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épületfeltüntetési, bontási• 
vázrajz készítése,
szántók, legelők kitűzése• 
ipari geodézia• 

Tóth Imre
földmérő mérnök

06-30/696-3722
www. ottigeo.hu
otti.geo@gmail.com

Földmérési, geodéziai 
munkák vállalása:

AUTÓSISKOLA
Berettyóújfalu, Csokonai u. 2.

Tel.: +36-70/224-9770
TANFOLYAMNYITÓ:
március 21. (kedd) 16:30 óra

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!

BÁSTYA
Berettyóújfalu Népliget u Piac 

és Uszoda bejárata közt

Nyitva tartás:
H-P: 7:30-15:30 Szo: 7:30-12:00

Telefon: 06-54/400-524

Nyitva tartás:
H-P: 7:30-16:00
Szo: 7:30-12:00

Villamossági Szaküzlet Vasműszaki Szaküzlet
Megszokott helyen, új munkatárssal 

továbbra  is várja a régi és új vásárlóit 
udvarias kiszolgálással és 

rendszeres nyitva tartással.
kültéri, beltéri lámpák• 
izzók• 
elosztók• 
Hajdú bojler, centrifuga, • 
mosógép alkatrészek
kávéfőző alkatrészek• 
szerelvények• 
kábelek• 
vezetékek• 

szegek-csavarok• 
kisgépek- kézi szerszámok• 
zárak- lakatok- vasalatok• 
kandalló és kályha füstcsövek• 
kazánajtók és tűzrostélyok• 
mezőgazdasági szerszámárúk • 
(ásó, kapa, lapát)
szerszámnyelek• 
hegesztő elektródák• 
vágó és csiszolókorongok• 
alapvető vízszerelési anyagok • 
és PVC lefolyócsövek, idomok

A biharkeresztesi Kutas 95 Zrt. megkezdte a 2017. évi termeltetési szerződések 
kötését őszi árpa, őszi búza, kukorica, olajnapraforgó és szója növényekre.

A termeltetéshez szükséges input anyagok (vetőmag, műtrágya, növény-védőszer) 
kedvező áron, előnyös feltételekkel a helyszínen beszerezhetők.

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

KUTAS 95 Zrt.
4110 Biharkeresztes, Fekete Tanya
Tel/Fax: (00-36-54) 430-025
Email: info@kutas95.hu www.kutas95.hu

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
a 06-54/430-025 és a +36-30/995-3068 

telefonszámokon Lupócz János agronómiai 
szaktanácsadónál, vagy személyesen Biharkeresztesen, 
a Fekete tanyán (42-es számú főút 54-es km szelvény).

GAZDATÁRSAK FIGYELEM!

Érdeklődni:
Szabó Fanni: 06 30 740 7896
Szabó Gergő: 06 30 740 7905

Megkezdtük biharkeresztesi és 
magyarhomorogi telephelyünkön a 
KUKORICA, NAPRAFORGÓ, SZÓJA 

vetőmagok 
illetve 

AMMÓNIUM NITRÁT ÉS PÉTISÓ 
műtrágyák értékesítését

kedvező árakkal és feltételekkel.

FÖLDMÉRÉS
Az ország egész területén!

épületfeltüntetés• 
épületmegszüntetés• 
megosztás• 
telekösszevonás• 
telekhatár-rendezés• 
szaktanácsadás• 

g egés területén!tt lüés területén!egésg terülletén!

Fábián Szabolcs
Berettyóújfalu Erkel F. u 9.

földmérő, agrármérnök06-20/287-8083;  geoszabi@gmail.com

ABLAK SPECIALISTA
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

Lisztes Éva 
Autósiskolája

Berettyóújfalu, 
Körépület emelet

Telefon: 06-30/648-1266

Tanfolyam indul: 
március 13. (hétfő) 

16:15-kor

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

38
98

15

31
26

78
38

81
13

31
38

40

31
21

60
38

90
12

38
98

17
38

03
07

38
98

19

38
90

23
38

90
27

38
90

30



2 2017. március 10.

