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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: (06 52) 887 600
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ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT

38
57

10

HA JDÚBIHAR MEGYEI 

2016. szeptember 27., XXII/4.
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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

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 

Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

Műanyag ajtók, ablakok, 

alu redőnyök, garázskapuk, 

beltéri ajtók, árnyékolók.
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Diétás szakács, 

szociális gondozó

pedagógiai asszisztens,

óvodai dajka,

bolti eladó + boltvezető, 

szakács, 

cukrász, 

pincér,

élelmezésvezető
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TANFOLYAMOK

A TIT-BEN!

Kezdés október 8.

www.titdebrecen.hu

30/315-5148
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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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Szerkezetlakatosok,

CO-hegesztők

jelentkezését várjuk debreceni 

munkahelyre.

Hosszútávú munkalehetőség,

kiemelt bérezés - nettó 1300 Ft/óra, 

azonnali munkakezdés.

Jelentkezés telefonon:

06-30/527-54-16FÉMSZERKEZET,

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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www.felujitas.lindab.hu

Őszi tetőfelújítási kedvezmények

a 25 éves Lindabtól!

Ingyenes tetőfelmérés, hosszú távú garancia!

Az akció időtartama alatt 20%-os 

kedvezményt biztosítunk komplett 

tetőrendszereinkre! A részletekről és 

az akcióban szereplő termékekről 

érdeklődjön partnereinknél, 

a www.felujitas.lindab.hu weboldalon, 

vagy kövessen minket 

a  /lindabmagyarorszag oldalunkon.

2016. szeptember 5-től október 15-ig

20%-OS ŐSZI AKCIÓ!

Hajdú Lindab ’97 Kft

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Telefon: +36 52 532-314

E-mail: info@lindab-debrecen.hu

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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Debrecen, Segner tér 6.

(bejárat a McDonald’s és a troli végállomás felől is)

Nyitva: h.–szo.: 9.00–20.00, vas.: 9.30–18.30De
(bejá
Nyit

Megérkezt
ek

őszi ter
mékeink

Kirakatrendezőt keresünk!

Jelentkezés az üzletben.
K

DEBRECENBE KERESÜNK  MEGVÁLTOZOTT 

MUNKAKÉPESSÉGŰ TAKARÍTÓNŐKET

közintézmények takarítására 4-6 órában.

Fizetés megegyezés szerint.

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

illetve creditupkft@gmail.com lehet.
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INGYENES HALLÁSMÉRÉS!

HALLÓKÉSZÜLÉK SZALON

4024 Debrecen, Piac u. 70–72. Tel: 06-30 -633-1916

H-Ear Kft.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

KÍNÁLATUNK:

� Minőségi fülmögötti

     és „rejtett” hallójárati

     digitális hallókészülékek

� Ingyenes orvosi vizsgálat

     és szaktanácsadás

� Próbahordási lehetőség

� Elemek és tartozékok

� Uszodai füldugók

30 db vásárlás után

1.530 Ft m
egtakarítás!

2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!
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2016. szept. 2
7-től a készlet erejéig!

ELEMVÁSÁRLÁSI

A K C I Ó !
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100% MAGYAR SZOLGÁLTATÓ

Konténeres szemét 

és törmelék szállítás!!

Tel: 0630/9583580

Debreceni

Hulladékgyűjtő Kft.

Tel.: 0630/4747919

Tölteni való föld,

darált tégla, darált beton, őrölt mészkő eladó!

Hamarosan!

Februárban

m e g j e le n i k

m e g y e i

kiadványunk!

Hamarosan!
Hamarosan! 
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Február 17-ig kell le-■■
adni a jelentkezési la-
pot azoknak a szülők-
nek, akik gyermeke el-
érte az óvodás kort.

Cikkünkben összefoglal-
juk a felvételivel kapcsola-
tos tudnivalókat, hogy min-
den gördülékeny legyen. 
A nemzeti köznevelésről szó-
ló törvény szerint a 2014. szep-
tembere előtt született gyere-
keknek idén ősztől legalább 
napi négy órában óvodába 
kell járniuk. – tudtuk meg a 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala által 

kiadott tájékoztatóból. – Ahol 
az óvodai férőhelyek száma 
elég nagy ahhoz, hogy min-
den három évest felvegyenek, 
annál fiatalabb gyerekeket is 
beírathatnak szüleik, de csak 
ha elmúlt 2 és fél éves.

