívüli terhelést 
ad a szemünknek. Ilyenkor 
az a legjobb, ha az úttest 
jobb szélét figyeljük. Külön 
figyelmet igényelnek az er-
dei állatok is, valamint, ha 
esik az eső, a követési tá-
volságot meg kell növelni – 
mondta Agárdi Ferenc, aki 
felhívta a figyelmet arra 
is, hogy azon utakon, ahol 
sok teherautó közlekedik, a 
motorosok igyekezzenek a 
azokra a részekre húzódni, 
ahol nincs nyomvályú.

V. K.

Megy a hideg, 
jönnek a motorosok
A tavasz közeledtével egyre több motoros tér vissza az utakra
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Értékesítőnk segít! 
Forduljon 

bizalommal hozzá.

Nagyné 
tóth Judit

Tel. : 06-20/575 4944
e-mail: judit.nagyne@szuperinfo.hu

Ajá
nla

tu
nk

  m
árc

ius
 31

-ig
 ér

vé
ny

es
. A

z a
kc

iób
an

 ré
szt

 ve
vő

 te
rm

ék
ek

rő
l é

s t
ov

áb
bi 

fel
tét

ele
krő

l é
rd

ek
lőd

jön
 az

 üz
let

ek
be

n!

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

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

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

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlap

BBerett óyóújújfffallu:
Piac tér 1/B. Tel.: 54/402-566, 20/335-1808 Köztársaság u. 

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

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret
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Dr. Gubányi Ágnes 
06 20/423-99-66
Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
Rendelőintézet: 
fsz. 1. sz. fogászati rendelő

www.dentofi t.hu

• FOGÁSZATI  
   MAGÁNRENDELÉS
• FOGSZABÁLYOZÁS
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|  Tóth Zoltán 06-54/401-597,  06-20/9696-218 |  Nyitva tartás:  H-P:  8-16| 
www.tothnyilaszaro.hu

Tóth Zoltán 06-54/401-597,  06-20/9696-218 |  Nyitva tar tás:  H-P:  8-16|
www.tothnyilaszaro.hu
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Forgalmazása és szereléseléF

7 KAMRÁS 
Horizont PS profilból! SZÚNYOGHÁLÓVAL
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VILLANYSZERELÉS
06-20/425-4512
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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.
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PITTLIK FAKERESKEDELEM 
Berettyóújfalu, Iskola tanya 

06-30/587-1967 vagy 06-30/587-1977 

TŰZIFA  AKCIÓ!
KÁLYHAKÉSZ BÜKK TŰZIFA  3250 FT/ 100 KG-TÓL!

        (MIN. 1500 KG VÁSÁRLÁSA ESETÉN! )

 FENYŐ FŰRÉSZÁRU
 MENNYISÉGTŐL,MÉRETTŐL FÜGGŐEN

75.000 FT/ M3-TŐL!

 TETŐLÉC
100 FT/ FM -TŐL!

   AZ AKCIÓ 2019.03.08-03.28-IG ILL.A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES !

BAZSÓ HÁZ

Bazsó Imre: 06-20/274-2670
E-mail: bazsoablak@gmail.com

Fa és műanyag nyílászárók
Árnyékolók, napellenzők

Garázskapuk * Bérszerelés

Tetőfelújítás * Előtetők 
Filagóriák

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

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741
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Szakemberek A-Z-ig

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)

„NAPELEMET 
MINDENKINEK”

program Berettyóújfaluban

Teljes körű ügyintézés:
pályázatos 0% MFB hitellel• 
önerő nélküli ZÖLD hitellel• 
készpénzzel• 
20 éves állami garanciával• 

„Együtt a rezsimentes ZÖLD jövőért.”

06-70/366-0049
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 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
Ár: 4.000.- Ft + ÁFa / alkalom 

 hirdessen az elsők között

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

TÖMÖRI ÉS PASZTAL

SÍRKŐ
Ajándék betűvésés 

és virágváza
Nyitva: minden nap

szombat-vasárnap is
Berettyóújfalu, 

Kőrös u. 2.
06-54/401-267 

06-30/244-2097
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sírkő

fogorvossírkő napelem

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.
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nyílászáró

KÖNYVELÉS
Vállaljuk őstermelők, 
családi gazdálkodók, 

egyéni vállalkozók 
teljeskörű 

(adó, TB, vám, gázolaj 
támogatás igénylése) 

ügyintézését több, mint 
10 éves tapasztalattal. 