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

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

A kedvezmény 

2017. március 

31-ig érvényes, 

más akcióval 

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

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

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat „V.a.”
képviseletében Dr. Asztalos Andrea végelszámoló 

székhelye: 198.sz. Ügyvédi Iroda 4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1 sz. 
 a társaság végelszámolási eljárásában  

PÁLYÁZAT
útján értékesíti a társaság tulajdonát képező alábbi vagyontárgyakat:

4100. Berettyóújfalu, Keresztesi út 4. sz. alatti kivett beépített terület  megnevezésű 
1267 m2 területű ingatlanon található külön helyrajzi számmal rendelkező

 - lakóház ( 4495/2/A hrsz), 
 - gazdasági épület (4495/2/B hrsz), 
 - gazdasági épület (4495/2/C hrsz) 

megnevezésű felépítményeket. A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.
II.
4100. Berettyóújfalu, Keresztesi út 4. sz. alatti kivett telephely  megnevezésű 1ha 
6735m2 területű ingatlanon található külön helyrajzi számmal rendelkező

 - kerékpártároló ( 4495/3/A hrsz), 
 - porta épület (4495/3/B hrsz), 
 - gazdasági épület (4495/3/C hrsz) 
 - gazdasági épület (4495/3/D hrsz) 
 - gazdasági épület (4495/3/F hrsz) 

megnevezésű felépítményeket. A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.

A felépítmények és a telek tulajdonjoga elválik, a földterület tulajdonosa a Magyar Állam. Az 
épületek mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti meg.
( Igény esetén a végelszámoló segítséget nyújt a Magyar Állam tulajdonát képező földterület 
értékesítésének ügyintézésében)
Az I-II. sorszám alatti ingatlanok együttesen értékesíthetők. 
Irányár együttesen: 32.683.000,- Ft. (Mentes az ÁFA alól) 

III. 
4034. Debrecen, Tengerész utca 1. sz. alatti 

 -  gazdasági épület és raktár megnevezésű külön helyrajzi számmal 
( 10078/A hrsz) rendelkező 829m2 területű felépítményét,

 -   gazdasági épület és raktár megnevezésű külön helyrajzi számmal
 ( 10078/B hrsz) rendelkező 388m2 területű felépítményét,

 -  gazdasági épület megnevezésű külön helyrajzi számmal ( 10078/C hrsz) 
rendelkező 96m2 területű felépítményét.

A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.

A felépítmények és a telek tulajdonjoga elválik, a földterület tulajdonosa a Magyar 
Állam. Az épületek mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti meg.
( Igény esetén a végelszámoló segítséget nyújt a Magyar Állam tulajdonát képező 
földterület értékesítésének ügyintézésében)
Irányára: 29.972.000,- Ft. (Mentes az ÁFA alól) 

A pályázatokat 2017. március 20-ig kell benyújtatni  - a pályázó nevére utalás nélkül 
-, zárt borítékban „Pályázat a  Berettyó Vízgazdálkodási Társulat  „Va”  ingatlanára” 
felirattal, a kiíró  4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévő irodájába. A pályázati 
feltételekről bővebb felvilágosítást kérhetnek Dr. Asztalos Andrea végelszámolótól a 
20/4079003 telefonon, valamint  a 198.sz. Ügyvédi Iroda 4100. Berettyóújfalu, Tardy 
u. 1 sz. alatti irodájában. Tel.:   54/402-227
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Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

1848. március 15-én  ■
Pest-Budán is kitört és 
győzött a forradalom a 
nemzeti és az egyete-
mes emberi szabadság, 
a polgári átalakulás jel-
szavaival.

