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Telefon: 20/980-44-74

E-mail: kapu@systematica.hu

A Systematica Kft.

elektronikai végzett-

séggel rendelkező

munkavállalót keres!

A Systematica Kft
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 www.irodagepjavito.hu

e-mail: info@irodagepjavito.hu

– értékesítés

– beüzemelés

– tanácsadás

– szervizelés

– éves felülvizsgálat

Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 

4032 Debrecen, Lehel u 14. 

Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

– értékesítés

ww i.iroddagepjav

e-mail: info@irodagepj

Irodag
4032 De
Tel : 52/4Tel.: 52/4

JAIROD GÉP
vító

DATECS

126 870 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza!

wwwww.
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HRC, FISCAL, Datecs pénztárgépek AKCIÓS ÁRON!
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Szerkeze

CO-hege

jelentkezésé

munkahelyr

Hosszútávú m

kiemelt bére

azonnali mu

Jelentkez

06-30
FÉMSZERKEZET,

KONTÉNER GYÁRTÁS,

és LAKATOS MUNKÁK! 

Lakó, iroda, mosdó, WC, 

zuhanyzó, raktár, nyaraló, 

víkendház, büfé, 

elárusító pavilon.

Tel./Fax: 

06-52/415-719, 

06-70/503-9775, 

info@pavilonbt.hu
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Őszi tetőfelújítási kedvezmények

a 25 éves Lindabtól!

Ingyenes tetőfelmérés, hosszú távú garancia!

Az akció időtartama alatt 20%-os 

kedvezményt biztosítunk komplett 

k ! A részletekről és 
ől

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

Raktáráruház: Db., Salétrom u. 5.  

20/328-6737, 06 20/423-9130

Belvárosi üzlet:

Db., Széchenyi u. 53. • 20/241-6363

Étkezők, konyhabútorok,

szekrénysorok, heverők,

franciaágyak, szövetes

ülőgarnitúrák.

Már 2000 m2-en,

a térség legnagyobb választékával!

KÁRPIT MAX 

B Ú T O R B O L T O K

www.karpitmax.hu

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

DEBRECEN TERÜLETÉN!

Keresse kedvezményes árainkat!
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DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

Jelentkezni: 06-30/995-38-99 telefonszámon,

dit pkft@gmail.com lehet.
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Hamarosan!

Februárban

m e g j e le n i k

m e g y e i

kiadványunk!

Hamarosan!arosa
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HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.

Elvárások:
felsőfokú szakirányú végzettség• 

archicad tervezőprogram ismerete• 
jó kommunikációs képesség• 

önálló munkavégzés• 

Fényképes önéletrajzot az alábbi email címre
kérjük megküldeni: iroda@general98.hu

Berettyóújfalui székhelyű építőipari cég 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI
VÉGZETTSÉGŰ 

munkatársat keres.

Tisztelt Gazdálkodók!
Az Alföldgabona Kft. új telephellyel várja Önöket Komádiban

 (a furtai út mentén a tv toronnyal szemben).

Input anyag vásárlási 
 lehetőség mellett  fi nanszírozással 

és növényorvosi  szaktanácsadással is 
segítjük gazdálkodásukat.

Terményt az ország egész  területén 
vásárolunk. Beregi Attila 30-7213305

RÉSZESÜLJÖN ÖN IS A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM ÁLTALÁNY TÁMOGATÁSAIBÓL!

GONDOLKOZZON AKÁR KICSIBEN VAGY NAGYBAN!
FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT 2017 (40 000 EU TÁMOGATÁS)
KISÜZEMEK FEJLESZTÉSE 2017 (15 000 EU TÁMOGATÁS)

MÁR FOLYAMATBAN!!!

Megváltozott új feltételek!
Őstermelőknek is!

Akár saját erő nélkül!

Ingyenes konzultáció 
és előminősítés!

Aki lemarad, kimarad!!!

 Pénzes László: 30/2650139

Kedves régi és új vendégeim!
Tájékoztatok mindenkit, hogy 

„Aranyhaj szalon” (Férfi -Női-Gyermek) 
fodrászatomat megnyitottam a 

Berettyóújfalu Millenium u. 5 alatt 
lévő társasház üzletsorán. (Postával szemben)

Szeretettel várok mindenkit: 
Albuczné Kiss Katalin 06-30/319-3907

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)

Magyarországon már Magyarországon már 26 éve26 éve praktizáló praktizáló praktizáló

és és 39 éves39 éves szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
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 praktizáló praktizáló

 szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
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KÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

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

Szolgáltatásaim:

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.
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www.titdebrecen.hu

30/315-5148

Diétás szakács, 
szociális gondozó
pedagógiai asszisztens,
óvodai dajka,
bolti eladó + boltvezető, 
szakács, 
cukrász, 
pincér,
élelmezésvezető
konyhai kisegítő

TANFOLYAMOK A TIT-BEN!
Kezdés: 2017. febr. 4.