Tel: 06706271671

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

könyvelés munkavédelem
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kályha

www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

+36-54/410-191
+36-30/228-3669

Varga
Lajos

kályhásmester



52019. március 22.

 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
Ár: 4.000.- Ft + ÁFa / alkalom 

51
78
82

Gumiszerelők vagy
Gumiszerelésben jártas 

autószerelők 
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. március 25. 14: óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchenyi u. 88.

A Sellaton Design Kft. 

Asztalos, 
CNC gépkezelő

keres
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

51
78
80

ÁLLÁSAJÁNLAT

Nem titok, hogy  ■
kocogással, futással 
sokat tehetünk 
egészségünk megőr-
zéséért. 

A mozgás nemcsak az ál-
lóképességet javítja, segít az 
ideális testsúly elérésében, 
és fi atalon is tart. De van-
nak olyan hibák, melyekbe 
kezdő futóként beleesve sé-
rülés is lehet a nekibuzdu-
lás vége.

Sokan azt hiszik, hogy a 
naponkénti futással egyre 

edzettebbek, gyorsabbak 
lesznek. Mindez azonban 
nem ad elegendő időt az 
izmoknak a regeneráló-
dáshoz, ami könnyen sé-
rülésekhez vezethet. Fon-
tos, hogy mértékletesek 
legyünk, az újaknak aján-
lott először sétával kezdeni, 
majd fokozatosan áttérni a 
futásra. Ne hősködjünk, he-
ti tíz százaléknál ne emel-
jünk többet a távolságon. 
Ha már elkezdtük az in-
tenzívebb futást, figyel-
jünk a mozgásunkra. Az 
egyik leggyakoribb sérü-
lést okozó probléma a túl 
hosszú lépéses futótechni-
kából adódik, ilyenkor a sa-
rok jóval a test egyensúlyi 
középpontja előtt ér földet. 
Karunkat derékmagasság-
ban, 90 fokos szögben tart-
suk, a könyökök pedig a test 
mellett helyezkedjenek el. 
Fejünket, vállunkat és há-
tunkat tartsuk egyenesen, 

a karjaink ugyanabban az 
irányban mozogjanak, mint 
a lábak.

Elengedhetetlen a 
folyadékpótlás

Óriási jelentőséggel bír, 
hogy mit és mikor fogyasz-
tunk edzés előtt, hiszen az 
nagymértékben kihat a tel-
jesítményünkre.  Mozgás 
előtt 1–1,5 órával már csak 
rostban, proteinben és szén-
hidrátban gazdag, zsírban 
szegény könnyű ételt fo-
gyasszunk. Jót tesz ilyen-
kor egy banán vagy energia-
szelet, vagy egy adag müzli 
tejjel. Futás után amilyen 
gyorsan csak lehet, pótolja 
az elvesztett energiát. Sok 
futó nem iszik futás közben, 
mivel fél attól, hogy szúr-
ni fog az oldala. A dehidra-
táltság pedig károsan hat a 
teljesítményre és az egész-
ségre, intenzív mozgás köz-
ben húsz percenként két dl 

folyadékra van szüksége a 
szervezetnek.

Figyeljünk az öltözékre
Egyáltalán nem mindegy, 

futásnál miként öltözünk 
fel. Figyelembe kell venni 
az időjárási viszonyokat, ne 
legyünk túl- vagy alul öl-
tözve. Az sem közömbös, 
hogy milyen anyagból ké-
szült a ruhánk, kerülen-
dő a pamut, mert magába 
szívja az izzadtságot, ez-
zel akadályozva minket a 

mozgásban, ráadásul így 
könnyen meg is fázhatunk. 
Régi, elhasznált futócipő 
vagy a lábunkhoz nem meg-
felelő típusú lábbeli viselése 
balesetveszélyes. Megoldást 
jelenthet, ha szakboltban 
vásárolunk, ahol az eladók 
segítenek a megfelelő csuka 
kiválasztásában. Érdemes 
legkésőbb 500 kilométeren-
ként cipőt cserélni, mivel az 
elhasználódás miatt köny-
nyebben szenvedhetünk sé-
rülést benne.