A pesti Ellenzéki Kör, a fi atal 
értelmiségiek radikális csoport-
ja1848. március 5-én bekapcso-
lódott a pozsonyi rendi ország-
gyűlés politikai küzdelmeibe. 
Aláírásokat gyűjtöttek Kossuth 
Lajos március 3-iki felirati javas-
latának támogatására. Március 
19-én szerettek volna népgyű-
lést tartani, hogy ismertessék 
a követeléseiket és a Tizenkét 
pontot. Azonban március 14-én 
este az előző napi bécsi forrada-
lom híre megérkezett Pestre. Így 
a Pilvax kávéházban összegyűlt 
ifjak nem vártak tovább köve-
teléseikkel. A Tizenkét pontot 
felolvasták a Pilvax kávéházban 
gyülekező ifjaknak, majd Pető-
fi  elszavalta a Nemzeti dalt. Ez-
után Petőfi  és mintegy tíz társa 
a szemerkélő esőben elindult a 
Pilvaxból az egyetemre, ahol 
minden helyszínen elhangzott 
a kiáltvány és a Tizenkét pont, 
Petőfi  pedig elszavalta költe-
ményét. A tömeg Petőfi  vezeté-
sével mintegy kétezresre nőtt, 
átvonultak a közeli Landerer 
és Heckenast nyomdához. Az 

ifjúság vezetői által a nép ne-
vében lefoglalt gépeken cen-
zúrázatlanul nyomtatták ki 
a Nemzeti dalt és a Tizenkét 
pontot.  Irinyi József szétosztot-
ta a szabad sajtó első példányait, 
mely nagy sikernek örvendett. 
A felbátorodott kezdeményezők 
délután háromkor a Nemzeti 
Múzeumnál nagygyűlést tar-
tottak, addigra már mintegy tí-
zezren. A tömeg a Pest városi ta-
nácshoz vonult, majd hatásukra 
a tanács tagjai csatlakoztak a 
követeléseikhez. Forradalmi vá-
lasztmány alakult, majd a nép 
elindult Budára, a Helytartóta-
nácshoz, amely elfogadta a Ti-
zenkét pontot, azonnal eltörölte 
a cenzúrát. Szabadon engedték 
Táncsics Mihályt, akit a tömeg 
diadalmenetben vitt Pestre. 

Debrecenben is 
emlékeznek

Március 15-én 14.00–20.00 
között „TALPRA MAGYAR!” – 
táncház a Motollával várja az 
érdeklődőket a Debreceni Mű-
velődési Központ Pódiumtermé-
ben. A programon kötélverés, 
kokárdakészítés és címerterve-
zés várja a gyerekeket, valamint 
verbunk, palotás és körmagyar 
bemutató is lesz, melyet táncta-
nítás követ. Közreműködnek 
a Debreceni Népi Együttes, a 
Forgórózsa Néptáncegyüttes, a 
Főnix Néptáncegyüttes, a Haj-
dú Táncegyüttes, a Debreceni 

Honvéd Táncegyüt-
tesés a Hortobágy 
Néptáncegyüttes 
táncosai. Bárdosi 

Ildikó és Juhász Erika 
műsora Molnár Miklós ban-
dájával fellép a ’48-as magyar 
forradalom és szabadságharc 
emlékezetére.

A Tizenkét pont 
„Mit kíván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és 
egyetértés
1. Kívánjuk a sajtó szabadsá-

gát a cenzúra eltörlésével.
2. Felelős minisztériumot 

Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést 

Pesten.
4. Törvény előtti egyenlő-

séget polgári és vallási 
tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok 

megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet 

egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjék meg 
az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék kül-
földre, a külföldieket vi-
gyék el tőlünk.

11. A politikai státusfoglyok 
szabadon bocsátassanak.

12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, 

testvériség!”

„Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”
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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
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is!
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SÍRKŐ
Régi síremlékek 

cseréje olcsó gránitra
í éé í é

Diszkont 
ár!

T Ö M Ö R I  É S  P A S Z T A L 
Berettyóújfalu, Körös u. 2. (Téglaparti temető mellett)

Tel./fax.:  54/401-267 06-30/24-42-097

Nyitva tartás: a hét minden napján, 
Szombat, vasárnap is!