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
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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 !Jegyárak:  ART : 800 

2017 
január

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás

27. péntek
16.00 Életem cukkiniként

(színes, magyarul beszélő,svájci rajzfi lm, 66 perc 2016)

18.00 Utazók
(színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi  116 perc, 2017)

28. péntek
16.00 Életem cukkiniként

(színes, magyarul beszélő,svájci rajzfi lm, 66 perc 2016)

18.00 Utazók
(színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi  116 perc, 2017)

29. vasárnap
16.00 Életem cukkiniként

(színes, magyarul beszélő,svájci rajzfi lm, 66 perc 2016)

18.00 Utazók
(színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi  116 perc, 2017)

30. hétfő
16.00 Őrült boldogság

(Színes, feliratos olasz dráma  2017)

18.00 Kaliforniai álom
 (színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus fi lm, 126 perc, 2016)

31. kedd
16.00 Őrült boldogság

(Színes, feliratos olasz dráma  2017)

18.00 Kaliforniai álom
 (színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus fi lm, 126 perc, 2016)

február 1. 
szerda

16.00 Őrült boldogság
(Színes, feliratos olasz dráma  2017)

18.00 Kaliforniai álom
 (színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus fi lm, 126 perc, 2016)

2. csütörtök
16.00 Marina Abramovic 

(színes, feliratos brazil dokumentum fi lm, 86 perc 2016)

18.00 XXX- Újra akcióban 
(színes, magyarul beszélő amerikai akció fi lm, 2017)

3. péntek
16.00 Marina Abramovic 

(színes, feliratos brazil dokumentum fi lm, 86 perc 2016)

18.00 XXX- Újra akcióban
(színes, magyarul beszélő amerikai akció fi lm, 2017)

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
34
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66

Névnapok
január 30. • Martina
január 31.• 
 Gerda,Marcella
február 1. • Ignác
február 2. • Aida, Karolina
február 3. • Balázs
február 4. • Csenge, Ráhel
február 5. • Ágota, Ingrid

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

HIRDETÉSFELVEVŐ 
HELYEINK  VIDÉKEN

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

A KSH 2011-es nép-
számlálási adatai alapján 
több mint fél millióan 
vallották magukat vallá-
sosnak a megyében, eb-
ből a legtöbben refor-
mátus keresztények.

Vajon a fiatalok is aktív tag-
jai a templomi közösségeknek? 
Milyen programokkal és lehe-
tőségekkel várják az érdeklődő-
ket.Hogyan lehet csatlakozni? 
Utánajártunk.

Sokan úgy gondolják, temp-
lomba csak idősek járnak, 

hiszen nagyon keveset hallani 
arról, hogy valaki szabadidejé-
ben olyan közösségbe jár, ahol 
gyakorolhatja a vallását. Pedig 
a Nagytemplomi Református 
Egyházközösség és a Debrece-
ni Református Egyetemi Gyü-
lekezet szeretettel várja a fia-
talokat is.

Egyetemi gyülekezet – 1 
gyülekezet, 3 közösség

Püski Dániel egyetemi lel-
készt kérdeztük a Debreceni 
Református Egyetemi Gyüle-
kezetről és programjairól. Há-
rom helyszínen működnek 

közösségeik (az Egyetem té-
ren, a Böszörményi úton és a 
Kassai úton), összesen több 
mint 300 aktív taggal 
büszkélkedhet. 
Főképp egye-
temisták, 
de fiatalab-
bak és idő-
sebbek is 
rendszere-
sen látogatnak 
az alkalmakra. Bár-
ki a gyülekezet tagjává válhat, 
az érdeklődőket nyitott társa-
ság és egy fogadó csapat vár-
ja. „Próbálunk segíteni nekik, 

hogy megtalálják a helyüket a 
gyülekezeten belül.” – nyilat-
kozta Nagy Brigitta, az Egye-
tem téri fogadó csapat egyik 
tagja.

Aki a hagyományos isten-
tiszteletekhez van szokva, meg-
lepődve tapasztalhatja, hogy 
a liturgia és a zene fiatalos és 
modern. A 45 perces alkalmak 
után lehetőség van ott marad-
ni a templomban és megismer-

kedni egymással. 
A gyülekezet 

programjai 
színesek: a 
kurzuso-
kon és cso-
portfoglal-

kozásokon 
kívül gyakran 

lehetőség van a gyü-
lekezet tagjainak elutazni – ki-
szállások alkalmával – belföld-
re és külföldre.

Nagytemplomi közösség
„A Nagytemplomi Reformá-

tus Egyházközösség ifjúsági 
munkája során több száz fiatal-
lal tartja a kapcsolatot.” – tud-
tuk meg Molnár Szabolcs be-
osztott ifjúsági lelkipásztortól.  
„Istentiszteleti közösségünk-
nek is részei a fiatalok, és so-
kan részt vesznek szabadidős 
programjainkon is.”

Konfirmálás után a 13-14 
évesek az ifi tagjává válnak, 
ahol csoportokban, közös al-
kalmak során kötöttségek nél-
kül gyakorolhatják vallásukat. 
A közös alkalmak mellett szá-
mos olyan program is várja a 
fiatalokat, ahol a gyülekezet 
többi tagjával is találkozhat-
nak. Részt vehetnek heti talál-
kozókon, kirándulásokon, mo-
zizásokon, koncerteken, vagy 
önkéntes munkát is végezhet-
nek. 2017 a reformáció emlék-
éve, ezért ebben az évben ren-
geteg rendezvény lesz, ahol a 
fiatalok is megtalálhatják az ér-
deklődésüknek megfelelő prog-
ramokat. Számukra is izgalmas 
esemény lehet Bolyki Balázs és 
a Bolyki Soul & Gospel Kórus 
koncertje, ami január 31-én ke-
rül megrendezésre.

Érdemes tehát csatlakozni 
az egyik közösséghez, hiszen 
a vallás gyakorlása közben sok-
szor „életre szóló barátságok, 
párkapcsolatok, házasságok 
szövődnek”.