Az óvodai felvétel jelentke-
zés alapján történik. Ehhez 
csupán egy jelentkezési lap 
kitöltése szükséges, amit bár-
melyik önkormányzati fenn-
tartású óvodában lehet kérni, 
de a www.debrecen.hu oldal-
ról is letölthető. A debreceniek 
33 önkormányzati fenntar-
tású intézmény közül szaba-
don választhatnak 3 óvodát, 
amiket megjelölnek a jelent-
kezési lapon. – olvasható a 
kiadványban. 

Mi kell ahhoz, hogy felve-
gyék a gyereket az elsőként 
megjelölt óvodába? Mivel a 
szülők nincsenek jelen nap-
közben, elvárható, hogy a 
gyerek bizonyos fokig önálló 

legyen. Az óvodaérettség ott 
kezdődik, amikor már képes 
kommunikálni a kortársaival 
és a felnőttekkel is, el tudja fo-
gadni a szabályokat és önálló-
an tud például enni, vagy öl-
tözködni. Ugyanakkor fontos, 
hogy fokozatosan megszokja 
a szülőktől való elszeparáló-
dást és be tudjon illeszkedni 
a közösségbe is. Felmerülhet 
a szülőkben 
az a kér-
dés, hogy 
vajon hát-
rányt je-
lent-e a 
j e l e n t -
k e z é s -
kor, ha 
a gyerek 
még nem 
szobatisz-
ta. Ugyan 

nincs erre jogi szabályozás, 
és elvileg nem érheti meg-
különböztetés emiatt, vi-
szont a szülőknek tudniuk 
kell, hogy az óvodák dolgo-
zóinak nincs kapacitása az 
állandó pelenkázására, vagy 
több időt szánni a nem szo-
batiszta gyerekekre. 

A je-
lentke-
zésnél 
fel kell 

t ü n te t -
ni, hogy 
a válasz-
tott óvoda 

körzetes, 
nem körze-

tes, vagy nem 
körzetes, de 

munkahelyhez közeli. (Az 
óvodák körzetjegyzéke szin-
tén a Debrecen város honlap-
ján elérhető) A gyereket első-
sorban abba az óvodába kell 
felvenniük az intézmények-
nek, amely a lakóhelye kör-
zetéhez tartozik, vagy közel 
van az egyik szülő munka-
helyéhez. A sajátos igényű 
gyerekek ellátására is szá-
mos debreceni óvodában 
van lehetőség, attól függően, 
hogy pszichés zavarral, értel-
mi vagy testi fogyatékosság-
gal rendelkezik. A kitöltött je-
lentkezési lapot 2017. február 
17-ig kell leadni az elsőként 
megjelölt óvodában. A felvé-
telről a vezetőség legkésőbb 
március 10-ig dönt, az ered-
ményről írásban értesítik a 
szülőket.

G. A.

Melyik óvodába írassam 
be a gyereket? 
Összefoglaló a felvételi folyamatáról

Ingyenes hallásvizsgálat, személyre szabott ellátás, 
számos készüléktípus, próbalehetőség, 21. századi tech-

nológia – az Acusticus Halláscentrumnál Berettyóújfaluban, 
a Tisza István Kórházban.

A hallókészülék megválasztásánál fontos szempont, hogy olyan ren-
delőt keressenek fel, amelyikben legalább 3 különböző márkájú készü-
léket kipróbálhatnak, hogy a leginkább megfelelőt választhassák. Tudni 
kell, hogy a hallókészülékek egy része TB által támogatott, így ezek 
ára mindenütt megegyezik. A választás előtt mindenképpen érdemes 
körülnézni és olyan halláscentrumban vásárolni, ahol fül-orr-gégész, 
audiológus szakorvos is megvizsgálja a pácienst.

Az Acusticusnál a világ vezető hallókészülék-gyártóinak termékei meg-
találhatók, igény esetén több, akár 4-5 készüléket is kipróbálhatnak, 
mielőtt a végső döntést meghozzák. Halláscentrumunkban évtizedes 
tapasztalattal rendelkező szakemberek fogadják a betérőket, ingyenes 

hallásvizsgálattal és tanácsadással, 
beutaló nélkül. Rendelőnkben 
személyre szabott ellátásban 

részesül minden egyes 
betérő, s a hosszas vára-
kozási idő is elkerülhető.

Hallásprobléma esetén
Ingyenes hallásvizsgálat, személyre szabott ellátás, 

számos készüléktípus, próbalehetőség, 21. századi tech-
nológia – az Acusticus Halláscentrumnál Berettyóújfaluban, 

a Tisza István Kórházban.

A hallókészülék megválasztásánál fontos szempont, hogy olyan ren-
delőt keressenek fel, amelyikben legalább 3 különböző márkájú készü-

Hallásprobléma eseténKelet-Magyarország
legnagyobb
halláscentruma

Minden,

ami
hallás Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház, Orbán Balázs tér 1.