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

KOMÁdI Külterület (Körös Völgye)
Nyitva tartás: K, Cs: 9-15-ig
Bejelentkezés: 30/465-8969

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek

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

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.

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.

KIS-PIAC TÉRSÉGI TERMELŐK BOLTJA
Helyi termékek, hazai ízek!

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

BERETTYÓÚJFALU RÁKÓCZI U. 20/22 (VOLT BESSENYEI PRESSZÓ HELYÉN)
Nyitva: hétköznap 6 – 17-ig, szombat 6 – 12-ig

Hajdú-Bihari Napló hűségkártya elfogadó hely

Lilahagyma: 130 Ft/kg
Zsákos vöröshagyma 15 kg-os:  63 Ft/kg (945 Ft/zsák)
Kolozsvári szalonna: 1.800 Ft/kg
Mangalica kolbász: 1.634 Ft/kg
Vetőméretű burgonya: 85 Ft/kg.
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Berettyóújfalui kiskereskedés 
gyakorlattal rendelkező 

kollégákat keres teljes munkaidőben, 
azonnali kezdéssel. 

Fényképes önéletrajzokat személyesen 
vagy postai úton a következő címre várjuk: 

                                    üzlet
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 14.

www.goodsmarket.eu

eladó-pénztáros

StartertrágyázáS éS talajfertőtlenítéS együtt!
A növénytermesztők körében felmerült a kérdés, hogy milyen módon lehet egy-

szerre a vetéssel egy menetben megoldani a startertrágyázást és a talajfertőtlení-
tést is. Az FMC-Agro Hungary Kft. hatékony és gazdaságos lehetőséget biztosít a 
termelők számára.

A talajlakó kártevőkről (drótférgek, pajorok stb.) fontos tudnunk, hogy egy 
adott területet több éven át ’fertőznek’, ugyanis több éves fejlődésmenetű, poli-
fág (több tápnövényű) kártevőkről beszélünk. Fontos 
kiemelni, hogy ezek a kártevők már 1 db/m2 egyedszám 
esetén is 8-10 %-os tőszámcsökkenést eredményeznek, 
ha ennél több van a talajban, ami gyakran előfordul, 
sokkal magasabb veszteséget okoznak, ami a terület 
újravetését vonja maga után. 

A legveszélyesebb periódus a napraforgó és ku-
korica vetések és kelések, majd kezdeti fejlődésük 
időszaka (április végétől június végéig).

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan védhetjük meg 
a növényünket a talajlakó kártevőktől? Az egyetlen jó 
megoldás a talajfertőtlenítés. Erre a célra válasszunk gá-
zosodó hatású szert, mint amilyen a klórpirifosz.

Az FMC-Agro Hungary Kft. a fent ismertetett problé-
mák kezelésére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G 
talajfertőtlenítő mikrogranulátumot. A termék ha-
tóanyaga 50 g/kg klórpirifosz, amely jól ismert kiváló 
rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag a hatáshelyen előfor-
duló összes kártevő ellen hatékony, gyors és biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 
G-ben lévő klórpirifosz hatóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg A 
növénybe nem szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. Időjárási körül-
ményektől függően 30-60 napos tartamhatást biztosít a területen.

Napraforgóban és kukoricában 8-10 kg/ha dózisban használható fel, a vetéssel 
egy menetben mikrogranulátum szóróval kijuttatva. Ez a mennyiség tökéletes vé-
delmet ad a talajlakó kártevők ellen, nem csak a mag mellett, hanem attól távo-
labb is, ahová a talajszemcsék között a gáz szétáramlik. (Meg kell azonban jegyezni, 

hogy az engedélyezett dózisban a kukoricabogár lárva elleni hatékonysága nem 
elegendő.) Ez a hatás a talaj felszínén is megjelenik, így az ott lévő lombkártevőket 
is gyéríti, a vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és a magasabb hozam elérése érdekében használjunk 
mikrogranulált startertrágyát a vetéssel egy menetben. A Radistart Algit és a Ra-
distart Turbo a vetőgép mikrogranulátum adagolójával juttatható ki, közvetlenül 