G. A.

Nyitott, modern 
református közösségek
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A KITE Zrt. 
Derecskén található telephelye pályázatot hirdet

KISZÁLLÍTÓ 
munkakör betöltésére

Feladata:
mezőgazdasági input anyagok, alkatrészek kiszállítása.• 

Követelmények:
középfokú végzettség,• 
„B, C” kategóriás jogosítvány,• 
precíz, szorgalmas munkavégzés,• 
megbízhatóság, pontosság,• 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
ADR vizsga,• 
méregraktár kezelői képesítés,• 
mezőgazdasági áruismeret.• 
Amit nyújtunk:• 
versenyképes havi alapjövedelem,• 
cafeteria-rendszer,• 
mobiltelefon,• 
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség.• 

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes 
szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier internetes felületen 
– az Észak-Kelet Magyarországi régió és a Logisztika-Raktározás-
Kiszállítás munkakör kiválasztásával – töltheti fel vagy elküldheti 
azt, a makayrobert@kite.hu e-mail címre. Érdeklődni Makay 
Róbertnél, a 06/30-626-04-23 telefonszámon lehet.

Jelentkezés határideje: 2017. január 31-ig.  
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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
TERÜLETI ÉRTÉKESÍTŐ

MUNKATÁRSAT
keresünk!Feladatok:

Szeretnéd dinamikusan
indítani a 2017-es esztendőt?

Ha igen akkor
itt a lehetőség, mert

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

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.

01.27. 09:00-13:00
Berettyóújfalu
Rendőrkapitányság
Kossuth u. 17-19.-Z.

01.31. 09:00-16:00
Komádi
Közösségi Ház
Fő u. 7.

02.03. 11:00-15:00
Berettyóújfalu
TESCO Global Zrt.
Honvéd u. 13.

02.06. 12:30-15:30
Sáránd
Művelődési Ház
Nagy u. 51.

02.07. 09:00-13:00
Biharkeresztes

Határrendészeti 
Kirendeltség
Szacsvai u. 13.

02.08. 10:00-15:00
Kaba
TÁMASZ 
Szociális 
Szolgál-
tató
Jókai. u. 4.

Véradás:

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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A KITE Zrt. 
Derecskén található telephelye pályázatot hirdet

RAKTÁROS 
munkakör betöltésére határozott időtartamra

Feladata:
árukiadás-áruátvétel,• 
anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között,• 
raktári rend fenntartásának biztosítása.• 

Követelmények:
targonca vezetői engedély,• 
precíz, pontos, szorgalmas munkavégzés, • 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
raktározásban szerzett tapasztalat,• 
méregraktár kezelői bizonyítvány.• 

Amit nyújtunk:
versenyképes havi jövedelem,• 
a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközök biztosí-• 
tása.

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fény-
képes szakmai önéletrajzát a makayrobert@kite.hu e-mail 
címre küldheti el, 2017. január 31-ig.
Érdeklődni Makay Róbertnél, a 06/30-626-04-23 telefonszá-
mon lehet.

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!

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

www.faforgacs2003bt.hu

Üvegezés, lambéria készítés,
Egyedi ajtó-ablak gyártás

bontás nélküli beépítés.

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

Lapzárta 
kedd 17. óra

Értékesítőnk segít!
Forduljon bizalommal hozzá.
Nagyné Tóth Judit 

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

Lévai Dávid
Tel.: 06-70/455 1728; 

e-mail: david.levai@russmedia.hu
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Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

    -
médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye: ? K  
ö   anita.borsi@russmedia.hu  .

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

A Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház min-
dig is kovásza volt a 
határon átnyúló kultu-
rális kapcsolatoknak, 
és két szálon futó te-
vékenysége, a magyar 
kultúra napjával 16 
évvel ezelőtt össze-
ért. 

A közös rendezvények 
az együttműködő partne-
rek segítségével már ja-
nuár 17-én elkezdődtek a 
Bihari Népfőiskola  pódi-
umbeszélgetésével a mű-
velődési házban. Az 500 
éves a reformáció iránt ér-
deklődőket Muraközi Ist-
ván polgármester köszön-
tötte, áhítattal szolgált 
Majláth József reformá-
tus lelkész. Az előadók: 
Fleisz János egyetemi ta-
nár, Sári Mihály főiskolai 
tanár és Kovács Kriszti-
án református lelkész vol-
tak. Január 20-án a nagy-
váradi Szent László Római 
Katolikus Teológiai Líce-
um dísztermében Fleisz 
János tanulmánykötetét 

Porkoláb Lajos mutatta 
be. A Körömvirág együt-
tes  “Ha én a kettes vil-
lamos…” című műsoruk 
után a l íceum diákjai 
Arany János A bajusz cí-
mű elbeszélő költeményé-
nek dramatizált változatát 
mutatták be. Szombaton 
a nagyváradi Tibor Ernő 
Galéria alkotóinak mun-
káiból nyílt időszaki ki-
állítás Berettyóújfaluban 
a Mozi Galériában. 

