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MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

AUTÓSZERELŐ 
végzettséggel 

szerelőt, 
AZONNALI 

KEZDÉSSEL 
felveszünk. 

Érd.:06 70 533 0258

TEHERGÉPKOCSI 
VEZETŐT 

„C” „E” 
kategóriában 
AZONNALI 

KEZDÉSSEL 
felveszünk. 

Érd.:06 70 533 0258
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Szolgáltatásaim:

Magyarországon már 25 éve praktizáló és 38 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetőek!

•  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

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

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

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

Női szövet kabát • -20-50%
Női dzseki • 9.900 Ft-tól
Cecil·  pulóverek, felsők, kabátok -20-50%
Férfi • Pierre Cardin kabátok -30-50%
Férfi szövet kabátok • -30%
Pierre Cardin·  pulóverek-50%
Street One, Rino Pelle·  női kabátok -20-50%
Női • Street One felsők, nadrágok, pulóverek -20-50%
Street One·  bársony, farmer női nadrágok 2.000-3.000.-
S.Oliver, Mustang·  férfi kabátok -20-50%
Mustang, S.Oliver, Pioneer, Gin Tonic·  férfi pulóverek -30%
Tamaris·  hosszú szárú csizmák -40%
Rieker·  boka és hosszú szárú csizmák -40%
Férfi • Bugatti, Mustang bakancsok -30%
Férfi • Rieker bakancsok -20%
Női • Remonte, Josef Seibel cipők -30-40%

Egészségpénztár kártyát (OTP) elfogadunk!Berettyókártya 
10% kedvezményrejogosítkivéve akciós termékek!!!

AKCIÓNK

Szakorvosi
gyermek és felnőtt szemészeti rendelés

csütörtökön 15–17-ig.
10% diák és nyugdíjas kedvezmény egész évben!

Hihetetlenül alacsony árak!

4130 Derecske Köztársaság út. 116.4130 Derecske Köztársaság út. 116.4130 Derecske Köztársaság út. 116.
Tel: 06-54 410 778Tel: 06-54 410 778Tel: 06-54 410 778

Dr. Szem Optika

gyermek és felnőtt szemészeti rendelés

Dr. Szem OptikaDr. Szem Optika
Készszemüvegakár 2 napalatt!
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A korcsolya tanfo-■■
lyamokra 4-5 éves 
kortól kötöttségek 
nélkül várják a gyere-
keket: lányokat és fi-
úkat egyaránt.

Sportszerűség, kemény 
munka, az ellenfelek meg-
becsülése és fair play 
játék – ezek jel-
lemzik a jégko-
rongot, mely 
valódi csa-
patspor tág.  
– Nem vé-
letlenül áll a 
Debreceni Hoki 
Klub felnőtt öltö-
zőjének ajtaja mel-
lett az alábbi felirat: „ A 
sikernek nincs titka. Kul-
csa a felkészülés, a kemény 
munka és az, hogy tanulj 
a kudarcokból!” Bárkinek 
javasoljuk, aki akar és tud 
a fenti elvek szerint élni és 

dolgozni – mondta el érdek-
lődésünkre Mocsári Attila, 
a DHK elnöke.

A Debreceni Hoki Klub 
1989-es megalakulása óta 
foglalkozik Debrecen jég-
korong sportjának fejleszté-
sével. Kezdetben csak a téli 
időszakban tudtak dolgozni, 

azonban a 2004-ben átadott 
Derék utcai fedett jégpálya 
kiszélesítette sportszakmai 
tevékenységüket. – Nagy fi-
gyelmet fordítunk a jeges 

sportok népszerűsítésére; 
főként az óvodás és a kisis-
kolás korosztályok körében, 
az egészséges életmódra ne-
velés, a gyermekek fizikai, 
illetve mentális állapotának 
fejlesztése és a sport irán-
ti elkötelezettség terjeszté-
se céljából – hangsúlyozta 
Mocsári Attila, hozzátéve, 

rendszeresen végez-
nek tehetségkuta-

tást és hokisulit 
is. Elmondta, 
2009-től már 
valamennyi 
korosztá ly-
ban elindít-

ják csapataikat 
a magyar bajnok-

ságban. Felnőtt csa-
patuk a 2014-2015-ös sze-

zontól kezdődően részt vesz 
a MOL Liga küzdelmeiben. 
A 2015-2016-os szezonban a 
MOL Liga 4. helyén végez-
tek, a Magyar Kupában pe-
dig bronzérmesek lettek.

Erő és ész
A jégkorongról úgy tart-

ják, hogy az atomkorszak, 
vagy a XXI. század sportja.  
A hokiban nem pusztán a 
fizikai erő kap szerepet, ha-
nem az ész és a kreativitás 
is. Mocsári Attila elmond-
ta, alapvető, hogy a sportoló 
képes legyen „olvasni a játé-
kot”. „Ne azt nézd, hol van 
most a korong, hanem azt, 
hol lesz!” – idézte Wayne 
Gretzky szavait. Habár in-
kább férfiasabb sport a jég-
korong, lányok jelentkezését 
is várják. Közülük jelenleg 
négyen erősítik a csapatot.

Az egyesület MOL Ligás 
csapatot működtet, ezért a 
sportolóik számára egyenes 

út vezet a hivatásos karrier 
felé. – Természetesen nem 
csak a profi játékosok kép-
zése a cél, nem lesz minden 
gyermekből felnőtt élsporto-
ló. A cél az, hogy a játékosok 
egy életre szeressék meg ezt 
a csodálatos játékot, váljék 
belőlük sportolni akaró fel-
nőtt; szponzor, vagy sport-
vezető és a gyermekeikből 
neveljenek sportot (hokit) 
szerető, művelő ifjú embert 
– emelte ki az elnök. A tag-
sági díjak korosztály sze-
rint változnak, a tanfolyam 
6000 forintba kerül. Olvasó-
ink bővebb információkat a 
www.debrecenihoki.hu ol-
dalon szerezhetnek.

V. K.

A jégen bizonyítják rátermettségüket
A Debreceni Hoki Klubnak (DHK) jelenleg több, mint 
200 igazolt játékosa van, a 6-7 évesektől a felnőttekig

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves gazdálkodót és üzleti partnerem értesíteni arról, 
hogy pályázatot nyújtottam be az EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők indulásá-
hoz a 2015 évben igényelhető támogatás jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat 
révén kapott támogatással (40.000 Euro) önálló mezőgazdasági vállalkozást hoz-
tam létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási  lehetőségek igénybe-
vételével vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek és 2019-re gazdaságom 
mérete legalább 27,19 Eume lesz. Fő tevékenységem: kertészet (kertészet)

Kiss Attila András
4100 Berettyóújfalu Nyáras u 12

Derecskei lovasudvar 

LOVASOKTATÓI 
ÉS GONDOZÓ 

munkatársat keres 
teljes munkaidőben.