a maggal érintkezve. Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartalmuknak köszönhető-
en gyors kezdeti fejlődést biztosítanak a növények 
számára. A jelentős mikroelem tartalom mellett, 
úgynevezett biológiai hatással is rendelkeznek a 
benne lévő alginitnek illetve Amalgerolnak kö-
szönhetően. A növények erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, amely a fényképen a jobb oldali nö-
vényen is jól látható, jobban átvészelik az aszályos 
időszakokat, és terméstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a Radistart Al-
git startertrágya 1:1 arányú keverését az FMC-Agro 
Hungary Kft. elvégzi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy hektár napraforgó 
vagy kukorica kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radistart Algit keverékkel 
a vetéssel egy menetben védekezhetünk a talajlakó kártevők ellen, amelyek jelen-
tős tőpusztulást okozhatnak, illetve erőteljes, gyors kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek így jobban ellenállnak a kártevőknek és az időjárás 
szélsőségeit is könnyebben átvészelik.

A fenti termékeket keresse a növény védőszer forgalmazóknál!
További információ: 
Tóth Balázs telefon: 0620/456-6275; www.fmcagro.hu

március 11. (szombat) 8-12 között

várunk szeretettel!

á

a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház Nagytermében.

Árusoknak regisztrálás, asztalfoglalás 
március 5-ig 06-54/402-014 

telefonszámon!

Lapzárta:
kedd 10 óra
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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
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Az Ön gondosan elkészített és kiváló 
minőségű CEFRÉJE  és a mi 

technológiánk illetve tapasztalatunk 
összességének eredménye 

az Ön saját PÁLINKÁJA! 
Áraink pedig továbbra is változatlanok!!!

Kisebb tételeket is vállalunk (200l).
06-30/382-3133 Hosszúpályi Szeszfőzde

www.hpszeszfozde.hu

Pálinkafőzés
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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)

fogszabályozás

38
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ÉA „PÉNZES”
AUTÓSISKOLA

(Okév sz.: 05-009-004)

Pénzes Zoltán iskolavezető: 
06-30/490-4530; 06-20/566-4973

Komádi Közösségi Ház
március 3. és 10. (péntek) 16:00-tól

Berettyóújfalu Körépület 1. emelet
március 4. és 11. (szombat) 14:00-tól
Többszöri részletfizetési lehetőség!

Személygépkocsi vezetői 
tanfolyamot indít.

autósiskola
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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

aszfaltozás
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Pintácsi György
06-70/346-5952
precizablakmagyarorszag.hu 

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

76
91
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www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

 Hirdessen az elsők közöttÚJDONSÁG!

Szakemberek
 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés

AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
ÁR: 3.800.- Ft + ÁFA / alkalom 

rovatunkban!

Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!

k
s

é é é !
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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

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fnysz:
 00720-2009
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Ö
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S
ékszerész 

(a piaccal szemben)

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.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.
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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.

AUTÓSZERELÉS

�Cukrász �szakács �óvodai

AUTÓSZERELÉS

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

VILLANYSZERELÉS

VILLANYSZERELÉS

A

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

ASZTALOSMUNKA

� Cukrász � szakács �óvodai 

FESTÉS

FESTÉS

Ö
TVÖ

S

BURKOLÁS

BURKOLÁS

KŐMŰVESMUNKA

Ö
TVÖ

S

KŐMŰVESMUNKA

�Cukrász �szakács �óvodai

FODRÁSZAT

MAL
MALLÁLÁÁR TÜZÉP

R TÜZÉP

KOZMETIKA

KERTÉPÍTÉS

Szakemberek A-Z-ig

Szakemberek A-Z-ig

6

2014. január 31.
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

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z: 
00

72
0-2

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: 
00

72
0-2

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 

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

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fn
ys

z: 
00

72
0-2

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 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

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

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.