A magyar kultúra nap-
ja 17 órakor folytatódott  
Petrás Mária keramikus 
kiállításával a Bihar Vár-
megye Galériában. Haran-
gozó Imre néprajzkutató 
a tárlat közönségének el-
mondta, hogy Petrás Mária 
Magyar Örökség és Prima-
Primissima-díjas népdal-
énekes, keramikusművész 
gyakran fölemlegeti, hogy 
Moldvában, csángó-ma-
gyar szülőfalujában név-
telen szentek között nőtt 
fel, akik egész sereg gyer-
mekükkel körülvéve tud-
tak énekelve fonni, sző-
ni, gyönyörűen hímezni, 

varázslatossá tenni azt a 
nehéz világot. A kiállítás 
február 28-ig látogatható. 
18 órakor a gálaest ven-
dégeit Biró Rozália Bihar 
megyei parlamenti kép-
viselő, a margittai Árkosi 
Antal és Muraközi István 
polgármester köszöntötte. 
Ezután került sor az Er-
délyi Gábor-díj átadásá-
ra, amelyet az idén Török 
Péter történész kapta. A 
díjátadás után került sor 
a Muzsikás együttes kon-
certjére, akikkel képzelet-
ben beutaztuk a magyar 
tájakat és Petrás Mária 

bebizonyította, hogy nem 
csak kiváló keramikus, 
hanem kiváló népdaléne-
kes is. 

Másnap a nagyváradi 
Tibor Ernő Galéria ven-
dégei voltunk, ahol Kál-
lai Irén, a Berettyó Kultu-
rális Központ igazgatója 
nyitotta meg Dombi Géza 
Zsigmond festőművész ki-
állítását. A megnyitón köz-
reműködött Papp Balázs, 
a debreceni művészeti kö-
zépiskola diákja, aki saját 
szerzeményeket adott elő 
szintetizátoron.

Január 23-án a Debreceni 

Törvényszék, a Berettyó-
újfalui Járásbíróság és a 
Berettyó Kulturális Köz-
pont által szervezett A 
jogszolgáltatás története 
Berettyóújfaluban című 
konferencia és bíróságtör-
téneti kiállítás volt a ré-
gi megyeháza dísztermé-
ben. Köszöntőt mondott 
Handó Tünde, az Orszá-
gos Bírósági Hivatal elnö-
ke, Kahler Ilona, a Debre-
ceni Törvényszék elnöke, 
Budai Szabolcs, a Berety-
tyóújfalui Járásbíróság el-
nöke és Muraközi István 
polgármester. 

A magyar kultúra ünnepe
Fotó: Bihari Hírlap
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

Ajtó Ablak Redőny Futár

AJTÓ-ABLAK
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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

30/517-6542

ASZFALTOZÁS
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NYÍLT HAJDÚSZOBOSZLÓ, ISONZÓ U. 2. ALATT.
TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI BOLT

Nyitva: H – P: 9 – 12.30 – 13.30-17, SZ: 8 – 12 
Tel: +36/70/622-5434

Kapható továbbra is, munkavédelmi 
és tűzvédelmi eszközök.

Kínálatunkból: 
Téli bélelt kabátok, dzsekik, 

mellények, kapucnis felsők, pulóverek, 

pólók, sapkák, kantáros, derekas 

nadrágok, cipők, bakancsok, 

gumi csizmák, bőr és mártott 

kesztyűk.

TŰZ- ÉS M NKATŰZ- ÉS MUNKAAAVÉDELM BOLTVVÉDELMI BOLTVAAAA

MUNKAVÉDELEM

33
97
85

PRECÍZ
ablak

Pintácsi György
06-70/346-5952

web: precizablak.eu

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

PRECÍZ

NYÍLÁSZÁRÓ

35
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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)

FOGSZABÁLYOZÁFOGSZABÁLYOZÁSOGSZABÁLLYOYOZÁS

FOGSZABÁLYOZÁS

Cégünk több éve  ■
foglalkozik munkaru-

ha, illetve tűz- és 

munkavédelmi ter-

mékek forgalmazá-

sával.

2016 nyarán megnyitot-

tuk hajdúszoboszlói mun-

karuha szaküzletünket, 

ahol többfajta munkaruha, 

valamint tűz-és a munkavé-

delmi termékünk közül vá-

laszthat. Nálunk megtalál-

hatóak a legegyszerűbb és 

legolcsóbb munkaruháktól 

kezdve a legspecifi kusabb 

munkavédelmi eszközök is: 

saválló védőruhák, kovács 

és hentes kötények, sza-

kácsruhák, antisztatikus 

munkaruha, kesztyűk, me-

chanikai védőszemüvegek, 

sisakok, köpenyek. 

A boltban közel 20 faj-

ta cipő vagy bakancs kö-

zül választhat, de ren-

delésre akár 80 fajtából 

tudunk listát kínálni az 

érdeklődőknek. Védőcipő, 

védőbakancs választékunk-

ban a legolcsóbb munkaci-

pő, munkavédelmi bakancs, 

gumicsizma ugyanúgy meg-

található, mint a legjobb ár-

érték arányt képviselő vé-

dőcipők, védőbakancsok, 

védő lábbelik, munkavédel-

mi gumicsizmák. 

Építőipari S1-es, S2-es, 

S3-as lábbelikből válo-

gathat, akár acélos belső-

résszel akár kompozitos 

lábvédelemmel ellátva, me-

lyet a dolgozók detektoros 

kapuknál is használhatnak 

mivel fémmentesek.

Nagy előnyünk, hogy 

„kézzel fogható” üzlet-

tel rendelkezünk, ahol 

vásárlás előtt meg tudja 

fogni, felpróbálni, kiválasz-

tani a leginkább megfele-

lő terméket az érdeklődő.

Reméljünk termékeink 

sokszínűsége és válasz-

téka meggyőzi, és Önt is 

elégedett partnereink között 

tudhatjuk! Terméklistánkat 

folyamatosan bővítjük. 