Elvárások: érettségi és 
lovasoktatói képesítés

ÉRDEKLŐDNI: 
0630 479 83 78
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Jelentkezni:Jelentkezni:Jelentkezni:

Vállalkozásunk újonnan kifejlesztett
szoftvercsomagjának meglevő adatbázis
alapján történő értékesítése és népszerűsítése.

Megrendelések adminisztrációja és az
ezekhez tartozó adminisztratív
feladatok elvégzése.

az info@ segments.hu
  címre beküldött
    fényképes
      önéletrajzzal tudsz.

Bővülő csapatunkba 
TELESALES pozícióba

értékesítő munkatársat 
keresünk!Feladatok:

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?

Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

Berettyótüzép őszi tüzelő kínálata

Berettyóújfalu, Bakonszegi út 7. Tel.: 06-54/402-188 vagy 06-30/218-4668Berettyóújfalu Bakonszegi út 7 Tel : 06-54/402-188 vagy 06-30/218-4668

Berettyótüzép őszi tüzelő kínálatayótüzépBerettyótüzép őszi tüzelő kínálata
Tűzifák:

Nyárfa kuglizva 2000 • 
Ft/100 kg
Bükk, gyertyán, tölgy, • 
akác kuglizva és 
hasogatva

Kályhaszenek:
Darabos lignit• 
osztályozott lignit• 
Borsodi hazai kocka • 
2950 Ft/100 kg
Lengyel barnaszén• 

Kazánszenek:
EP-2-es orosz • 
barnaszén kocka és 
dió
Lengyel lángborsó• 

fenyő fűrészáru, lambéria, OSB, gipszkarton stb.• 

hasogatva Lengyel barnaszén••

fenyő fűrészáru lambéria OSB gipszkarton stbfenyő fűrészáru, lambéria, OSB, gipszkarton stb.•• 

Névnapok
január 16.  • Gusztáv 
január 17.  • Antal, Antónia 
január 18.  • Piroska 
január 19.  • Márió, Sára 
január 20.  • Fábián, Sebestyén 
január 21.  • Ágnes 
január 22.  • Artúr, Vince

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Berettyóújfalu, Rákóczi u. 73.
Tel.: 06-54/401-193

Balogh Szabolcs: 
06-30/903-7767

www.baloghko.5mp.eu
baloghko@hotmail.com

SSSSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKK
készítése, cseréje, felújítása

Berettyóújfalu, Rákóczi u. 73.

Kérésre prospektussal 
házhoz megyek.

Szakmai tapasztalattal rendelkező 

ASZTALOS, LAKATOS 
illetve SZÍNTEREZŐ

munkatársakat  keresünk  
derecskei telephelyű, 

bútorgyártással foglalkozó cégünknél.

A

bú

Jelentkezni a 06 30 479 8378 
telefonszámon, 

vagy irodánkban személyesen: 
4130 Derecske, Dózsa György u. 25.

Mi lenne a feladatod? 
• Hirdetési felületek értékesítése
• Aktív részvétel az újság kialakításában

• Új ügyfelek felkeresése
• Médiaajánlatok készítése
• Új piaci lehetőségek felkutatása
• Személyes találkozók lebonyolítása

Téged keresünk, ha:
• Van értékesítési tapasztalatod
• Szeretsz kommunikálni 
• Tudsz és szeretsz emberekkel foglalkozni
• Jó a problémamegoldó képességed
• Szereted a rugalmas munkavégzést

fejlődő médiavállalkozása most azonnali munkakezdés-
sel keresi médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
• Debrecen

Magadra ismertél? Küldd el önéletrajzod pozíció 
megjelölésével az anita.borsi@russmedia.hu e-mail címre.

ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok
- parkolók
- kapubejárók

- telephelyek
- utak
- járdák

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

Gyakorlattal rendelkező 

BOLTVEZETŐT 
KERESÜNK 

Mezősasra a Coop élelmiszer boltba.
Érd.: 06-30/256-4279 vagy 
Berettyóújfalu Herpály ABC

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV 
MÁR HAVI 990 FT-TÓL.

Furta, Szent L.u. 12.Furta, Szent L.u. 12.

MÁR 1890 FT-TÓL
TV + INTERNET + TELEFON

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV ÚJ!

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

ELEKTRONIKAI SZERVIZ

Garabuczi 
Óra-Ékszer
GarabucziGarabuczi

December 24-én 
kisorsolt 

nyerőszámok:
00292, 00276, 
00275, 00285, 
00778, 00189, 
00740, 00754, 
00170, 00760

SÍREMLÉKEK

Varga János
Kőfaragó - 

műkőkészítő

Síremlékek készítése gránitból, 
márványból, műkőből.

Régi Síremlékek cseréje és felújítása

www.janosgranit.hu
janosgranit@freemail.hu

4123 Hencida Csokonai utca 45
4281 Létavértes új utca 40 

(temető kapuján belül)
Tel.: 06/54-417-200, 

06/30-328-7372
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I N GY E N E S
csoportos

Berettyóújfaluban!
gyógyúszás

y jy j
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

Új és minőségi Angol 
gyermek-felnőtt használtruha.

Felnőtt csizmák 2000,-Ft-tól, gyermek csizmák 1000,-Ft-tól ,  
farmernadrágok 800,-Ft/db 

STAR WARS  pulóverek, párnák, 
Monster High pulóverek, pizsamák

Jelmezek nagy választékban kaphatóak!

Berettyóújfalu, József Attila Ltp A.ép üzletsora
Nyitva tartás : H-P: 8.00-16.00; Sz: 8.00-12.00

Új sapkák, ágyneműk, 
gyermekruhák, kiegészítők.

MMM
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Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMV  Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2015. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályá-
zat révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam 
létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetőségek igény-
bevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek, és 2019-re a 
gazdaságom mérete legalább 17,35 EUME lesz. 17,35 EUME lesz. 17 Fő tevékenységem: Gabona-
féle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztés.kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztés.kivéve rizs), hüvelyes növény

Tikász Richárd 
4100 Berettyóújfalu Makó István utca 184100 Berettyóújfalu Makó István utca 18

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves gazdálkodót és üzleti partnerem értesíteni arról, 
hogy pályázatot nyújtottam be az EMVA Fhogy pályázatot nyújtottam be az EMVA Fhogy pályázatot nyújtottam be az EMVA iatal mezőgazdasági termelők indulásá-
hoz a 2015 évben igényelhető támogatás jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat 
révén kapott támogatással (40.000 Euro) önálló mezőgazdasági vállalkozást hoz-
tam létre. A jtam létre. A jtam létre. A övedelempótló támogatás és további támogatási  lehetőségek igénybe-
vételével vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek és 2019-re gazdaságom 
mérete legalább 19,06 Eume lesz. Fő tevékenységem: állattenyésztés- szarvasmar-
hatartás

Gyüréné Bottó Enikő 4100 Berettyóújfalu Határ u 22

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMV  Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2015. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat 
révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. A 
jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetőségek igénybevételé-
vel vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek, és 2019-re a gazdasá-
gom mérete legalább 11,31 EUME lesz. Fő tevékenységem: állattenyésztés, 
tejhasznú szarvasmarha.