Telefon: 06-54/507-555/271
www.hal ldahangot .hu

beutaló nélkül. Rendelőnkben 
személyre szabott ellátásban 

részesül minden egyes 
betérő, s a hosszas vára-
kozási idő is elkerülhető.

Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház, Orbán Balázs tér 1.

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

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

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén: egy másik pár, 
munkához vagy vezetéshez optimalizált Varilux lencsét adunk ajándékba!

A kedvezmény 

2017. február 

28-ig érvényes, 

más akcióval 

nem vonható össze. 

R
és

zl
et

ek
rő

l é
rd

ek
lő

dj
ön

 ü
zl

et
ei

nk
be

n,
 il

le
tv

e 
ho

nl
ap

un
ko

n:
 w

w
w

.o
ku

la
-o

pt
ik

a.
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

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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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.

AUTÓSZERELŐ ÉS 
AUTÓVILLAMOSSÁGI 

SZERELŐT 
keresek felvételre. 

Érd.: 06-30/945-8348 

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

Európai Szociális
Alap

Folyamatosan szervezünk ingyenes 
kezdő és haladó informatikai képzéseket 
a Bihari Népfőiskolánál felnőttek részére!
Első lépések a digitális világba (IKER1)

Önállóan használom az informatikai eszközömet (IKER2)

35 + 35 órás képzés vidéki helyszíneken is.

Bővebb felvilágosítás személyesen 
Berettyóújfalu,Bessenyei u 2. szám alatt vagy 
telefonon +3630/758-2311, 06-54/887-394

A képzés a GINOP-6.1.2-15-2015-0001 
kiemelt projekt támogatásával valósul meg.

Próbálják ki 

desszertjeinket 

is!

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

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

Derecskei telephelyű, bútorgyártással 
foglalkozó cégünkhöz keresünk 

munkatársakat a következő munkakörökbe:mu

Érdeklődni: Tel: 0630 479 83 78
Email: kiss-iskolabutor@t-online.hu 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező • 
ASZTALOS ÜZEMVEZETŐ 
(termelésirányítás, gyártáselőkészítés)

„B” és „C” kategóriás jogosítvánnyal • 
rendelkező GÉPJÁRMŰVEZETŐ
LAKATOS•  szakmunkás

Berettyóújfaluban
 újonnan nyíló 

villamossági üzletbe 
alkalmazottat 

felveszek.
Jelentkezni 

önéletrajzzal: 
szikla.ani@freemail.hu

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.
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Az Európai Unió és Magyarország támogatásával

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves gazdálkodót és üzleti partneremet értesíteni arról, 
hogy pályázatot nyújtottam be az EMVA Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2015. évben igényelhető támogatás jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat révén 
kapott támogatással (40.000 Euro) önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. 
A jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetőségek igénybevételével 
vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek és 2019-re gazdaságom mérete 
legalább 12,46 Eume lesz. Fő tevékenységem: állattenyésztés - szarvasmarha”. 
 
Barta-Oláh Emese Olga
4124 Esztár, Rákóczi utca 40.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

TANULJ NÁLUNKTANULJ NÁLUNK

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi 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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Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be EMVA- 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 10,23 EUME lesz. Fő tevékenységem: Egyéb 
szarvasmarha tenyésztése 

Kocsis Bálint
4136 Körösszakál, Sas utca 22

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!

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 
február

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás

10. 
péntek

16.00 Utazás apánkkal
(színes, feliratos román road movie, 111 perc 2016)

18.00 A kaptár - Utolsó fejezet
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-horror fi lm, 106 perc, 2017)

11. 
szombat

16.00 Utazás apánkkal
(színes, feliratos román road movie, 111 perc 2016)

18.00 A kaptár - Utolsó fejezet
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-horror fi lm, 106 perc, 2017)

12. 
vasárnap

16.00 Utazás apánkkal
(színes, feliratos román road movie, 111 perc 2016)

18.00 A kaptár - Utolsó fejezet
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-horror fi lm, 106 perc, 2017)

13. hétfő

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 103 perc  2017)

18.00 Széttörve
 (színes, magyarul beszélő amerikai thriller, 118 perc, 2017)

14. kedd

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 103 perc  2017)

18.00 Széttörve
 (színes, magyarul beszélő amerikai thriller, 118 perc, 2017)

15. szerda

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor
(Színes, feliratos francia fi lm, 103 perc  2017)

18.00 Széttörve
 (színes, magyarul beszélő amerikai thriller, 118 perc, 2017)

16. 
csütörtök

16.00 Holdfény
(színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc 2016)

18.00 Az éjszaka törvénye
(színes, magyarul beszélő amerikai krimi, 128perc, 2017)

17. péntek

16.00 Holdfény
(színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc 2016)

18.00 Az éjszaka törvénye
(színes, magyarul beszélő amerikai krimi, 128perc, 2017)

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.