Céges munkaruha esetén, 

a munkaruha logóztatását 

is tudjuk vállalni, akár fi lm-

nyomásról vagy hímzésről 

van szó.

Tűz- és munkavédelmi termékekTűz- és munkavédelmi termékek

ÜZLET CÍME: 
Főnix Defend Kft.

Tűz- és Munkavédelmi Bolt
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2.

 (A Szuperinfó és 
VODAFONE mellett.)

Nyitvatartás: H-P: 9-17h, Sz: 8-12
Tel: +36/70/622-5434

 Hirdessen az elsők között

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!

3

6

2014. január 31.

D e b r e c e n
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LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 
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SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.
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� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyerm
ek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

R
öszler Tam

ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

Ö
TV

Ö
S

ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

R
öszler Tam

ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Db., Létai úti buszfordulónál

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

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

Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
z indulás nem

 volt 

 
■

könnyű, de C
am

y m
in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
B
alajtin

é 
P
ál 

C
am

elia 

fod
rász, a C

am
y-Lu

x Szép
-

ségszalon
 m

egálm
odója és 

tu
lajdonosa. E

rdélyi m
agyar-

kén
t a szerelem

 h
ozta D

eb
-

recen
b
e, és m

ár férje old
a-

lán
 váltott arra a szak

m
ára, 

am
i azóta a h

ivatása és az 

élete lett.– 
M

ióta
 

m
ű
k
öd

ik
 

a 

szalonod? H
ogy jött az ötlet, 

hogy saját ü
zletet nyiss?

– M
ár több m

in
t egy éve 

nyitottu
n
k. M

in
d
ig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, hogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az ideje.

– M
indig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– N
em

. É
n
 E

rdélyben
 szü

-

lettem
, és ott teljesen

 m
ás 

terü
leten

, eg
y k

ö
zjeg

y
ző

i 

irod
áb

an
 d

olgoztam
.  A

m
i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem
, átköltöztem

 D
ebre-

cen
b
e, ah

ol ú
j szak

m
a u

tán
 

kellett n
ézn

em
. M

o
st m

ár 

tizen
k
ét éve an

n
ak

, h
o
g
y 

erre a p
ályára lép

tem
. So

-

k
an

 m
o
n
d
o
gatták

 n
ek

em
 

azelő
tt is, h

o
g
y sz

ak
m

át 

tévesz
tettem

, m
ert m

in
-

d
ig is szerettem

 frizu
rák

at 

k
ész

íten
i – eg

y
 esk

ü
vő

n
 

p
éld

áu
l, ah

o
l ven

d
ég vo

l-

tam
, n

em
 jött a fo

d
rász és 

én
 rö

gtön
öztem

 kon
tyot a 

m
en

yasszon
y
n
ak

.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked ne-

héz volt az indulás?

– N
em

 volt kön
nyű

, de én
 

olyan
 típu

s vagyok, h
ogy h

a 

beleh
alok a h

áborúba, akkor 

is végigviszem
 a dolgokat. A

 

férjem
nek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sokat köszön
h
etek, 

valam
int n

agy segítség volt a 

Széchenyi Tervből szárm
azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
on

t ak
korib

an

leh
etőség.

AUTÓSZERELÉS

�Cukrász
�szakács

�óvodai

AUTÓSZERELÉS

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

VILLANYSZERELÉS

VILLANYSZERELÉS

ASZTALOSM
UNKA

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

ASZTALOSM
UNKA

�Cukrász
�szakács

�óvodai

FESTÉS

FESTÉS

Ö
TV

Ö
S

BURKOLÁS

BURKOLÁS

KŐM
ŰVESM

UNKA

Ö
TV

Ö
S

KŐM
ŰVESM

UNKA

�Cukrász
�szakács

�óvodai

FODRÁSZAT

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

KOZM
ETIKA

KERTÉPÍTÉS

Szakem
berek A-Z-ig

Szakem
berek A-Z-ig

2014. január 31.

D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

és ÉPÍTŐANYAGOK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Db., Létai úti buszfordulónál

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

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

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
Fn

ys
z:

 0
07

20
-2

00
9

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z:
 0

07
20

-2
00

9

ÖTVÖS
ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

és ÉPÍTŐANYAGOK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Db., Létai úti buszfordulónál

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

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

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z:
 0

07
20

-2
00

9

Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!Érvényes
2014.01.20-tól

a készlet erejéig.ÖTVÖS
ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083MALLÁR TÜZÉP
LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

és ÉPÍTŐANYAGOK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Db., Létai úti buszfordulónál

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

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

Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!Érvényes
2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Cam
elia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottunk. M
indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m

ás 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
.  Am
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kor a férjem
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er-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakm
a után 

kellett néznem
. M

ost m
ár 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem
. So-

kan m
ondogatták nekem
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ert m
in-

dig is szerettem
 frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam
, nem

 jött a fodrász és 

én rögtönöztem
 kontyot a 

m
enyasszonynak.
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valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
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B I H A R  K Ö R Z E T I
Megjelenik: Berettyóújfalu és vonzáskörzete (Bihari térség), 

minden pénteken. Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: 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!