Ne csak lábbal, ésszel is fussunk
Nem titok, hogy  ■

kocogással, futással 
sokat tehetünk 
egészségünk megőr-
zéséért. 

A mozgás nemcsak az ál-
lóképességet javítja, segít az 
ideális testsúly elérésében, 
és fi atalon is tart. De van-
nak olyan hibák, melyekbe 
kezdő futóként beleesve sé-
rülés is lehet a nekibuzdu-
lás vége.

Sokan azt hiszik, hogy a 
naponkénti futással egyre 

edzettebbek, gyorsabbak 
lesznek. Mindez azonban 
nem ad elegendő időt az 
izmoknak a regeneráló-
dáshoz, ami könnyen sé-
rülésekhez vezethet. Fon-
tos, hogy mértékletesek 
legyünk, az újaknak aján-
lott először sétával kezdeni, 
majd fokozatosan áttérni a 
futásra. Ne hősködjünk, he-
ti tíz százaléknál ne emel-
jünk többet a távolságon. 
Ha már elkezdtük az in-
tenzívebb futást, figyel-
jünk a mozgásunkra. Az 
egyik leggyakoribb sérü-
lést okozó probléma a túl 
hosszú lépéses futótechni-
kából adódik, ilyenkor a sa-
rok jóval a test egyensúlyi 
középpontja előtt ér földet. 
Karunkat derékmagasság-
ban, 90 fokos szögben tart-
suk, a könyökök pedig a test 
mellett helyezkedjenek el. 
Fejünket, vállunkat és há-
tunkat tartsuk egyenesen, 

a karjaink ugyanabban az 
irányban mozogjanak, mint 
a lábak.

Elengedhetetlen a 
folyadékpótlás

Óriási jelentőséggel bír, 
hogy mit és mikor fogyasz-
tunk edzés előtt, hiszen az 
nagymértékben kihat a tel-
jesítményünkre.  Mozgás 
előtt 1–1,5 órával már csak 
rostban, proteinben és szén-
hidrátban gazdag, zsírban 
szegény könnyű ételt fo-
gyasszunk. Jót tesz ilyen-
kor egy banán vagy energia-
szelet, vagy egy adag müzli 
tejjel. Futás után amilyen 
gyorsan csak lehet, pótolja 
az elvesztett energiát. Sok 
futó nem iszik futás közben, 
mivel fél attól, hogy szúr-
ni fog az oldala. A dehidra-
táltság pedig károsan hat a 
teljesítményre és az egész-
ségre, intenzív mozgás köz-
ben húsz percenként két dl 

folyadékra van szüksége a 
szervezetnek.

Figyeljünk az öltözékre
Egyáltalán nem mindegy, 

futásnál miként öltözünk 
fel. Figyelembe kell venni 
az időjárási viszonyokat, ne 
legyünk túl- vagy alul öl-
tözve. Az sem közömbös, 
hogy milyen anyagból ké-
szült a ruhánk, kerülen-
dő a pamut, mert magába 
szívja az izzadtságot, ez-
zel akadályozva minket a 
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A DAKOTA LIFTING CÉGÜNK! 
2019. MÁJUS 1-vel 
Zsákára induló telepünkre,
vezető szakembereket keres! 

ESZTERGÁLYOS, MARÓS, 
BEÁLLÍTÓ HEGESZTŐ LAKATOS 
munkakörbe. 
1-2 hónap betanulási időt kérünk a jelentkező
szakemberektől a munkahelye ez időben a 
Debreceni telepünk. Utazás ingyenes!
Gyártmányunk a gépipari export képes termékek.

Jelentkezés:E-mail: info@szolnoky.hu
vagy Telefonon: 30/7277758
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Derecskei , modern csibekeltető üzemünkbe

VILLANYSZERELŐ
munkatársat keresünk.