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
06-70/455-1728

david.levai@russmedia.hu
Lapzárta: 

kedd 12 óra

Névnapok
február 13.  • Ella, Linda 
február 14.  • Bálint, Valentin 
február 15.  • Georgina, Kolos 
február 16.•   Julianna, Lilla 
február 17.  • Donát 
február 18.  • Bernadett 
február 19.  • Zsuzsanna
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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

35
91

01

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)

fogszabályozás

33
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85

PRECÍZ
ablak

Pintácsi György
06-70/346-5952
precizablakmagyarország.hu 

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

38
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28

riasztó rendszerek

76
91

0

www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

 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!
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D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

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

� kisgyerm
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� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 
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ás OKJ-s tanfolyam
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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.
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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.

A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
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 volt 
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in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
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– Egy új ü
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Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tam
ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

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

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.
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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 m
egálm

odója 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

i-

kor a férjem
m

el m
egism

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

 

azelőtt is, hogy szakm
át 

tévesztettem
, m

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.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjem
nek és a családom

nak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valam
int nagy segítség volt a 
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ÖTVÖSékszerész 
(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

Debrecen, Vár u. 8. 
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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 Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
– Már több mint egy éve 

nyitottunk. Mindig 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 más 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam.  Ami-

kor a férjemmel megismer-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 

menyasszonynak.
– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, aminek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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fodrász, a Camy-Lux Szép-
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recenbe, és már férje olda-
lán váltott arra a szakmára, 
ami azóta a hivatása és az 
élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 
hogy saját üzletet nyiss?

– Már több mint egy éve 
nyitottunk. Mindig is vágy-
tam rá és éreztem, hogy egy-
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nyi buktatót rejt. Neked ne-
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olyan típus vagyok, hogy ha 
belehalok a háborúba, akkor 
is végigviszem a dolgokat. A 
férjemnek és a családomnak 
nagyon sokat köszönhetek, 
valamint nagy segítség volt a 
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Győrfi Lajos nős,  ■
kétgyermekes család-
apa és egyéni vállal-
kozó. 

3 éve indította vállalko-
zását, a Valmont Kontrollt, 
azóta egyedi és állandó 
megbízásokat kap szerte a 
térségben.  Mezőgazdasági 
önjáró öntözőberendezések 
elektronikáját szervizeli, il-
letve riasztóberendezéseket, 
riasztórendszereket és ka-
merarendszereket telepít. 

Nagy szakértelmet igénylő 
speciális öntözőberende-
zések szervizelése

– Öntözőberendezések 
tekintetében egy amerikai 
gyártmányú öntözőberen-
dezéssel foglalkozom. Ez 
egy speciális öntözőberen-
dezés, amely nagy szakér-
telmet igényel, mert nem a 
magyar öntözőrendszerek 
elektronikájával van felsze-
relve. – válaszolt készsége-
sen arra a kérdésre, hogy a 
mezőgazdaság területén mi-
vel is foglalatoskodik.  

Munkája nagyon sok ol-
dalú, számos megbízást 
teljesít egy időben. Egész 
Kelet-Magyarországot le-
fedve javít, szervizel, ez 
tehát kvázi egy mozgó 
szerviz.  Öntözőberen-
dezéssel kapcsolatban ál-
landó partneri köre van. 
Ügyfelei elégedettségét 
bizonyítja, hogy több tu-
cat öntözőberendezést tart 
számon.

Riasztórendszerek, riasz-
tóberendezések tervezése, 
kiépítés

Győrfi  Lajostól megtudtuk, 
hogy a riasztórendszerekkel 
kapcsolatban lakások, iroda-
épületek, hétvégi nyaralók ri-
asztórendszerét tervezi meg és 
építi ki. A szakember az ügyfél 
kérésére telefonos értesítéssel, 
vagy távfelügyeletes rendszer-
rel is beköti az adott riasztó-
készüléket, számára ugyanis 

nagyon fontos a partner elége-
dettsége és munkája eredmé-
nyessége. A riasztó- és kamera-
rendszerek egyedi megbízásra 
készülnek el, magánszemé-
lyek és cégek számára.