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
derecskén családi ház eladó! 
(Gáz+ cserépkályha fűtés, gazda-
sági épületek.) Érd.: 06-30/813-
7112

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

Ha nem talál vevőt eladó ingatla-
nára forduljon hozzám bizalom-
mal. Ingatlan közvetítés kiemel-
ten kedvező feltételekkel. Tel.: 
06-70/372-6553

Mezősason családi ház eladó, 
téglaépítésű komfortos komfortos 
József A. u 19. Te.l: 06-30/303-
6625

régi tipusú családi ház eladó 
Berettyóújfaluban. érd.. 
06-70/340-9252

l a k á s e l a d á s
derecske Piac u 8. sz alatti föld-
szinti társasházi lakás garázs-
zsal vagy anélkül eladó. Érd.: 
06-30/282-9526

Mártírok u 1 sz alatti liftes tár-
sasházban 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 lakást keresek Berettyóújfa-
lu központjában. Tel.. 06-30/685-
6668 vagy 06-30/689-8538

a l b é r l e t e t  k í n á l
debrecenben (Csapó u) lakás 
kiadó. Tel.: 06-30/369-2797

é p í t é s i  t e l e k
telek eladó Berettyóújfalu leg-
jobb helyen Tardi u 21. Tel.: 
06-30/261-2182

600 nm építési telek eladó Berety-
tyóújfaluban Csonkatorony utcán. 
tel.: 06-30/479-0314

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

komádi határában 5,6 Ha ter-
mőföld eladó vagy kiadó. Érd.. 
06-20/491-1876

szántóföldet bérelnék Komádi 
határában legmagasabb áron. 
Tel.. 06-30/482-1459

J á r M ű
aUtÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI 
KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-
tól 5millió-ig. HÍVJON MOST! 
0630/8812377

autófelvásárlás!állapot és kortól 
függetlenül azonnali készpénzfi-
zetéssel!06706255878

személyautókat, teherautókat 
vásárolok készpénzért! Házhoz 
megyek, elszállítom! Bármilyen 
érdekel!  0630/231-7750

szép állapotú 30 éves kocka 
Wartburg, 1,4-es Opel Astra, 
1,3-as Lada Samara eladó. Éred.: 
06-20/317-4332

Vásárolok rossz, hiányos üzem-
képtelen motorkerékpárokat, 
robogókat. Kínai nem érdekel. 
Érd.: 06-30/271-8186

á l l a t
eladó 1 db F1-es első fias tehén 
. T.:06/70/405-9456

eladó 1 db 150 kg-os hízó, 1 
db 900 kg stráfszekér. Érd.: 
06-30/546-7902

előhasú mt üszők, valamint 
durocxmangalica hízók eladóak. 
Érd:06703783689

Hízók 100-160 kg-os élve vagy 
hasítva eladók Berettyóújfaluban. 
érd.. 06-30/314-8606

Hízók és búza kukorica 
eladó Berettyóújfaluban. tel.. 
06-30/841-9551

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

lucerna széna, csomagolt lucer-
na, rozs, zetor 5611-es 3 és 2 
fejes eke, 3 tagú gyűrűs henger, 
mangalica hízók, malac eladó, 
szarvasmarha-birka csere érde-
kel. Tel.: 06-30/371-8612

tápmentes hízók eladók. Tel.. 
06-30/729-6517

tápmentes nagysúlyú hízó, 6 és 
10 hónapos mt üsző eladó. Érd.: 
06-30/587-5353

Választott bika nevelés szállítás-
sal. Érd.. 06-30/296-2610

1 db 2 éves előhasú és 1 db 1 
éves jerke tokjo birka 1 db 8 
hónapos kecske (suta) eladó. 
Érd.. 06-54/465-739

10 db választott kismalac eladó. 
érd.: 06-30/314-8606

120 kg-os mangalica hízó eladó. 
Tel.. 06-30/506-7296

15 db 1-2 éves jerke 1 kos 100 
kocka széna és 4 Ha kaszáló 
eladó. Érd.. 06-30/438-5297

2 db 300 kg-os hízó, 1 db kocahí-
zó 300 kg, 3 db sonkás választá-
si malac eladó. Tel.. 06-30/581-
5995

2 db 5 hetes fekete bika borjú 
eladó. Érd.. 06-70/337-1661

3 hetes fekete tarka bika borjú 
eladó. Érd.: 06-30/853-2844

300 kilós koca hízó 130 kilós 
hízó, kisbálás réti széna eladó. 
Érd.. 06-30/386-8083

4 éves kuvasz kutya eladó. 
T.:06/54/472-655

n ö V é n y
a bálák szállítását vállalom! Érd.. 
06-70/337-1661

kis bálás lucerna és széna van 
eladó. Érd.: 06-30/878-6186

kis kocka és nagy körbálás széna 
eladó. tel.. 06-30/738-1975

körbálás esőmentes szárított 
széna eladó. érd.. 06-20/238-
7001

kUkOriCaVetŐMaGOk: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban 
akciósan rendelhetők házhozszál-
lítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel.:06-20/980-4449

nagy súlyú hízó és kis bálás 
széna eladó! Érd.. Berettyóújfa-
lu Budai NA 26. Tel.: 06-30/562-
9982

zab van eladó Berettyóújfalu 
Bocskai u 86. Érd.: 06-70/340-
8814

10 db csomagolt lucerna eladó. 
Tel.. 06-30/460-2034

e G y é b  e l a d á s
Cipő és táskajavítást vállalok 
Biharkeresztesen a pelenka-
gyár parkolójában Hétfő- Péntek 
13:30-15:30

dunyhákat, párnákat, kacsatol-
lat, libatollat felvásárolunk, ház-
hoz megyek. Érd.. 06-30/743-
4176