Jelentkezni villanyszerelő és rokon szakképzettséggel lehet

Telefonon: 06-52-525-508, vagy

E-mailen: nagiszallas@gmail.com
(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)
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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 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 fi 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!
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ÉPÍTÉSI 
TELKEK 
ELADÓK 
Mikepércsen�

Érd.: ��/��������

Apró

Tisztelt Meglévő és Új parTnereink!
a Bihari

segítségével

az ország minden  pontjára feladhatja hirdetését!

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger Körzeti
Esztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

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

Ház, Házrész eladás
Bakonszeg Hunyadi u. 46 ház eladó. 
Érd.:06-30/975-9860

Berettyóújfalu Szabadság u. 4. sz 
alatt családi ház beépíthető telek-
kel eladó. Érd.:06-54/401-706, 
06-54/787-281

Berettyóújfaluban Bem u. 38 régi 
tipusú családi ház 2067nm telken 
eladó. Érd.:06-70/555-3536

szentpéterszegen családi ház áron 
alul eladó. Érd.:06-30/465-8926

szentpéterszegen 2,5 szobás lakás, 
lakható melléképülettel pincével 
eladó 4,8MFt alkuképes. Érd.:06-
20/611-7542

alBérletet kínál
Berettyóújfalu, József A. ltp 4. eme-
leti lakás kiadó. Érd.:06-30/747-
6689

építési telek
Berettyóújfaluban rendezett építési 
telek eladó gyümölcsössel. Villany, víz 
gáz a telken. Érd.:06-30/515-0951

Figyelem! Nagy lehetőség építke-
zésre, vállalkozásra és önellátásra a 
Méhészkertben. 415nöl átminősített 
kert eladó. Víz, villany van, gáz, városi 
víz, rendszeres buszjárat az utcában. 
Bővebb felvilágosítás: 06-20/261-
2561. Irányár: 4,9MFt. Komoly érdek-
lődés esetén az ár alkuképes!

Föld, kert
ártánd határában, 10ha - 244AK 
szántóföld eladó. Érd: 06-70/425-
1399

Berettyóújfalu határában 6 hek-
tár szántó eladó. 174Ak. Érd.:06-
20/611-7542

Berettyóújfalu külterületén 19,063nm 
AK 2234 Földterület eladó. Érd.:06-
20/350-7440

Berettyóújfaluban a Sárostókertben 
954nm területű felszántott kert eladó. 
Érd.:06-30/966-8331

Berettyóújfaluban Lipót kertben 
2700nm zárt ert eladó villany, fúrt 
kút van. Tel.:06-30/457-8173

Hencidán (Szilas) 37,53Ak, 1,6Ha 
szántó eladó. Érd.:06-30/506-8161

lipóton 1274nm-es belterületi kert 
pincés kis házzal művelten eladó. 
Ugyanitt Tv asztal eladó. Tel.:06-
54/401-787

szántóföld eladó derecskén. Érd.:06-
70/626-7017

Üzlet, műHely, iroda
Berettyóújfalu, Tardy út 1 sz. alatt 2 
db külön bejáratú irodahelyiség kiadó.
Érdeklődni: 198.sz. Ügyvédi Irodában 
személyesen,vagy az 54/402-227, 
20/9718496 telefonszámokon

Berettyóújfaluban bejáratott élelmi-
szer bolt 404 nm telken eladó. A bolt-
hoz tartozik 45 nm-es összkomfortos 
lakás. Érd:06304069091

Boltberendezési tárgyak pultok, pol-
cok, állványok, vitrinek, salgóelemek 
eladók. Érd.:06-30/612-3585