Értékrendszere, hitvallása a 
munkában

– A mezőgazdaságban az 
öntözés nagyon nagy szerepet 
játszik és megbízható szolgál-
tatást igényel. – Munkájában a 
rugalmasság az egyik legmeg-
határozóbb tényező, hiszen 
ügyfelei igényeihez igazodva 
szinte bármikor képes teljesí-
teni az adott megbízást, legyen 
szó öntözőberendezések javí-
tásáról és szervizeléséről, vagy 
riasztó- és kamerarendszerek 

tervezéséről és kiépítéséről. 
Nagyon fontos számára a meg-
felelő ár-érték arányú szol-
gáltatás nyújtása, valamint a 
gyors és pontos kiszolgálás. 

– A családomtól nagyon 
nagy támogatást kapok ez 
irányba és szinte a nap 24 
órájában ennek a szakmának 
élek.

 G.A.

„A nap 24 órájában ennek a szakmának élek”

Nádudvar, Rózsa út 8 sz.
TEL: +3670/9414779

gyorfilajos72@gmail.com
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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!

�: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Berettyóújfaluban parkosított tel-
ken 96 nm hasznos alapterületű 2 
nagy szoba és 2 fél szobás családi 
ház garázzsal eladó. Érd.: 06-30/352-
1220

Családi ház eladó 380 négyszög-
öl telken Berettyóújfaluban. Érd.: 
06-54/405-190

sárGa HÁT/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

Ha nem talál vevőt eladó ingatlanára 
forduljon hozzám bizalommal. Ingat-
lan közvetítés kiemelten kedvező fel-
tételekkel. Tel.: 06-70/312-6553

Körösszegapáti Klapka u 13 csalá-
di ház eladó. Ár megegyezés szerint. 
Érd.. 06-30/206-4274

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

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

l a K á s e l a d á s
Berettyóújfaluban 2 db társas-
házi lakás garázzsal eladó. Érd.: 
06-30/619-9077

Komádi külterületén lévő 66 nm-es 
lakás eladó. Tel.:06-30/850-4867

a l B é r l e t e t  K e r e s
albérletet keresek hosszútávra 
Berettyóújfaluban. cérd.. 06-30/893-
9974

Kiadó lakást keresek Berettyóújfalu 
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
Berettyóújfalu központjában ker-
tes családi ház kiadó albérletbe. Érd.: 
06-30/688-6213

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

derecskén telek eladó 2 db mellék-
épülettel alapterülete egyenként 40 
nm és 60 nm. Tel.: 06-30/399-3205

telek eladó Berettyóújfalu legjobb 
helyen Tardi u 21. 560 nm 30% 
beépíthető. Tel.: 06-30/261-2182

650 nm építési telek eladó Berety-
tyóújfalu Puskin u 25. sz. alatt. Érd.: 
06-30/350-3059

F ö l d ,  K e r t
szántóföldet bérelnék Komádi 
határában legmagasabb áron. Tel.. 
06-30/482-1459

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

told határában kövesút mellett 20 
AK szántóföld eladó. Érd.: 06-70/341-
3384

Fájó szívvel 
emlékezünk 

drága lányunk
Rostásné 
Mohácsi 

Annamária
1 éves 

évfordulójára.

Szívünkben élni fogsz
Szüleid, testvéreid Erika és Andrea

38
57
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Fájó szívvel 
emlékezünk 

szüleink 
halálára.

Pálfi  János
(1920-1959) 

58. évfordulójára

Pálfi  Jánosné
Kinter Viola

(1920-1990) 
27. évfordulójára

 Fiai és azok családjai

38
57
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Fájó szívvel emlékezünk

Kardos Lajos
(Bakonszeg)

halálának 3. évfordulójára

Megpihent a dolgos Apai szív,
Áldás és hála övezi e sírt
Szerető férj voltál 
drága édesapa és nagypapa,
Bánatos családodnak 
most az őrangyala.

Szerető családod

38
57
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Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik

Kmecz Erzsébet
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, a család 

fájdalmában osztoztak.
Továbbá köszönetet

mondunk a
Gróf Tisza István Kórház
Belgyógyászati Osztály, 

Mozgásszervi-rehabilitáció 
Osztály és a Krónikus 

A osztály dolgozóinak az 
odaadó munkájukért.

A gyászoló család

38
35
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Fájó szívvel emlékezünk 
február 15-én életünk 
legszomorúbb napjára

Kecskeméti Imre
halálának 15. évfordulójára.

„Fájdalom költözött 15 éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
körülötted van szerető családod.
Múlik az idő, fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.
Az életünk fájdalmas, csendben megy tovább,
emlékedet szívünkben őrizzük egy életen át.”