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

Hibátlan 102 cm-es Samsung 
LCD HD-tv eladó. érd.: 06-20/545-
2091

kalodás tuzifa akció! Házhoz szál-
lítva 3 kaloda esetén fuvarmentes! 
Akác, tölgy, bükk kb. 10 hónapos 
kitermelés!80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 FtKonyhakészen! 
Tel.:30/514-4340

tüzifa eladó: nyár 1900 Ft/100 
kg, fenyő 2300 Ft/100 kg, tölgy-
bükk 3000 Ft/100 kg. Érd.: 
06-30/353-1896

2 makkos békéscsabai cserép és 
2 db nagyméretű diófatörzs eladó. 
Érd.. 06-30/312-1417

e G y é b  k e r e s é s

lOMtalanítás, lakáski-
ürítés, hagyaték felszámo-
lás cégeknek is, raktártól-
pincéig. 06-30/205-6311, 
06-70/3912-261

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

Csempe, járólap lerakását, für-
dőszobák teljes körű felújítását, 
vízszereléssel, anyagbeszerzés-
sel vállalom. Pontos, megbízha-
tó, precíz munka! Tel.: 0630/361-
6122

drótfonat, betonoszlop, vad-
háló, hegesztett háló, hul-
lámosított háló, nádszöve-
tek, szálas vasanyag, kiegé-
szítők közvetlenül a gyártó-
tól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

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

Víz-gáz fűtésszerelés, tervezés, 
kivitelezés, kondenzációs kazá-
nok beépítése, szervizelése, tűz-
helyek javítása. Tel.: 06-30/478-
7165

p é n z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságrendezőhitel ingatlan-
ra, hitelkiváltás, nyugdíjasoknak 
is 68 éves korig, kezes nélkül. 
Jelzáloghitel, hitelkártya kivál-
tása előzetes banki költség nél-
kül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 
%, Reg.szám: 0040600476843. 
06-30/635-8080

Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2017. január 30-tól február 5-ig)

sürgősen készpénzre van szük-
sége, akkor vegyen fel hitelt 
tehermentes autójára 2 napon 
belül, személyre szabott hitelek. 
Amennyiben eladná autóját kész-
pénzért megvásároljuk. Függő 
képviselő (Merkantil Bank), reg.
szám: 12571848 Tel.06-20-913-
4012, 52/457-777

á l l á s

berettyóújfalu egész  területéről 
kerékpárral rendelkező munkatár-
sakat keresünk szórólap terjesz-
tésére.  Érdeklődni: Héköznap: 
8-16.00 06-70/778-5313

berettyóújfalu sörözőbe pultost 
felveszünk. Fizetés megegyezés 
szerint. Érd.: 06-30/708-1591

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.
com  www.andreasagro.com

debrecen, Karcag, Tiszafüred, 
Berettyóújfalu, Kaba, környékén 
segédmunkásokat keresünk. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: intelvill@intelvill.hu
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január 27.
19.00 óra
A Vígszínház és az Orlai 
Produkciós Iroda közös 
előadása a Kellékes Kern 
András főszereplésével.
Helyszín: Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 27.
21.00 óra
Beatrice koncert.
Rock Café – Hajdúszoboszló

január 27.
23.00 óra
Házibuli Kökény Attilával 
Butiq - Debrecen

január 28.
11:00
Lehetsz király! Egy kis 
csodavilág kipróbálása 
után 5-12 éves gyerekek 
vehetnek részt szórakoz-
tató foglalkozáson is.
Small Word - Debrecen

január 28.
Hortobágyi Bagoly-nap 
Hortobágyi Nemzeti Park 
– Hortobágy

január 2
19.00 ó
A Vígsz
Produkc
előadás
András 
Helyszín

MIKOR
és HOL

január 27.
09.00 óra
Megidézett öröksé-
günk. – Válogatás az el-
múlt Tavaszi Tárlatok 
legjavából.
Kölcsey központ 
– Debrecen

január 27.
17.00 óra
Korlátok Nélkül – Száj-
jal festő kiállítás
Ifjúsági Ház Galéria 
–Debrecen január 28 

18:00 óra
SZUSZ Pótszilveszter 
Debrecen

január 28.
20:00
Utószilveszter és Retro 
Rock Party
Kaptár - 
Debrecen

január 31.-február 6.
2. magyar fimszüret

Apolló mozi – Debrecen

február 2.
18:00 óra

Északkelet- Magyarorszá-

gi Darts Liga 3. évforduló

Kosár – Debrecen

február 3.
19:00 óra
Rocksuli félévzáró koncert
Roncs Bár- Debrecen

február 9.
19:00 óra
Kőműves Kelemen
Szörényi Levente-Bródy János-
Sarkadi Imre-Ivánka Csaba
Víg Kamaraszínház 
– Debrecen

február 9. 19:00 óra Kőműves Kelemen Víg Kamaraszínház – Debrecen

Fájó szívvel 
emlékezünk

Szőke 
Sándor

volt 
Berettyóújfalui lakos

halálának 2. évfordulójára
február 1-én.

 
Álmodd az álmok 
legédesebb álmát,
S ha feljön a Hold 
az éjszaka vándora
Vigyázzon rád az éd 

legszebb csillaga.
 

Szerető felesége Piroska

38
18

55

Fájó szívvel 
emlékezünk 

Nagy 
Gyuláné 
Biró Julianna 

halálának 
6. évfordulójára, és 

Nagy Gyula 
halálának 

23. évfordulójára.
Emlékeznek: Fia Gyula 

két unokája Dávid, 
Ákos és Vilmácska.