Gép, szerszám, term. eszk
Gruberlazító, 4 soros vetőgép, fűka-
sza, terménydaráló, zsákolócsi-
ga, homlokrakodó, eke, ipari venti-
látor 120cm. Érd.: 06-30/747-6774 
Berettyóújfalu Pákász u. 58

műtrágyaszóró, 2db eke eladó. 
Érd.:06-70/595-9943

Jármű
elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 87.000F-tól-297.000FT-ig 50Km-
ES KÖRZETBEN INGYENES SZÁLLÍ-
TÁSSAL Tel.: 20-9134012

eladó használt SEAT CORDOBA 1,4 
PDTDI GOLD 2008/8 fekete (metál) 
színű. Érd.:06-20/351-9519

eladó LADA 1500-as személygépjár-
mű, 1994 évjáratú, 11 hónap érvé-
nyes műszakival, plusz vonóhorog-
gal. Érdf.:06-70/640-0039

megkímélt állapotban 1300 Zsiguli 
eladó. Érd.:06-54/403-153

Járműkeresés

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

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

keresek megkímélt állapotú 10-12 
éves Volkswagen, Ford, Opel kom-
bi gépkocsit megvételre. Érd.:06-
30/315-9669

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel terhel-
tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  tel:20-
9134012

réGi motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

személyautókat, teher-
autókat vásárolok azonna-
li készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  
0630/231-7750

réGiséG
készpénzért VÁSÁROLOK kor-
rekt áron aranyékszert, porceláno-
kat, festményeket, szobrokat, órákat 
saját részre! Tel: 20/5360-069

állat
inszeminátor - 06-30/248-51-11, 
Papp Sándor

eladó 1db hízó kb 180kg. Érd.: 
Bihariék Berettyóújfalu Kinizsi 15. 
06-30/287-0939

előnevelt csirke vakcinázva márci-
us végétől folyamatosan kapható. 
Érd.: Kovács Imre 06-54/402-470, 
06-30/401-0429

Farm napos előnevelt csibe oltva 
jegyeztethető. Szőllősi Csibe Tépe. 
Érd.:06-20/371-1048

Hízó eladó kis és nagysúlyú 100-
150kg-ig. Érd.:06-30/754-1653

Hízó van eladó 140-180kg. Érd.: 
Berettyóújfalu Zrínyi u. 06-30/467-
0663

Hízó van eladó. Tel.:06-30/747-
6773

Hízó, vágóbirka és tenyész kos eladó. 
Érd.:06-70/595-9943

Hízók 100-160kg-osak élve vagy 
hasítva eladók ui. pulykakakas eladó 
Berettyóújfaluban. Tel: 06-30/314-
8606

közel ellős 2 előhasú üsző eladó 
Hencidán. Érd.:06-30/392-0974

tojótyúk eladó Sárrétudvari-
ból március 30-án,április 6-án a 
Berettyóújfalusi piacon.Tel.:06-
70/773-8464

 tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép tol-
lasak 600Ft/db.  INGYENES ház-
hoz szállítás! Tel: 30/171-6635

1db tenyészkan és 100db kisbálás 
szalma eladó. Érd.:06-30/621-2075

1db választott HF bika 1db 7 hetes 
MT bika eladó. tel.:06-30/581-5995

140-160kg hízók 1db 2hetes limuzin 
üsző eladó. Berettyóújfalu 06-20/203-
5287

2 db nagyfehér előhasú koca, 9-9 db 
3 hetes malacával eladó. Ár: 140.000 
Ft/db. Tel.:06-30/611-9322

2 db nagyfehér előhasú koca, 9-9 db 
3 hetes malacával eladó. Ár: 140.000 
Ft/db. Tel.:06-30/611-9322

növény
Berettyóújfaluban eladó kisbálás 
szalma, kisbálás lucerna, nagybálás 
széna és nagybálás új vetésű lucerna. 
Érd.: Tóth Sándor 06-30/323-6717

Berettyóújfaluban kisbálás lucerna 
és széna kapható. Érd.:06-70/340-
9252

eladó 15db 130-as körbálás réti szé-
na Hencidán. Érd.:06-30/258-7704

eladó 260db harmadosztályú lucer-
na nagy körbála és 100db első osz-
tályú lucerna nagy körbála. Tel.:06-
30/867-0506

eladó 260db harmadosztályú lucer-
na nagy körbála és 100db első osz-
tályú lucerna nagy körbála. Tel.:06-
30/8670506