 Szerető, bánatos Feleséged, lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid

38
39

00

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

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk

Fekete László
Komádi

halálának 6. évfordulójára.
Szerető családja

38
57
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Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik

Szűcs István
élt 85 évet

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, 
a család fájdalmában 

osztoztak.
A gyászoló család

38
57
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Fájó szívvel emlékezünk

Tőkés Sándorné
Komádi

halálának 1. évfordulójára.

Köszönetet mondunk 
azoknak, aki a temetésén 

részt vettek, a sírjára koszorút 
virágot helyeztek és a család mély 

fájdalmában osztoztak. 

a u t ó
a u t ó f e l v á s á r l á s ! á l l a p o t 
és kortól függetlenül azonnali 
készpénzfizetéssel!06706255878

autóJát MEGVESZEM adásvéte-
livel 800ezer forintig 1992-es évjá-
rattól. Azonnal fizetek. Kevés vagy 
lejárt műszakival,motorhibás , enyhén 
sérült is érdekel. Házhoz megyek, hív-
jon bizalommal! +36-30-9954-950

á l l a t
Berni pásztor felnőtt szuka kölyök 
kan és egy Bishon Bolognaise fiatal 
szuka eladó. Érd.: 06-30/322-6845

Fehér húshibrid előnevelt csirke a 
Derecskei Petőfi Majorból megrendel-
hető. Kiadásuk 02. 18-án 7-8 óráig 
500Ft/db. Érd.: 06-30/269-1588

eladó 50 db Merino anyajuh +1 db 
törzskönxvezet Merino kos. Eladó 1 
db műszaki vizsga nélküli magasító-
val rendelkező nagy utánfutó. Tel.: 
06-20/942-2869

Kb 170 kg-os hízók eladók 400 Ft/ 
kg. Érd.. 06-30/243-2778

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

Malacok, hízó, terménydaráló, 
lőcsös szekér, eco motor, hordhozható 
cserépkályhák, háromkerekű kerék-
pár. 06-70/406-7110

nagysújú hízók eladók. Tel.: 
06-30/729-6517

strasszer galambok eladók, takar-
mány csere érdekel. Érd.. 06-30/398-
1601

tojótyúk egyéves, nagyon szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/db.áron 
ingyenes házhoz szállítással rendel-
hető. 06/70-240-13-31

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

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

120-140 kg-os hízók eladók 450Ft/ 
kg. Érd.: 06-30/915-0503

200 kg-os mangalica hízó és 5 db 
70 kg-os süldők eladók. Tel.:06-
30/420-6420

2 db 120kg-os hízó eladó. Tel.:06-
70/624-3300

2 db 110-120 kg-os hízó eladó. 
Érd.: 06-70/203-4794

4 hónapos húsjellegű bika eladó. 
Érd.:06-54/431-074

n ö V é n y

a bálák szállítását vállalom! Érd.. 
06-70/337-1661

eladó kis bálás lucerna és széna, 
villanymotoros kukorica morzso-
ló és szecskázó 3 db kos bárány. 
Malac vagy süldő csere érdekel. Tel.. 
06-30/258-7704

eladó Nagykerekiben 120*120-as 
hálós lucernaszéna, gyepszéna és 
búza. Érd.. 06-30/657-7802

Kis bálás széna eladó! Érd.: Berety-
tyóújfalu Budai N. A. u 26. Tel.: 
06-30/562-9982

KuKOriCaVetŐMaGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akció-
san rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

széna és lucerna körbála eladó. érd.: 
06-70/595-9943

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

160X120-as körbálás esőmentes 
réti széna, 1 db rakodógép eladó. 
Érd.:06-30/487-9939

G é p ,  s z e r s z á M
e 512 kombájn kukorica és gabo-
na szerelékkel 1350000 Ft és SPC 6 
soros vetőgép eladó. Érd.: 06-30/837-
2820

Használt szerszámot vásárolok esz-
tergagépeket, lapkákat, mérőesz-
közöket egyéb szerszámokat. Tel: 
06-70/517-5503

e G y é B  e l a d á s
Birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez régi-
séget, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

Cipő és táska javítást vállalok Bihar-
keresztesen a Pelenkagyár parkolójá-
ban Hétfő-Péntek 13:30-15:30

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

Használt bútorok, ágyak, forgós-
székek stb eladó. Érd.. 06-30/906-
6855

régiséget, hagyatékot, bútort, fest-
ményt, régi órákat, használt tárgyakat 
vásárolnék. Érd.: 06-20/332-0970

rendelhető kalodás és ömlesztett 
konyhakész hasított tűzifa. Jelenlegi 
termékeink: száraz minőségi törzs-
fa, tölgy, bükk, akác. Kiszállítás több 
helyre és településre megoldha-
tó. Szállítás mennyiség függvényé-
ben ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm 
ár: 14500 Ft Üzemi ömlesztett ár: 
17500 Ft /m3 Hívjon bizalommal: 
20/512-6628

e G y é B  K e r e s é s

lOMtalanítás, lakáskiürítés, 
hagyaték felszámolás 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