AUTÓSZERELÉS

�Cukrász � szakács �óvodai

AUTÓSZERELÉS

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

VILLANYSZERELÉS

VILLANYSZERELÉS
ASZTALOSMUNKA

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

ASZTALOSMUNKA

� Cukrász � szakács �óvodai 

FESTÉS

FESTÉS

ÖTVÖS

BURKOLÁS

BURKOLÁS

KŐMŰVESMUNKA

ÖTVÖS

KŐMŰVESMUNKA

�Cukrász � szakács �óvodai

FODRÁSZAT

MALMALLÁLÁÁR TÜZÉP
R TÜZÉP

KOZMETIKA

KERTÉPÍTÉS

Szakemberek A-Z-ig

Szakemberek A-Z-ig

6

2014. január 31.
D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉPLIGNIT, 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, 
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� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 
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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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Ha a nyílászárók felújí- ■
tásán, esetleg cseréjén 
gondolkozik, ehhez nyújta-
nánk egy kis segítséget.

Önnek régi fa ablakai van-
nak és megunta, hogy nehe-
zen záródik, folyton huzatos, 
poros és zajos a lakása? Egy 
rosszul szigetelt vagy elavult 

fa nyílászáron a fűtési energia 
akár 30-40 % a is távozhat.

A megkeményedett vagy el-
ért szigetelőanyag cseréjére 
8-10 évente szükség van és a 
könnyed nyitás miatt időnként 
az ablakokpászítását, beállítá-
sát is el kell végezni. Ameny-
nyiben régi 15 – 20 éves ter-
mo üveg van a nyílászárókban, 

érdemes tudni, hogy ma már 
jobb, fokozott hőszigetelésű 
termo üvegre lehet cserélni, 
ami sokkal több hőt képes 
benntartani.

Ha önnek olyan ablakai van-
nak, amikben sem termo üveg, 
sem szigetelő anyag nincs, 
mint pl.: Geréb tokos, palló-
tokos ablakok jó ha tudja hogy 

ezek az ablakok is felújítha-
tóak és hőszigetelté tehetőek 
szigetelőanyag és termo üveg 
beépítéssel!

Természetesen, ha ön egy 
teljesen új fa nyílászáróban 
gondolkodik érdemes olyan 
céget keresni, aki a felméréstől 
a gyártáson át a beépítésig tel-
jes körűen elvégzi a munkát. 

Mielőtt laikusként kicse-
rélteti vagy otthoni házi bar-
kácsolással próbálja rendbe 
rakni, érdemes tájékozódni, 
szakembert hívni!

Tájékozódjon és kérjen elő-
zetes szakmai tanácsot cé-
günktől.14 év ablak felújítás 

és gyártás tapasztalataival ob-
jektív szaktanácsot tudunk ad-
ni a nyílászárók valós állapo-
táról, hibáiról!

ingyenes hely színi felmé-
réssel és azonnali árajánlattal 
állunk rendelkezésükre!

Ablak javítás vagy csere?

ELÉRHETŐSÉG

Ablakspecialista Kft.
Gácsi Zoltán
20/451-1346
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Bakonszegen Kádár V u 4 szám alatt más-
félszobás kertes családi ház eladó. Érd.: 
06-30/548-1427

Berettyóújfalu Jókai M u 10 sz alatti régi 
tipusú ház + szoba, konyha, fürdőszobával 
eladó. Érd. helyszínen vagy 06-54/404-486

Berettyóújfaluban parkosított telken 96 
nm hasznos alapterületű 2 nagy szoba és 2 
fél szobás családi ház garázzsal eladó. Érd.: 
06-30/352-1220

Berettyóújfalu Petőfi u 52. sz alatt régi 
tipusú ház nagy telekkel összközművesített. 
érd.: 06-70/324-2289

Berettyóújfalu Szemere út 28. kertes gáz-
fűtéses családi ház eladó. Iá.: 7,8 M. Tel.. 
06-30/562-3487