Szoboszlainé Láposi Terézia
4119 Váncsod Bíró Dűlő 053/84119 Váncsod Bíró Dűlő 053/8

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMVA-nyújtottam be EMV  Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2015. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályá-
zat révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam 
létre. A jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetőségek igény-
bevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek, és 2019-re a 
gazdaságom mérete legalább 11,78 EUME lesz. Fő tevékenységem: Növény-
termesztés.

Boros-Tóth Ágnes (4220 Hajdúböszörmény, Damjanich J.u.17.)

Meggyógyítani nem ■■
lehet mindenkit, segíte-
ni, közérzetet javítani vi-
szont bármelyik beteg-
nél tudok.

Dr. Wang Yu Cai szavai 
ezek, aki hét éve praktizál 
Debrecenben. A szülőváros-
ában, az észak-kelet-kínai 
Csangcsun városban orvosi 
diplomát szerzett Wang dok-diplomát szerzett Wang dok-diplomát szerzett Wang dok
tor gyógyítási módszerének 
sajátosságát az adja, hogy si-
keresen ötvözi az öt-nyolc-
ezer éves hagyományos kí-
nai orvoslást a körülbelül 

kétszáz éves modern, európai 
gyógykezeléssel.

– Mindkettőt tanultam ott-– Mindkettőt tanultam ott-– Mindkettőt tanultam ott
hon az orvosi egyetemen, 
mindkettőben jártas vagyok, 
mindkettő tökéletes a maga 
nemében, mindkettőnek van 
létjogosultsága és mindket-létjogosultsága és mindket-létjogosultsága és mindket
tőt alkalmazom. Meggyőző-
désem, hogy az állapotunk 
javítása érdekében együtt 
kell alkalmazni az ősi kínai 
gyógymódot és az európai 
orvoslást – beszél módszeré-
ről Wang doktor, aki a mun-
kája miatt 1991-ben érkezett 
Budapestre. Előbb a főváros-

ban, majd vidé-
ken alkalmazta 
sajátos gyógyítási 
eljárását.

Úgy tűnik, Deb-
recenben otthon-
ra is talált. Mint 
mondja, Debre-
cen a tudomány 
városa, jó itt élni. 
De térjünk visz-
sza Wang dok-sza Wang dok-sza Wang dok
tor gyógyító 
munkájához.

Tűszúrásokkal gyógyít
– Ha bejön a rendelőmbe a 

beteg, tekintetemmel végig-
mérem, a szeme, a bőre már 
sok mindent elárul az állapo-
táról. Utána meghallgatom 
panaszáról, közben a pulzu-
sát elemzem. Ez az esetleges 
belső energiahiányt mutatja 
meg. Ha szükséges, további 
kivizsgálásokra utalom kór-
házba, rendelőintézetbe. Mi-
után megvan a diagnózis, 
és nem műteni kell az ille-
tőt, kezdhetjük a gyógyítást, 
mégpedig akupunktúrával. 
A testmeridiánokon elhelyez-
kedő speciális pontokat tű-
szúrásokkal stimulálom, és 
ha szükséges, köpölyözést is 
végzek, valamint gyógyhatá-
sú készítményeket javaslok a 
gyógyulni vágyónak. Tapasz-
talom, télen sokkal több a be-
teg, főleg az ízületi probléma 
a hideg miatt. Sajnos vannak 
olyan betegségek, amelyeket 
nem tudunk meggyógyítani, 
viszont akkor is alkalmazunk 
gyógyító eljárásokat. Ebben 
az esetben is mindig jobb köz-

érzettel távoznak rendelőmből 
az emberek.

Szilágyi Gyula vállfájása 
miatt kereste fel dr. Wangot 
néhány hete. A Józsán élő 
nyugdíjas körülbelül három 
éve kínlódik az egészségi 
problémájával. Mondja, túl 
van már többféle kezelésen, 
amelyek hatására időlege-
sen javult ugyan az állapota, 
de tartós eredményt egyik-de tartós eredményt egyik-de tartós eredményt egyik
kel sem ért el. Ami igazán za-
varta, az volt, hogy nemhogy 
dolgozni nem tudott otthon, a 
kertben, hanem már aludni, 
pihenni sem a folytonos fáj-
dalomtól. Ekkor kereste fel dr. 
Wangot.

– Egy újsághirdetésre lettem 
figyelmes, felhívtam, elmond-
tam a panaszomat, a doktor úr 
azt mondta, tud segíteni. El-
jöttem a belvárosban lévő ren-
delőjébe, beszélgettünk, majd 
mutatott néhány kargyakor-
latot, amit a vállfájásom miatt 
nem tudtam lekövetni. Mond-
ta, az akupunktúra segíthet. 
Ez nekem különösen ijesztő-
en hangzott, hiszen korábban 
kerültem az orvost, annyira 

féltem az injekciótól. Itt pedig 
nem egy szúrás, hanem több 
és naponta. Végül mégis be-
lementem a kezelésbe, és az 
első alkalommal megtapasz-
taltam, hogy az akupunktú-
rás szúrások nem fájnak, sőt 
azokat alig-alig érzem. A kéz-
fejembe és a vállamba kapom 
a szúrásokat, a kezelések vé-
géhez közeledünk, és csodá-
latosan mozog a vállam, meg-
szűnt a fájdalom. Bízom az 
eredményben, mint ahogy 
a doktor úr bizalma is meg-
van. Kölcsönös bizalom nél-
kül nem megy a gyógyulás. 
Tavaszra remélem teljesen 
rendbe jön és tudok dolgoz-
ni a kertemben. Előtte azon-
ban szeretném kipróbálni 
hóseprés és hólapátolás köz-
ben, mit tud a vállam, a ka-
rom. Nagyon várom már az el-
ső nagy havazást!