Jó minőségű lucernamag eladó. 
Érd.:06-30/967-0120

nagybálás kiváló minőségű széna 
bála eladó Berettyóújfaluban. Érd.:06-
20/238-7001

nagybálás lucerna és kukorica van 
eladó. Érd.:06-30/626-2254

szalma körbála eladó. 06-70/595-
9943

13Ha anyalucerna kiadó, fekete nap-
raforgó eladó. Érd.:06-30/540-4127

eGyéB eladás
elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó, házhoz viszem. 
Bármilyen Simson-t vásárolnék. Tel. 
06-70/500-3023

kisebb-nagyobb gyerekbicikli eladó. 
Érd.:06-20/401-3220

nyár, akác, kőris tűzifa eladó házhoz 
szállítással. Tel.:06-70/626-6187, 
06-30/523-0302 EUTR: AA5937228

többsebességes szervizelt férfi túra 
kerékpár kitűnő állapotban eladó. 
Érd.:06-20/291-3333

120-as körbálás réti széna, 1db 
Unirak rakodógép, 2db lóhám egye-
di gyártmányú kis traktor, Pannónia 
motoros iratokkal, 1db lovas vetőgép 
eladó. Érd.:06-30/381-0878

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

vásárolnék mindenféle régiséget, 
dunnát, párnát, hentelőasztalt, gya-
lupadot, spalettát, stb. 06(30)304-
9643

szolGáltatás
Centrifuga és keverőtárcsás mosó-
gépek javítását garanciával vállalom. 
Felújítottak eladók kérésre elszál-
lítom, régit beszámítom. Érd.:06-
20/485-4256

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújí-
tás, kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-20/3380-
366

drótfonat, betonoszlop a drótostól. 
Pozsgai József Derecske Rákóczi u 
93. 06-30/312-1417

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosí-
tott háló, nádszövetek, kiegészí-
tők közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-
3308

elemes szekrények (KIKA, MÖMAX, 
JYSK  és társai) szerelése, laminált 
padló lerakása. Érd.:06-30/444-
8779

Festést, szigetelést, kőműves mun-
kát, gipszkartonozást, laminált pad-
lózást, burkolást vállalunk. Tel.:06-
30/387-7013

FÜrdŐkádak bontás nélküli fel-
újítása, gépi eljárással, gyári szí-
nekkel, garanciával, belső munká-
latok végzése, szobafestés, mázo-
lás. 0630/4402-145, 06-20/391-
4249

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

kőművesmester vállal mindennemű 
kőműves, festőmunkálatokat, továb-
bá vizes, salétromos falak felújítását 
anyaggal, A-Z-ig. 06-30/932-6850

kútfúrás a legkedvezőbb feltételek-
kel,25 éves tapasztalattal, teljes körű 
anyag ellátással. Érd.: 06-30/463-
7881 vagy 06-70/297-8664

megbízható szobafestő mázoló fiata-
los lendülettel vállalok festést, tapé-
tázást bel és kültéri munkákat most 
kedvezményes áron. Érd.:06-30/873-
9997
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: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.

A művészet templomai: 

Monet és vízililiomai

18:00

Dumbó

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

április 1-3
16:00

A világ gyengéd közönye

18:00

Bazi nagy francia lagzi 2

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

Rhyme Time angol 
zenebölcsi
Földes, Egészségház
15:00
A bükki füves ember 
Debrecenben
Debrecen, Kölcsei Központ
20:00
Koncertek a „Tiszta 
biharért!”
Berettyóújfalu, Toldi u. 3.

március 23.
18:00
BMSE-OKTAT60 NBII-es 
férfi kézilabda mérkőzés
Berettyóújfalu, Kabos 
Endre Városi Sportcsarnok

március 22-27
16:00
Életem értelmei
18:00
Így neveld a sárkányodat 3
Berettyóújfalu, Makk 
Kálmán Mozi

március 22
9:30

20:00

MVFC-MNK Barátságos 

mérkőzés

Berettyóújfalu, Kabos 

Endre Városi Sportcsarnok

21:00

Ladies Night

Berettyóújfalu, Taverna 

Koktélbár

22:00

Latin Disco Party

Berettyóújfalu, Retro Klub

március 24.
14:00

TE SZEDD Derecske-

önkéntes „nagytakarítás”

Derecske, Győzelem u. 10.

március 25.
10:00

Toborzó 

Berettyóújfaluban! 