Berettyóújfalu Zöldfa út 23 alatti lakóház 
300 négyszögöös telken eladó. Víz, gáz, vil-
lany van! Érd.: 06-54/704-614

Biharkeresztesen eladó 3 szobás összkom-
fortos ház kis kerttel Alkotmány u 8 sz. gáz-
konvektoros fűtés. tel.: 06-30/688-9527

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

derecskén kertes családi ház eladó. Tel.: 
06-30/608-3330

esztárban a Rákóczi  utcán 2147 nm-es tel-
ken 2 szobás gázfűtéses családi ház eladó. Ui.: 
használt bútorok, használati eszközök eladók. 
Érd.. 06-20/372-2458

Ha nem talál vevőt eladó ingatlanára for-
duljon hozzám bizalommal. Ingatlan közve-
títés kiemelten kedvező feltételekkel. Tel.: 
06-70/312-6553

Komádiban Mikszáth út 1 sz alatti csa-
ládi ház és kisbálás lucerna eladó. Érd.: 
06-30/368-9218

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

Körösszegapáti Klapka u 13. sz alatti 
scaládi ház eladó. Víz villany gáz van. Iá.: 2,7 
M Érd.:06-30/206-4274

szentpéterszegen 2 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, garázs+melléképületek, gáz+ 
cserépkályha fűtésű családi ház kedvező áron 
eladó. érd.: 06-30/465-8926

szoba, konyhás, fürdőszobás kis ház beállt 
gyümölcsössel eladó. Érd.: 06-30/504-9762 

l a K á s e l a d á s
Berettyóújfalu, Bessenyei ltp: 3. emeleti 2 
szobás lakás eladó. 06-30/965-7672

Berettyóújfaluban 2 db társasházi lakás 
garázzsal eladó. Érd.: 06-30/619-9077

derecskén Piac u 8 sz. alatti földszinti tár-
sasházi lakás eladó. érd.: 06-30/282-9526

Hajdúszoboszló, Bányász utca., 68.00 
nm-es, csúsztatott zsalus lakás eladó. 4. 
emeleti Ár: 10.5 M Ft. +36302994093 www.
ingatlan.com/22937077

szerencs, Kossuth Lajos utca , 72.00 nm-es, 
tégla lakás eladó. 3.emeleti Ár: 7.9 M Ft. Tel.: 
06202033576 +36202033576 www.ingatlan.
com/22661733

é p í t é s i  t e l e K

Berettyóújfaluban 3400 nm építési 
telek egyben vagy megbontva eladó. tel.: 
06-20/377-5656

Berettyóújfaluban 760 m2 bekerített, gon-
dozott építési telek eladó. Villany, víz, gáz 
beszerelve! Tel.: 30 928 4749

Berettyóújfalu Petőfi utcán 829 nm-es épí-
tési telek eladó. Iá.: 4,9 M Tel.: 06-70/942-
7970

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

F ö l d ,  K e r t
a Sárostókertben 430 négszögöl kert gazda-
sági épülettel fúrt kúttal, villannyal eladó. Érd.: 
06-30/305-4652

Berettyóújfalu Hérnekkertben 1248 
nm területű beépíthető kert eladó. Érd.: 
06-54/402-957 vagy 06-30/272-7982 

eladó Berettyóújfalu Hérnekkert városrész-
ben: 3654 nm területű művelési ág alól kivett 
zárt kert. Iá: 0,99 M. Tel.: 06-70/942-7970

eladó Berettyóújfalu külterületén, 0285/44 
Hrsz-on osztatlan közös tulajdonú szántó-
legelő 26,4 Ak-ra eső része. Iá.: 2,15 M. Tel.: 
06-70/942-7970

lucernaföldet bérelnék éves használatra. 
Érd.: 06-70/774-7250

Mikepércs Bodóházánál 5-ös dűlőnél 1200 
nm nagyságú gondozott szőlő eladó. Érd.: 
06-30/906-2052