K. ZS.

Ötvözi módszerében a kínai és az európai orvoslást

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

Újságunk kedvezményes 

áron várja a 

SZÉCHENYI TERV 

által támogatott projektek 

kötelező leközlését 

MEGRENDELŐ 

ÜGYFELEIT. 

Forduljon bizalommal 

értékesítési 

munkatársainkhoz: 

Nagyné 
Tóth Judit  
06-20/575 4944 

judit.nagyne@russmedia.hu

Lévai Dávid
+36 70 455 1728

david.levai@russmedia.hu
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Szakemberek a-z-ig
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

Műanyag nyílászárók
 gyártása, beépítése 
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

ajtó-ablak

33
97

85

PRECÍZ
ablak

Pintácsi György
06-70/346-5952

web: precizablak.eu

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

garázskapuk, redőnyök 

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

38
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A következő tantermi 
tanfolyamra való beiratkozás: 
2017. január 16. hétfő 16 óra

E-learning távoktatás!
MÉSZÁROS ANDRÁS oktató

Berettyóújfalu, Kossuth u. 73.
AM

GŐZERŐ

jogosítvány

D e b r e c e n

 Hirdessen az elsők közöttÚJDONSÁG!

Szakemberek
 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 

rovatunkban!

Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!

k
s

é é é !
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!
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GJOBB ÁRAI!
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GJOBB ÁRAI!
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MALMALLÁLÁÁ
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� Cukr
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D e b r e c e n

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

� Cukrász  Cukrász � szak szakács ács  szakács  szak � óvóvodai óvodai óv
dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó

minőséggel, olcsón.

3
minőséggel, olcsón.

MALLÁR 

Db., Létai ú

3
minőséggel, olcsón.

-51 %

íl u. 

GJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól
a készlet erejéig.

MALLÁR 

tai úti buszfordul
Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

-51 %
RN K LEGJOBB ÁRAI!

Érvényes
2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

 ■

AUTÓSZERELÉS

� Cukrász � szakács � óvodai

AUTÓSZERELÉS

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP
VILL

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP � Cukrász � szakács � óvodai 

ÖTVÖS

ÖTVÖS � Cukrász � szakács � óvodai

T

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉPR TÜZÉP

Szakemberek A-Z-igSzakemberek A-Z-ig

Apró

Amit nyújtunk: modern géppark, átlagon felüli fi zetés
Bővebb információ: Kutas Tanya Kft. (Komádi, Kutas tanya)

0670/396-5647, kutas-tanya@freemail.hu

Komádi székhelyű 
mezőgazdasági cég 

A it úújt kk dd égé kk áá ltl g ff ll lüli fifi té

munkavállalót keres az alábbi munkakörbe:

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 !

2017 
január

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás/

13. 
péntek

16.00 Hóesés barcelonában
(színes, feliratos spanyol vígjáték 95 perc, 2017)

18.00 Assassins Creed
(színes, magyarul beszélő amerikai akciófi lm 109 perc, 2017)

14 
szombat

16.00 Hóesés barcelonában
(színes, feliratos spanyol vígjáték 95 perc, 2017)

18.00 Assassins Creed
(színes, magyarul beszélő amerikai akciófi lm 109 perc, 2017)

15. 
vasárnap

16.00 Hóesés barcelonában
(színes, feliratos spanyol vígjáték 95 perc, 2017)

18.00 Assassins Creed
(színes, magyarul beszélő amerikai akciófi lm 109 perc, 2017)

16. hétfő

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 2017)

18.00 Miért pont Ő?
 (színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 112 perc, 2016)

17. kedd

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 2017)

18.00 Miért pont Ő?
 (színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 112 perc, 2016)

18. szerda

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 2017)

18.00 Miért pont Ő?
 (színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 112 perc, 2016)

19. 
csütörtök

16.00 Ez csak a világ vége
(színes, feliratos francia fi lm, 2016)

18.00 A nagy fal
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-thriller 136 perc, 2017)

20. péntek

16.00 Ez csak a világ vége
(színes, feliratos francia fi lm, 2016)

18.00 A nagy fal
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-thriller 136 perc, 2017)

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
alkuképes ház eladó komádi Hajnal u 1 
sz alatt. Érd.: 06-30/406-6951

Családi ház eladó, Komádi Bem József út 
21. sz. Érd.: 06-30/380-6642

egy szoba, konyha, folyosós lakás eladó 
vagy kiadó. Víz villany van. Érd.: 06-20/217-
7026

4 szobás családi ház víz, gáz villany van, 
sok melléképület, garázs, nagy kerttel Fő 
utcán nagyon olcsón eladó. IÁ.: 1 M Ft. Érd.: 
06-30/499-2907

l a k á s e l a d á s
Berettyóújfalu központjában 2 szoba, 
étkezős téglaépítésű szép, klímás lakás 
eladó Debreceni csere is érdekel. Érd.: 
06-54/400-302 vagy 06-30/471-9899

derecske Piac u 8. sz alatti földszinti tár-
sasházi lakás garázzsal vagy anélkül eladó. 
Érd.: 06-30/282-9526

Mártírok u 1 sz alatti liftes társasház-
ban 3. emeleti 78 nm-es lakás eladó. Érd.: 
06-30/978-8067

a l B é r l e t e t  k e r e s
kiadó lakótelepi lakást keresek Berettyóúj-
falu központban. Érd.. 06-70/257-1898

a l B é r l e t e t  k í n á l
albérlet kiadó fiatal házaspár részére. 
Érd.: 06-70/259-2341

Berettyóújfalu központjában kertes csa-
ládi ház kiadó albérletbe. Érd.:06-30/688-
6213

Berettyóújfaluban bútorozott szoba férfi 
részére kiadó. Érd.. 06-30/542-9438

F ö l d ,  k e r t
Berettyóújfalui 035/3. hrsz.-ú, 9849 nm 
területű (13.08 Ak.) szántó bérbeadó. Tele-
fon: 06-30/924-1551.

derecskén 2 hektár termőföld eladó. Érd.: 
06-30/606-4038

eladó Biharkeresztesen szántóföld, 4 HA 
2,2 HA, 0,5 HA. Érd.: 06-20/562-7862

Földes külterületén 0143/169 HRSZ alat-
ti 1 HA 7959 nm területen 62,50 Ak értékű 
szántó eladó. Érd.: 06-30/505-4599

zárt kert Hérnekkertben épületekkel együtt 
eladó, víz villany van. Érd.. 06-20/258-
3708

é p í t é s i  t e l e k
Berettyóújfalu központjában építési telek 
eladó. Érd.: 06-30/688-6213

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o d a
Berettyóújfaluban a József A ltp üzletso-
rán igényesen kialakított üzlethelyiség kiadó 
akár irodának is. Érd.: 06-30/436-8522