38
18

93

Más világ most, ahol él,
Más a szó, és más a fény.
Tavasz, nyár, ősz, és a tél

Nélküle fújj itt a szél.
Mint amikor gyermekek sírnak,

Ha éjjel rossz álmot látnak.
 

Belül úgy izzik a bánat.
Az emlékek csendben fájnak.

Égi könnycsepp mond meg Neki,
hogy szeretjük

És amíg élünk, el nem felejtünk!
 

Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk,

Elek 
Sándorné 

(Karacs Ildikó)
Halálának 4. évfordulóján.

Szerető családod.
38

18
97

Fájó szívvel emlékezünk

Szabó Gyula
Szentpéterszegi lakos

halálának 3. évfordulójára.
 

Örök az arcod, nem száll el a 
szavad.

Minden mosolyod a lelkünkben 
marad.

Szeretetünk irántad soha el nem 
múlik.

Szerető családod

38
22

89

Fájó szívvel emlékezünk

id Gombos 
József

Berettyóújfalui lakos
halálának 3. évfordulójára.
Emléke szívünkben örökké 

élni fog.
Bánatos szívű felesége és szerető 

családja

38
18

79

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Birizdó Istvánné
szül Daróczi Piroska

élt 89 évet
temetésén részt vettek, sírjára 

koszorút, virágot 
helyeztek, a család 

fájdalmában 
osztoztak.

 Gyászoló család

38
18

59

Gyászjelentését, megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását  
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  
irodánkhoz.

�: 06-54/400-990

Gyakorlattal rendelkező önállóan 

dolgozni tudó autószerelőt kere-

sek Zsákai munkahelyre. Érd.: 

06-30/371-5403

Győri munkahelyre targoncásokat 

és CNC-seket felveszünk. Szál-

lás ingyenes, utazást térítünk. 

Tel.:06-20/494-1044

Hegesztőket keresünk balmaz-

újvárosi munkahelyre. Jó feltéte-

lekkel. Tel.: 20/3205229

takarítónőt keresünk a Kata-
lin Motelbe Berettyóújfaluba. 
Munkájára és önmagára igé-
nyes helybeli nők jelentkezé-
sét várjuk, azonnali kezdéssel. 
Jelentkezni 06-20/463-3149 
telefonon lehet.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat kere-

sünk 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

bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- és 
családsegítő munkatárs, gyógy-
pedagógiai segítő munkatárs és 
kisgyermekgondozó, -nevelő kép-
zés indul áprilisban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335   
E.sz.:000850/2014

Óvodások iskolakezdésre felké-
szítésben segítek továbbá kisis-
kolásoknak is. Tel.. 06-70/252-
2208

szabadidŐ,  üdülés

Február 18-án Bihar- Diósze-
gi február 25-én Székelyhidi bor 
és pince fesztivál 1 napos uta-
zás indulás 7:00, érkezés 19:00 
Érd.: 06-20/317-4332 ÁSZ: 
09/001217

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
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
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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
VS

Z: 
E-0

00
64

5/2
01

4

38
03

35



8 2017. január 27.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a 2016-17.tanév II. félévében 
az alábbi keresztféléves képzésekre várja a jelentkezőket!

HÍVUNK! VÁRUNK! JELENTKEZZ!

Valamennyi képzésünk esti formában kerül indításra!
További tájékoztatást a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, valamint tagintézményeink nyújtanak!j y j p , g y y j

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1.

Tel.: 54/951-961, 06-54/475-106 • e-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu
OM azonosító: 203030

Tagintézmény neve: Elérhetőség:
Szakképesítés 

megnevezése OKJ száma Képzési 
idő

BSZC Bessenyei György Szakgimnáziuma - Berettyóújfalu Tel.: (54) 402 094 Pincér 34 811 03 2 év
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
- Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 248 Hegesztő 34 521 06 2 év

BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - Hajdúnánás Tel.: (52)570 532
Eladó 34 341 01 2 év
CNC gépkezelő 35 521 01 1 év

BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 
Polgár

Tel.: (52) 391 544
Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I.

55 345 01 1 év

BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
- Püspökladány

Tel.:(54)451 102
Autószerelő 54 525 02 2 év
Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs

54 140 02 2 év

BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgim-
náziuma - Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 250
Mentőápoló 55 723 11 0,5 év
Pénzügyi és számviteli ügyintéző 54 344 01 2 év

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

Férfi szövet kabátok • 39900 Ft 19950 Ft

Férfi • Olymp, Jupiter ingek 19900 Ft 9900 Ft

Férfi • Brühl bársony nadrágok 22900 Ft 16090 Ft

Női szövet kabátok • 29900 Ft 20990 Ft

Női•  Cecil pamut felsők 5990 Ft 2995 Ft

Street One·  női bársony nadrágok, szoknyák, farmerek 
2000-3000 Ft-tól

Street One·  felsők 4000 Ft-tól

Street One·  kabátok 14900 Ft-tól

S. Oliver, Gin Tonic·  kabátok 29900 Ft 20990 Ft

S. Oliver, Mustang, Pioneer·  kötött pulóverek 16990 Ft 11893 Ft

Egyes bokacsizmák • 3000 Ft/ pár

Női hosszú szárú csizmák • 5000 Ft/ pár

Férfi • Mustang cipők 9900 Ft-tól

Férfi alkalmi cipők • 9900 Ft

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

AKCIÓ!
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