Burkolást, festést, teljekörű lakás 
felújítást vállalunk! Ingyenes felmé-
rés! Tel.: 06-30/467-4542
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február 11. Hurka-és kol-
básztöltő Fesztivál Sztár-
vendégek: Romwalter Éva, 
Bunyós Pityu, Komáromi 
Pisti Szentpéterszeg

MIKOR
és HOL

február 11.
10.00 III. Csigacsináló 
verseny
Biharkeresztes, Művelő-
dési Ház

február 11.
Farsangi batyus buli
Csökmő, Faluház és 
Könyvtár

február 13.

15.00 Segítünk, hogy se-

gíthess! – múzeumi ön-

kéntesek képzése, téma: 

történelem

Berettyóújfalu, Bihari 

Múzeum

február 13.

17.00 Tájak és emberek-

Kari Sándor filmvetítés

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

február 14.

07.00-14.00 Vegyes vásár

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

február 14.

14.00 Agrárkamara: Gaz-

da Fórum

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

február 18.

14.00-16.00 Múzeumi csa-

ládi délután

Berettyóújfalu, Bihari 

Múzeum

február 18.

Zsuzsa napi bál

Magyarhomorog

február 18. 

 18.00 Gróf Tisza István 

Kórház 11. Jótékonysági 

bálja

Berettyóújfalu, Kabos End-

re Városi Sportcsarnok

február 20.
15.00 Segítünk, hogy 
segíthess! – múzeumi 
önkéntesek képzése, té-
ma: történelem Berettyó-
újfalu, Bihari Múzeum

február 20.
19:00 Nejem a neten
- komédia két részben 
Nadányi Zoltán Műv. Ház  
- Berettyóújfalu

február 11.  19.00 Pótszilveszter Bódi Csabival 
Esztár, Moy Rendezvényház

február 11. 18.00 A Kárpátia együttes koncertje
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Ház

30/633-0073 www.forba.hu

Dajka, kéz-, és lábápoló, 
műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY

VS
Z: 
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Csempe, járólap lerakását, fürdőszo-
bák teljes körű felújítását, vízszerelés-
sel, anyagbeszerzéssel vállalom. Pon-
tos, megbízható, precíz munka! Tel.: 
0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújí-
tás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-
366

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosított 
háló, nádszövetek, szálas vas-
anyag, kiegészítők közvetlenül a 
gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.
hu +36-30/537-3308

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

Olló, kés, húsdarálókés, 
szeletelőtárcsa hajnyírógép élezé-
se. Derecske Szabadság u 6. Érd.. 
06-20/536-7506

p é n z

szabadfelhasználású hitel, 
adósságren dezőhitel ingatlanra, 
hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 
éves korig, kezes nélkül. Jelzálog-
hitel, hitelkártya kiváltása előzetes 
banki költség nélkül. Függő ügy-
nök THM: 5%-10,2 %, Reg.szám: 
0040600476843. 06-30/635-8080

á l l á s

a Vilmányi Fa Kft. faipari gépmun-
kást keres felvételre. Érd. személye-
sen Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 9. 
H-P: 8-14 óráig.

ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16

autószerelőt azonnali kezdés-
sel felveszünk. Érd.: 06-30/349-
5059

Biharkeresztesi élelmiszerboltunk-
ba gyakorlattal rendelkező üzletve-
zető helyettest keresünk. Érdeklőd-
ni az 06-52/521-214-es illetve a 
0630/935-6493-as telefonszámon.

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

Berettyóújfalui szarvasmarha tartó 
telepre állatgondozót keresünk (alár 
nyugdíjast is) havi 80 órában. Érd.. 
06-70/774-7250

Berettyóújfalu egész  területéről 
kerékpárral rendelkező munkatár-
sakat keresünk szórólap terjesztésé-
re.  Érdeklődni: Héköznap: 8-16.00 
06-70/778-5313

Ce kategóriás tehergépkocsi veze-
tőt azonnali kezdéssel felveszünk. 
Érd.: 06-30/349-5059

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com; www.andreasagro.com

Fejős tehenek mellé gondozót fel-
veszek lakás biztosított. Érd.: 
06-30/276-4349