G é p ,  s z e r s z á M
eladó MTZ-re homlokrakodó, 6 soros kulti-
vátor műtrágya adagolóval. Érd.: 06-30/447-
4461

Mtz 82-es elsőhajtás komplett eladó, 
ui 80 db 120*150-es széna eladó. Tel.: 
06-30/282-8137

talajlazító, vetőgép, borona, kombiná-
tor, eke, fűkasza, hamsztel, homlokrako-
dó, krumplifelszedő. Berettyóújfalu Pákász 
u 58. 06-30/747-6774

3,5 tonnás billenős pótkocsi, 2 db MTZ első 
kerék eladó. Érd.: 06-70/203-4794

a u t ó
Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjára-
tú,  280.000 km-rel (új kuplungszerkezet-
tel) eladó - totálkárosan.  Tel.: 06/30/414-
8486.

suzuki Swift 1,3 2002-ből eszétikai és 
szerkezetileg hibátlan állapotban eladó. 
Érd.: 06-30/2552

skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 
84.000km légzsák, ködlámpa, szervokor-
mány, szép  állapotban eladó, cserélhető, 
hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005 
.ABS,  Klíma, szervokormány,   4 légzsák, 
cd-s autórádió, 2elektromos ablak,   szép  
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.357.000ft, tel 20-2049079

opel Combo-C 1.3CDTI 2010.02.havi ezüst 
5 személy ABS,  Klíma, szervokormány,   
légzsák, autórádió,  szép  állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.397.000ft, tel 
20-2049079

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BEN-
ZIN/GÁZ  Klíma, ABS, szervokormány,   lég-
zsák, Cd-autórádió,  szép  állapotban eladó, 
cserélhető,  ár: 997.000ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI  
Klíma, ABS, szervokormány,   légzsák, Cd-
autórádió, 2elektromos ablak,  szép  álla-
potban eladó, cserélhető,  ár: 1.297.000ft,  
tel 20-2049079

elektromos Moped Elektra 6000 3 kere-
kű, újszerű állapotban, újszerű akkumulá-
tor, index, világítás, hátramenet, eladó, ár: 
157.000ft,  tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi diesel 
ABS, Klíma, szervokormány,   2 légzsák, Cd-
autórádió,  2 elektromos ablak,  szép  álla-
potban eladó, cserélhető,  ár: 797.000ft,  tel 
20-2049079

renault Megane Limousine 1.4 benzin 
2006.09. havi bordó metál ABS,  Klíma, 
szervokormány,   légzsák, cd-s autórádió, 
2elektromos ablak,   szép  állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.097.000ft, tel 
20-2049079

nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi 
zöld riasztó, szervokormány szép  állapot-
ban eladó, cserélhető,  ár: 257.000ft, tel 
20-2049079

opel Meriva 1.7CDTI diesel 2005.évjárat 
ezüst metál 128.000km ABS,  Klíma, szervo-
kormány,   légzsák, cd-s autórádió, 2elekt-
romos ablak,   szép  állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 1.197.000ft, tel 
20-2049079

renault Megane Berline 1.4/16v benzi-
nes 2003.12. havi 102.000km ABS, Klí-
ma, szervokormány,   4 légzsák, Cd-autó-
rádió,  4 elektromos ablak,  szép  állapot-
ban eladó, cserélhető,  ár: 897.000ft,  tel 
20-2049079

suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 1. tulaj 
szervizkönyv, ABS,   szervokormány,   2 lég-
zsák, autórádió, 4 elektromos ablak,   szép  
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
797.000ft, tel 20-2049079
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Fájdalomtól 
megtört 

szívvel emlékezünk 
életünk 

legszomorúbb 
napjára

2007 jan. 2-án

Sós 
Gergely

Berettyóújfalu
halálának 

10. évfordulójára.
Bánatos feleséged és családod

Fájó szívvel 
emlékezünk

Váradi 
Bertalan

halálának 
15. évfordulójára.

Felesége, lánya, fi a 
és az unokák

Fájó szívvel emlékezünk

Balogh 
Miklós

(volt Biharkeresztesi lakos)

halálának 
2. évfordulójára 

január 9-én.

  Emléked örökké itt van velünk.

Szerető felesége és családja

(v

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

Erdei Jánosné 
élt 82 évet

temetésén 2016. 12. 17-én 
részt vettek, sírjára virágot 
koszorút helyeztek, a család 

fájdalmában osztoztak.

Továbbá megköszönjük az 
odaadó gondoskodást a 
Családsegítő központ 

dolgozóinak az önzetlen 
segítségért.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Molnár 
Mártonné
Buczkó Irén

élt 76 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

A gyászoló család

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel,
De egy könnycsepp 
szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, 
s nem feledünk Téged.

 Kiss 
Attiláné

„Maszi”
Biharkeresztes

halálának 
8. évfordulójára

Fájó szívvel emlékezünk

id. Jónás 
Sándor

Biharkeresztes
halálának 5. évfordulójára.

Szerettei

Bíró 
András

1 éves 
évfordulójára

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

A holtom után ne keresetek,
Leszek sehol és mindenütt leszek.

Fájó szívvel emlékezünk
felesége, fi ai és családjuk

Fájó szívvel 
emlékezünk

Bokor Antal
Komádi

halálának 
20. évfordulójára.

Hiába borul rád a temető csendje
Szívünkben élni fogsz mindörökre.

Élettársad Ica és a gyerekek

Fájó szívvel 
emlékezünk

Erdei 
Pál

halálának 
2. évfordulójára.

Felesége és családja

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: Csépes Attila

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

Szerkesztőség székhelye:  Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: bihar@szuperinfo.hu;  www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódi-
ságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget 

nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-
05,szervókormány,központizár, légzsák-
ok, elektromos ablak, elektromos tükör, 
ülésmagasság állítás, szervizkönyv, eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 657.000 ft  tel 
20-2049079

Citroen C3 1.4HDI diesel 2006.05. havi 
74.000km sérülésmentes  Bézs metál, KLÍ-
MA,  Légzsák, Centrálzár, elektromos ablak, 
szervokormány, cd-s autórádió, megkímélt 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
657.000 ft,  tel 20-2049079  

renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. 
havi 85.000km ABS, ESP, Klíma, szervo-
kormány,   6 légzsák, Cd-autórádió,  4 elekt-
romos ablak, tempomat, tolatóradar, szer-
vizkönyv,   szép  új szerű állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető,   ár: 2.697.000ft,  
tel 20-2049079

opel Astra G Caravan 2.0DTI diesel 
2001.07. havi fehér ABS,  Klíma, szervo-
kormány,   4 légzsák, Cd-autórádió,  2 elekt-
romos ablak, szép  állapotban eladó, cserél-
hető,  ár: 697.000ft,  tel 20-2049079