Állást keresel? Gyere el 

toborzónkra!

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

március 28-31
16:00

„Elmentél Tőlünk egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. 

Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben, 
ragyogj ránk fényes csillagként az égen.

Nélküled már semmi sem olyan, mint régen! 
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében.

 Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, 
szerettünk, és szeretünk, nem feledünk Téged!

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk édesapánk,
 nagypapánk és dédikénk

TIKÁSZ SÁNDOR
halálának 2. évfordulójára március 22-én.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Tóth 
Károlyné 
(Györgyfi Mária) 

halálának 8. évfordulójára 
március 20-án. 

„Őszülő hajadat már nem borzolja a szél,
néma ajkad, már nem mesél. 

Könnyes szemmel sírodnál megállunk,
ha tudnád mennyire hiányzol!”  

Bánatos férjed, fiaid és azok családja

Szomorú szívvel emlékezünk

Szabó Lajos
halálának 

1. évfordulójára.
(március 20.)

A búcsú szó, mit nem
mondtál ki, elmaradt.

Elmetél, de gondolatban
örökké velünk maradsz.

Szerető családja 

Fájó szívvel emlékezünk
Elekes 
Dénes

március 25-én
halálának 

6. évfordulójára.
Csak az idő múlik, 
Feledni nem lehet,

Szívünkben őrizzük em-
lékedet.

Feleséged, �aid, menyeid és unokád

Köszönetet mondok 
mindazoknak, akik férjem 

Török 
Károly
temetésén 

megjelentek,
sírjára koszorút, 
virágot helyeztek 

és a fájdalmamban 
részvéttel osztoztak.
Felesége és testvérei

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Kirimi 
Pál

(Komádi)
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot 
helyeztek,mély fájdalmunkban 

részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
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 palatetŐ BONTÁS NÉLKÜ-
LI FELÚJÍTÁSA SZÍNES, MINTÁS, 
BITUMENES ZSINDELLYEL. INGYE-
NES ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS. AKCIÓ 
10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

tetŐász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserépte-
tők bontás nélküli átfedése (zsin-
dely, cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, rakása, csa-
tornák cseréje, külső homlokza-
tok hőszigetelése, színezése, elő-
tetők készítése. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

 tetőfedő, bádogos régi tetőjaví-
tás cseréplemezzel, mindenféle 
csatornázást, tetőmosást, házszi-
getelést vállalunk, akciós árban. 
Elérhetőség:06-30/893-7418

 tetőfelújítás cserepeslemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújítás. 
06-20/911-1717

trapézlemez, Tetőlemez több szín-
ben és fa mintás kerítés lemez akciós 
áron eladó! Érdeklődni: 30/5753273

vakolás, homlokzati hőszigete-
lés, dryvitolást, színezést, falazást, 
átalakítást, kőműves munkát válla-
lok. Érd.:06-30/850-7760

állás
a Hajdúszováti gabonatároló Kft 
felvtételre keres raktáros munkakör-
be, mezőgazdasági területen gya-
korlattal rendelkező munkatársat. 
Érd.:06-30/945-6285

 autószerelő tudással rendelke-
ző kollégát Berettyóújfalui mun-
kahelyre azonnali kezdéssel felve-
szünk. Berettyó 96 Bt 06-30/862-
2954

 Berettyóújfaluba a Mátyás-
Rancs étterembe fiatal felszol-
gáló nő, férfi szakács és konyhai 
kisegítő jelentkezését várjuk. Érd.: 
du. 06-20/960-7133

 C,e kategóriában tehergépkocsi 
vezetőt  Berettyóújfalui munka-
helyre azonnali kezdéssel felve-
szünk. Berettyó 96 Bt 06-30/862-
2954

 Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki) autóipari és 
fémipari nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. Érdeklőd-
ni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 tele-
fonszámon -JOBmotive Kft.-

 Csiga-Ház szoc. Szolg.  Intéz-
mény fejlesztő foglalkoztatás-
ba megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalókat keresünk. 
Tel.:06-30/878-5145, 06-30/932-
0432, Személyesen Berettyóújfalu 
Puskin u. 10.