Festő szakmunkást felveszek akár 
pályakezdőt is. érd.. 06-20/339-
9954

Hegesztőket keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltételekkel. 
Tel.: 20/320-5229

nádudvari telephelyünkre szürke 
marha gulyához, gulyást keresünk. 
T.:06/30/303-4920

szarvasmarhák nyári legeltetésé-
re gulyást keresünk, lehet házaspár 
is. 06-30/501-7454

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. 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 taní-
tást, korrepetálást, érettségire, nyelv-
vizsgára való felkészítést vállalok. 
érd.: 06-30/627-5879

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

óvodai dajka, pedagógiai- és csa-

ládsegítő munkatárs, gyógypedagó-

giai segítő munkatárs és kisgyermek-

gondozó, -nevelő képzés indul ápri-

lisban Debrecenben. Érd.: Poliforma 

Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 

06/52-280-335   E.sz.:000850/2

t á r s K e r e s é s

38 éves káros szenvedélyekttől men-

tes fitalférfi keres korban hozzáillő 

természetet, állatokat kedvelő höl-

gyet, komoly kapcsolat reményében! 

Érd.: 06-70/585-7555

s z a B a d i d Ő ,  ü d ü l é s

Bihar-diószegi bor és pince fesz-

tivál február 18-án 1 napos utazás 

indulás 7:00, érkezés 19:00. Érd.: 

06-20/317-4332 Ász: 09/001217

5 napos Erdei körutazás Torockótól 

a Gyimesekig 04. 27-05. 01. Érd.: 

06-20/317-4332 ÁSZ:09/001217

www.szuperinfo.hu

Hirdetésfeladás
Hirdetés módosítása
Hirdetési tarifák
Magunkról
Elérhetőségünk
Terjesztési területeink
ÁSZF

Szuperinfó Újság adja fel

apróhirdetését

otthonról, kényelmesen

honlapunkon keresztül!
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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
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

 praktizáló praktizáló

 szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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:
•  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

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

RÉSZESÜLJÖN ÖN IS A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM ÁLTALÁNY TÁMOGATÁSAIBÓL!

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

Tanya fejlesztési program 2017. (50-65% támogatás)
MÁR FOLYAMATBAN!!!

Megváltozott új feltételek!
Őstermelőknek is!

Akár saját erő nélkül!

Ingyenes konzultáció 
és előminősítés!

Aki lemarad, kimarad!!!

 Pénzes László: 30/2650139

HERPÁLY
PRESSZÓ

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ

kórházzal szemben!
�: 06-30/269-7900

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

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

Mezősasi székhelyű, dinamikusan fejlődő 
mezőgazdasági cég azonnali kezdéssel, 
növénytermesztési munkákban jártas: 

Mezősasi székhelyű dinamikusan fejlődő

növénytermesztési munkákban jártas:

KÖZÉPVEZETŐT· 
TRAKTOROST· 
KOMBÁJNOST· 

keres
Követelmények:

„B” és Mg. vontató • 
jogosítvány,
traktor- és/vagy kombájn-• 
kezelésben jártasság,
megbízhatóság,• 
pontosság,• 
önálló munkavégzés,• 

Középvezető esetében:
munkaszervezésben és • 
ellenőrzésben 
jártasság

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés,• 
hosszú távú • 
munkalehetőség,
utazástámogatás,• 
mobiltelefon biztosítása,• 
szakmai fejlődési • 
lehetőség,
szakirányú képzéseken • 
és kiállításokon való 
részvétel,
cafeteria rendszer• 

Középvezető esetén:
szolgálati terepjáró • 
biztosítása

Előnyt jelent: 
Precíziós gazdálkodás • 
felé irányuló nyitottság 
vagy e téren szerzett 
tapasztalat.

Jelentkezéseket a 
bagdibirtok.iroda@gmail.com 
címre várjuk 2017.02.12.-ig. 

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

Női • dzseki 9900 Ft-tól
Női szövet • kabát -20-50%
Női • sál, sapka, kalap -30-50%
Cecil · mellény, nadrág pulóver -50%
Férfi szövet • kabát -30-50%
Férfi dzseki • Pierre Cardin Delahaye -30-50%
S. Oliver, Pioneer, Nike·  dzseki -20-50%
Mustang, Gin Tonic·  férfi pólók -50%
S. Oliver·  férfi mellények -30%
Street One·  női kabátok -20-50%
Street One·  női felsők -40%
Street One·  női kötött pulóverek, kardigánok, szoknyák -50%
Rouge·  női ruhák -20%
Bioeco·  női cipők 9900 Ft/pár
Tamaris, Remonte, Rieker · boka csizmák -50%
Nike·  cipők -20%

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

AKCIÓ!
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