Honda Civic 1.4 benzin Comfort 2006.04.
havi 1.gazdás szervizkönyves, ABS,  Klí-
ma, szervokormány,   8 légzsák, Cd-autó-
rádió,  4 elektromos ablak, szép  állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 1.697.000ft,  tel 
20-2049079

Ford Fiesta 1.3 benzines 2006.05.havi  
szervokormány,   légzsák, Cd-autórádió,  
központizár,  eladó, cserélhető, hitelezhe-
tő,  ár: 697.000ft,  tel 20-2049079   

J á r M ű k e r e s é s
autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍVJON 
MOST! 0630/8812377

szeMélyautókat, TEHERAUTÓKAT 
vásárolok! 3.5t-ig! Bármilyen érdekel! Azon-
nali készpénzfizetéssel!  0630/231-7750

á l l a t
2 db hasas kecske, 2 db kakas pulyka 
eladó. 30 liter vegyespálinka eladó vagy 
70’ minőségű szénára cserélhető. Érd.: 
06-54/511-930

derecskén eladó egy kb 250 kg-os hízó. 
Érd.: 06-30/531-2728

Hízó sertés 130-150 kg súlyúak eladók 
Bakonszegen. Érd.: 06-20/238-7001

kecske 2 db hasas és 1 bak eladó. Érd.: 
06-70/595-9943

lucerna széna, csomagolt lucerna, rozs, 
zetor 5611-es 3 és 2 fejes eke, 3 tagú gyű-
rűs henger, mangalica hízók, malac eladó, 
szarvasmarha-birka csere érdekel. Tel.: 
06-30/371-8612

Mangalica és durock keverék hízók 
eladók. Érd.: 06-20/554-0579

nagy súlyú hízók eladók Tel.: 06-30/729-
6517

nagysúlyú koca hízó 120 kg-os hízók és 
kis bálás széna eladó. Érd.: 06-30/386-
8083

németjuhász kiskutyák 2 db kan eladó. 
Érd.: 06-20/362-5461

tyúkvásár! Barna szép tollazatú tojótyúk 
360 Ft/db január 21-én 8-10 Berettyóújfa-
lu Hérnekkert Mátyás Panzió mögött, 12-13 
Mikepércs Benzinkúttal szemben, Szilágyi 
Autókereskedés.

Választott bika nevelés szállítással. Érd.: 
06-30/296-2610

Választott malacok, hízók, lőcsösszekerek, 
3 kerekű bicikli, hordozható cserépkályhák, 
kandallók. Tel.: 06-70/406-7110

1 db 200 kg-os hízó eladó. Érd.: 06-30/205-
0757

1 éves tojó tyúk tovább tartásra vagy vágás-
ra eladó 500Ft/db. Nagyobb tételben meg-
egyezés szerint! Földes Fő utca 15. Érd.: 
06-20/983-0983

10 db ellésben lévő anyajuh, kis bálás lucer-
na, széna eladó! Érd.: 06-54/411-318 vagy 
06-30/407-7784

100 db fiatal anyajuh válogatva is 22000 
Ft/db. Érd.. 06-30/496-6193

110-120 kg-os hízók eladók. Érd.: 
06-70/203-4794

12 db választott kismalac eladó Derecskén! 
(Négysonkás) Érd.: 06-30/512-7866

130-140 kg-os hízók eladók. Érd.: 
06-70/255-0523

15 db süldő 60-70 kg eladó. Érd.: 
06-20/387-5833

2 db bika borjú MT egy 4 és egy 5 hóna-
pos, illetve ugyanitt 1 hónapos MT üsző bor-
jú eladó. Tel.: 06-30/346-2459

2 db 100 kg-os sertés eladó. Érd.: 
06-30/438-8082

2 db 16 hónapos üsző eladó, vagy fiatal bir-
ka vagy vemhes koca csere érdekel. Érd.: 
06-30/506-7296

2 mangalica hízó eladó. Érd.: 06-30/410-
1827

20-25 kg-os mangalicák, süldők valamint 
vietnámiak eladók. Érd.:06-20/344-0230

200 kg-os mangalica hízó és 5 db süldő 
50-60 kg-os eladó. Tel.:06-30/420-6420

35 kg süldők, félidős hasas koca, manga-
lica süldők, lucerna dara eladó Berettyóúj-
falu. Érd.: 06-20/433-5975

5 db kos bárány eladó. Érd.. 06-30/429-
2867

5 hetes egyéb húshasznú bika borjú eladó 
Berettyóújfaluban. Érd.: 06-30/323-6717

n ö V é n y
derecskén szemes kukorica van eladó! 
Érd.: 06-30/693-6561

kb. 30 db gyengébb minőségű lucerna 
Berettyóújfaluba eladó. 4000 Ft/db. Érd.: 
06-30/323-6717

kis bálás lucerna és széna van eladó, 
esőmentesen, fedett helyen tárolt. érd.: 
06-30/258-7704

körbálás szalmát vásárolnék. Érd.: 
06-70/774-7250

körbálás széna esőmentesen betakarítva 
Berettyóújfaluban. Érd.: 06-20/238-7001

lucerna körbála 100 db Zsákán eladó. 
Érd.:   06-20/460-9886 vagy 06-30/618-
9864

lucernamag van eladó. Érd.: 06-20/362-
5461

lucerna körbála 25 db Zsákán eladó. Tel.: 
06-20/460-9886

Medoc vörös bor eladó Berettyóújfaluban. 
Érd.: 06-30/905-8364

nagy súlyú hízó és kis bálás széna eladó! 
Érd.. Berettyóújfalu Budai NA 26. Tel.: 
06-30/562-9982
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Fájó szívvel emlékezünk

Kinter Imre
(Berettyóújfalu)

halálának 4. évfordulójára
január 15-én

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

Felesége és családja

Fájó szívvel emlékezünk

Szilágyi 
Lajos

volt Gáborjáni lakos
halálának 

1. évfordulójára.

Álmodd az álmok legédesebb álmát,
S ha feljön a Hold, az éjszaka vándora
Vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.

 Soha nem feledünk:
feleséged, lányaid vejed és unokád

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet. 
Szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 

Katona 
Sándorné 

sz. Lackó 
Margit 
halálának 

1. évfordulójára.

Szerető szülei, családja 
és testvére családja.

Fájó szívvel és könnyes 
szemmel gondolunk 

drága szüleimre
Anyukám

Kereki 
Sándorné

szül.: 
Szilágyi Ilona

1. éves évfordulójára.