 Csőszerelő ,segédmunkás munkatár-
sakat keresünk Budapesti munkavég-
zésre. Szállás , utazás biztositott. Bér , 
megállapodás szerint. tel:06208420177 
SL-Gépész kft

 diego áruházba eladó munkakörbe 
keresünk munkatársat. Érdeklődni 
lehet a 06-30/370-2700 számon.

Férfi dolgozót tehenészetbe felve-
szünk ott lakással.Tel.:06-30/616-
8753,(Kovács Lajos őstermelő)

 Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-

 Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakör-
be dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazau-
tazási támogatás, bérelőleg. Tel.: 
06-70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-

 kőművest és építőiparban jártas 
segédmunkást azonnali kezdéssel 
hosszútávra felveszünk. Mediter-
rán Fix Kft. Érd.:06-70/275-6936

péket vagy betanított péket kere-

sünk felvételre a szováti pékség-

be.Tel.:06-70/361-1766,(Szováti 

Kemencés Kft.)

oktatást vállal

 aranykalászos gazda,Méhész,Va- 
gyonőr,Targonca-,Földmunkagép-
,Emelőgép kezelő tanfolyamo-
kat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015/ A008,A004

közép és általános iskolások mate-

matika korrepetálását vállalom. 

Érd.:06-20/497-5143

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypedagó-

giai segítő munkatárs és kisgyermek-

gondozó, - nevelő képzés indul már-

ciusban Debrecenben. Érd.: Poliforma 

Kft. Dr. Kelemenné 06/20-393-7586, 

06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

társkeresés

keresem azt az egyedülálló 65-70 

év közötti hölgyet, aki jó megjele-

nésű vidám természetű és agilis 

személyiségű komoly párkapcso-

lat reményében társra vágyik. Én 

74/172/85 adottságú férfi vagyok. 

Rendezett anyagi körülményekkel 

rendelkezem, szintén agilis tulajdon-

ságú vagyok. Megismerkedésünk és 

egymás kölcsönös elfogadása esetén 

várom berettyóújfalui kertes családi 

házam és minden igényt kielégítő 

otthonomba. Bemutatkozó levelet és 

telefonszámot a Szuperinfóba várom. 

Jelige: Együtt többek vagyunk!
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BAROMFI CENTRUM
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Boltunkban
SZÉP kártyával is lehet fizetni!

Az akció időtartama:  2019. 03. 22 - 2019. 03. 29.
ezen belül a készlet erejéig érvényes

Üzletünkben 
forgalmazzuk 
az alábbi gyártók 
termékeit:
-Nádudvari 
(tej,-mirelit,-csemege)

-Kaiser
-Mecom
-Tauris

Füstölt termékeink 
hagyományos technológiával, 

bükkfán füstölve készültek.

Fagyasztott kockázott 
sertés lapocka

Friss sertés 
karaj csontos

Csirke comb 
farrésszel

Csabai 
lángoltkolbász

Finonimo baromfi 
rúd natúr/füstölt 

Tauris prémium füstölt 
főtt császárszalonna

Tauris csemege 
debreceni páros

879
Ft/kg

1099
Ft/kg

349
Ft/kg1599

Ft/kg

1899
Ft/kg

999
Ft/kg

349
Ft/kg

Relax sarok+ pu�
ágyazható, tárolós pu�.

 349.900 Ft-ról
164.900 Ft

Walter 3+1+1
relaxos
299.900 Ft-ról
149.900 Ft

Valenti u-form 
relaxos
339.900 Ft-ról
199.900 Ft

Gaby kanapé 
ágyazható, 

ágyneműtartós 
109.900 Ft-ról

79.900 Ft

Panama sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós 
199.900 Ft-ról
129.900 Ft

Atlanta u-form
344.900 Ft-ról
169.900 Ft

Trevi sarok +pu�  
379.900 Ft-ról
189.900 Ft

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/tbutoroutlet

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. 03.22-03.28. illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!
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