Apukám

Kereki Sándor
Ha eljön az este, álomra hajtom fejem,
Könnyes a párnám, 
mert ti már nem vagytok velem.
Kérem a jó Istent, hogy szép álmom legyen,
Ha életben már nem vagytok,
Álmomban legyetek velem.

 Szerető lányotok Adél és családja

Gyászjelentését, 
megemlékezését, 

köszönet-
nyilvánítását jelentesse 

meg nálunk!
Forduljon bizalommal 

irodánkhoz.
�: 06-54/400-990



72017. január 13.

január 14.
Hortobágy Kecskés-pusz-
ta, 09:00-12:00
Hortobágyi Vadaspark
10:00- 17:00
A Hortobágyi Nemzeti Park 
is csatlakozik a MME és a
jászsági Sasközpont szer-
vezésében megrendezés-
re kerülő a Sasnap ren-
dezvényhez hortobágyi 
helyszínekkel. Egész na-
pos program során lehet
megismerni a sasokat és 
egyéb értékes ragadozó
madarainkat.

Január 14.
11:00 óra Tompeti és Bara Tompeti és Bara T átai
farsangi koncert
Kölcsey Központ - Debrecen

16:30 óra  Debrecen -
MetalcMetalcomom-S-Szentezentes Os OB 

MIKOR
és HOL

január 13.
Pótszilveszteri buli 
a Retro klubban

Berettyóújfaluban

Sztárvendég: Jolly és 

Szuzy

január 13.
21:00 Bee Acoustic 
az Incognito Clubban
Debrecen
Ismert magyar és külföl-

di dalok akusztikus hang-

szerelésben előadva.

vízilabda mérkőzés Debre-
ceni Sportuszoda

20:00 óra Kalapács- Totális- Totális- T
Metal 30@Debrecen Roncs-
bár - Debrecen

január 14-15
10:00 Farsangnyitó 
Dalidó Kölcsei Központ ter-
meiben Debrecen

január 14-15
10:00 Esküvői kiállítás és 
vásár Lovarda Debrecen
A régió legnagyobb és leg-
csillogóbb esküvői vására.
Esküvői szolgáltatások, ru-
haszalonok és kedvezmé-
nyek egy helyen.

január 14.
19:00-01:00 Dup-
la éjszakai fürdőzés az 
Aquaticum SPA-ban
Debrecenben.
Aquaticum mediterrán 

élményfürdő és Aquaticum
termálfürdő, a zenét DJ 
Cromet és DJ Trade biztosít-
ja, a helyszíneken extra fény 
és hangtechnikával várják a
csobbanni vágyókat.

január 16.
14:00 Lázár Ervin: A kisfiú 
meg az oroszlánok Csoko-
nai Színház Debrecen

január 19. 
10:00 Újév köszöntő ke-
mencés délelőtt a Homok-
kerti Közösségi Háznál

január 21.
22:00 Karaoke bu-
li a Derby Pubban 
Debrecenben

január 21.
18:30 Fandango pótszil-
veszter Debrecen
Bőséges vacsorával és 
fergeteges hangulattal
vár mindenkit a Fandango
Sport Pub.

január 14. 18:00 Jelmezes agymenés az Irigy
Hónaljmiriggyel a Kölcse Központ Nagytermében.

takarítónőt keresünk a Katalin 
Motelbe Berettyóújfaluba. Munkájá-
ra és önmagára igényes helybeli nők 
jelentkezését várjuk, azonnali kezdés-
sel. Jelentkezni 06-20/463-3149 tele-
fonon lehet.

tehergépjármű vezetőt keresünk gabonás 

szerelvényre, telephelyünk Komádiban talál-

ható. További információért a 06-30/655-

0000 számon érdeklődhet.

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 

előleg megoldott. Sárvárra betanított mun-

kásokat keresünk több műszakos munka-

rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 06-30/791-

0950

o k t a t á s t  V á l l a l

angol, Német, Olasz nyelvből tanítást, 

korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára 

való felkészítést vállalok. érd.: 06-30/627-

5879

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-

da OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. 

www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

s z a B a d i d ő ,  Ü d Ü l é s
5 napos Erdélyi körutazás Torockótól 

a Gyímesekig 04. 27.-05.01-ig. Érd.: 

06-20/317-4332 ÁSZ: 09/001217

otelló bor eladó. Érd.: Berettyóújfalu Tardy 
u 79

szántóföldet bérelnék Komádi és vonzás-
körzetében. Tel.: 06-30/296-2610

10 db csomagolt lucerna eladó 8000 Ft/db. 
Érd.: 06-30/460-2034

e G y é B  e l a d á s
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolom-
pokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyabe-
rendezéshez régiséget, hagyatékokat vásá-
rolok. Érd.: 06-30/979-9529

dunyhákat, párnákat, kacsatollat, liba-
tollat felvásárolunk, házhoz megyek. Érd.. 
06-30/743-4176

eladó tüzifa konyhakészre felvágva 
(bükk, gyertyán) házhoz szállítással.  Tel.: 
0040/743-344-133 vagy 0040/259-477-
687

eladó: Lehel 6 fiókos 230 l fagyasztó, Vesta 
palackos gáztűzhely, 2 db kenyérsütőgép 
Delton és Moulinex. Tel.: 06-70/325-1144

Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás 
pinétől a padlásig. Hívjon bizalommal! Érd.. 
06-30/309-0564

kalodás fa: 14.000 Ft/kaloda. Erdélyi fa: 
10.000 Ft/m3. Tel.:06-70/620-3034

olló, kés, húsdarálókés, szeletelőtárcsa, 
hajnyírógép élezése. Derecske Szabadság 
u 6. tel.: 06-20/536-7506

Whirpool 300 l A+ kombihűtő teljesen új 
1+5 év garanciával kedvező áron helyhiány 
miatt eladó. Érd.: 06-30/829-6107

500-as 220 V-os szalagfűrész üzemké-
pesen olcsón eladó. Iá.: 55000 Ft. Tel.: 
06-30/719-8867

s z o l G á l t a t á s
azonnali duguláselhárítás bontás nélkül a 
hét minden napján. Tel.. 06-20/493-6240

Bozótos terület takarítása, tuskómarás, 
gépi földmunka, kertépítés, kerttervezés, 
veszélyes fa kivágás. Tel.: 06-30/449-
7849

Cipő és Táskajavítást vállalok Bihar-
keresztesen a pellenkagyár parkolójában. 
Hétfő - Péntek 13:30-15:30

Hűtőgépek, fagyasztók javítása. érd.: 
Nemes Imre 06-30/998-3584

Víz-gáz fűtésszerelés, tervezés, kivi-
telezés, kondenzációs kazánok beépíté-
se, szervizelése, tűzhelyek javítása. Tel.: 
06-30/478-7165

p é n z
szabadfelhasználású hitel, adósságren-
dezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíja-
soknak is 68 éves korig, kezes nélkül. Jel-
záloghitel, hitelkártya kiváltása előzetes 
banki költség nélkül. Függő ügynök THM: 
5%-10,2 %, Reg.szám: 0040600476843. 
06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksége, 
akkor vegyen fel hitelt tehermentes autó-
jára 2 napon belül, személyre szabott hite-
lek. Amennyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képviselő (Mer-
kantil Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-
20-913-4012, 52/457-777

személyi hitelek (adósságrendezésre is), 
lakástakarék-pénztár (szerződéskötési díj 
nélkül), credit bankkártyák, számlanyitás 
igénylése. Függőképviselő, MNB törzsszám: 
22275770 Tel.: 0630/4677-053

á l l á s
ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16

Berettyóújfalu sörözőbe pultost felve-
szünk. Fizetés megegyezés szerint. Érd.: 
06-30/708-1591

Berettyóújfalui cég juhok mellé állatgon-
dozói munkára, állandó ottlakással alkalma-
zottat keres. Érd:30/677-6499.

Betanított dolgozókat keresünk dunán-
túli munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szál-
lás, utazás ingyenesen biztosított. É:06/30-
511-4219.

dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol 
nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.com 
www.andreasagro.com

egyedülálló férfit, tehenek gondozásá-
ra felveszünk. Ott lakással, teljes ellátás-
sal, fizetéssel 06-30/616-8753

Fejős tehenek mellé gondozót felveszek, 
lakás megoldható. Érd.: 06-30/276-4349

Gulyást keresünk. T.:06/30/223-1497, 
06/30/303-4920

Gyakorlattal rendelkező önállóan dolgoz-
ni tudó autószerelőt keresek Zsákai munka-
helyre. Érd.: 06-30/371-5403

Gyakorlattal rendelkező könyve-
lőt könyvelőirodába felveszek. Tel.: 
06-30/945-4116

Ház körüli munkák elvégzését vállalom. 
Érd.. 06-30/951-7661

Hegesztőket keresünk balmazújvá-
rosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 
20/3205229

lakatosokat keresünk balmazújvá-
rosi munkahelyre. Jó feltételekkel. Tel.: 
20/3205229

svájci club hostes munkára keres csinos 
lányokat, 18 éves kortól. Érd.:06-20/282-
1891

szarvasmarha-félékhez felveszek 
ottlakással nyugdíjas férfit. Nem sok jószág. 
Megegyezés alapján. 06-30/579-5658 38
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30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka,
kéz-, és lábápoló, műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő,
szociális gondozó és ápoló,
ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

Kö
lcs

.-k
öz

v. 
en

g.
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

i s
zá

m
: 4

37
6-

4.
/2

00
3

Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL
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Mikepércsen
Mike Üzletháznál

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

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

• búza 55 Ft/kg

• árpa 50 Ft/kg

• tritikálé 50 Ft/kg

• kukorica 55 Ft/kg

• borsó 110 Ft/kg

• napraforgó 130 Ft/kg

• köles 80 Ft/kg

• lucerna
körbála (120 cm 0)        7000 Ft/db

• széna
körbála (120 cm 0)        4000 Ft/db

• borsó szalma
körbála (120 cm 0)        4000 Ft/db

• széna-lucerna
körbála (120 cm 0)        6000 Ft/db

• lucerna
kisbála (100x45x55 cm)  800 Ft/db

• széna-lucerna

kisbála (100x45x55 cm)  600 Ft/db

• tüzifa 2000 Ft-tól/100kg

felzsákolva eladók
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Szeretnél saját ruhát?
már 19.990 Ft-tól 

megvásárolható
álmaid ruhája!

Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 23. �: +36-30-248-1622 www.juditszalon.hu

A Judit Esküvői Ruhaboltban
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Bejelentkezés:

Dr. Gubányi Ágnes
06 20/423-99-66
Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.

Rendelőintézet:

fsz. 1. sz. fogászati rendelő

www.dentofit.hu

• Fogászati 
   magánrendelés

• Fogszabályozás

Intézményeink Elérhetőség Szakképesítés
Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni Szakképzési Centrum Tel.: (52) 437 311, www.dszc.hu* Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01 1
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2
Hegesztő 34 521 06 2
Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.
beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,
www.brassai.hu

Autóbuszvezető 35 841 01 0,5
Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5
Elektronikai technikus 54 523 02 2
Mechatronikai technikus 54 523 04 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2
Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1
Diétás szakács 35 811 03 0,5
Eladó 34 341 01 1
Pincér 34 811 03 1
Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC Könnyűipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,
www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2
Cipőkészítő 34 542 02 2
Kézi és gépi hímző 34 215 01 2
Férfiszabó 34 542 04 2
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma Tel.: (52) 413 499, www.mechwart.hu Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 531 892,
www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1
Épületgépész technikus 54 582 01 2
Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC Povolny Ferenc
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 2
Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu
Vegyész technikus 54 524 03 2
Drog és toxikológiai technikus 55 524 01 1
Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12.
Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu  
OM azonosító: 203033 • adószám: 15831914-2-09
Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015

A második szakma is ingyenes, felső korhatár nélkül a
Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben!

Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján, vagy a mellékelt telefonszámokon. 
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!

*A képzéseket a tagiskolákban valósítjuk meg.

50% KEDVEZMÉNY KUPON
NAPSZEMÜVEGRE ÉS SZEMÜVEG KERETEKRE!
A KUPON BEVÁLTÓINAK AJÁNDÉK SZEMVIZSGÁLAT!
Az akció 2017. január 31-ig érvényes!
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www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

Berettyóújfalu: 
Piac tér 1/B.

Tel.: 54/402-566, 20/335-1808

Derecske:
Köztársaság u. 136.

Tel.: 54/410-478, 20/332-4098
Berettyóújfalu Rákóczi u. 20/22 (VOLT BESSENYEI PRESSZÓ HELYÉN)

Nyitva: hétköznap 6 – 17-ig, szombat 6 – 12-ig VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!

KIS-PIAC TÉRSÉGI TERMELŐK BOLTJA
H e l y i  t e r m é k e k , h a z a i  í z e k !

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

Hajdú-Bihari 
Napló hűségkártya 

elfogadó hely

A KC I Ó !
Zsákos vöröshagyma 10 kg-os:  • 85 Ft/kg (850 Ft/zsák)
Burgonya: • 89 Ft/kg (2670 Ft/zsák)
Mangalica kolbász: • 1634 Ft/kg 
Idared és summame • 105 Ft/kg.