szántóföldet bérelnék Berettyóújfalu és kör-
nyékén. Bérleti díj megegyezés szerint, melyet 
előre fizetek ki! Érd.: 06-70/774-7250

tanya eladó Berettyóújfaluban a Tescóhoz 
közel új gazdasági és szociális épülettel beke-
rített udvarral. Érd.: 06-30/422-1369 vagy 
06-54/401-741

a l B é r l e t e t  K í n á l
Berettyóújfaluban a Kossuth u. 2 szo-
bás családi ház hosszútávra albérletbe 
kiadó. 40000Ft/ hó + 2 havi kaukció. Tel.: 
06-30/925-1535

a l B é r l e t e t  K e r e s
Kiadó lakást keresek Berettyóújfalu köz-
pontjában. Érd.: 06-30/685-6668 vagy06-
30/689-8538

J á r M ű
eladó Mercedes tehergépkocsi 307/D 
Magyarországon forgalomba írva, működő-
képes állapotban. Érd.: 00040/743-344-133 
vagy 0040-740/783-633

toyota Dyna 2.5D 1997-es Szervo-
kormány. 12 KÖBMÉTERES SZIGETELT 
DOBOZOS FELÉPÍTMÉNY  KÉTSZÁRNYÚ 
HÁTSÓAJTÓ+OLDALAJTÓ eladó, cserélhető,  
ár: 599.000 ft,  tel 20-2049079  

Volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.évjárat 
ezüst kombi  KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 
elektromos ablak, szervokormány, eladó, 
cserélhető, hitelezhető  ár: 599.000 ft,  tel 
20-2049079  

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi első 
tulajdonostól , szervizkönyves, sérülésmen-
tes,   KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
997.000 ft,  tel 20-2049079  

Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008.09. 
havi fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szervokor-
mány,   6 légzsák, cd-s autórádió, 4elektro-
mos ablak, tempomat,  szép  állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.297.000ft, tel: 
20-2049079

dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989.05.havi, 
vonóhorog ,szép  állapotban eladó, cserélhe-
tő,  ár: 157.000ft,  tel 20-2049079

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

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

Chevrolet Spark 0.8  2006.11.havi ABS,  
szervokormány,   légzsák, MP3-autórádió,    
szép  állapotban eladó, cserélhető,  ár: 
599.000ft,  tel 20-2049079

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

skoda Fabia 1.4 benzines 2007.05. havi 
fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokor-
mány,   2 légzsák, autórádió,  központizár,  
eladó, cserélhető, hitelezhető,  ár: 697.000ft,  
tel 20-2049079  

BMW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin  első 
tulajdonostól , szervizkönyves, sérülésmen-
tes,   KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
1.397.000 ft,  tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2007.09.havi 1.6 ben-
zin 1.tulaj szervizkönyv KLÍMA, ABS, Lég-
zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szervo-
kormány, szép megkímélt állapotban  eladó, 
cserélhető, hitelezhető  ár: 1.197.000 ft,  tel 
20-2049079  

suzuki Ignis 1.3 benzines  2005. évjárat 
KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektro-
mos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
697.000 ft,  tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2005.07.havi 1.6 ben-
zin/gáz  szervizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 
szép megkímélt állapotban  eladó, cserélhető, 
hitelezhető  ár: 997.000 ft,  tel 20-2049079  

peugeot 106 1999.03. 1.0 benzin havi 
90.000km kékmetál Centrálzár, szép meg-
kímélt állapotban  eladó, cserélhető,   ár: 
297.000 ft,  tel 20-2049079  

suzuki Swift 1.3 GLX 2005.11. havi 
125.000km ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
997.000 ft,  tel 20-2049079  

skoda Octavia 1.6CR TDI diesel kombi 
2010.05.havi sérülésmentes szervizkönyves 
ABS,ASR, KLÍMA, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
2.997.000 ft,  tel 20-2049079  

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

J á r M ű K e r e s é s
aUtÓBOntÓBa VÁSÁROLOK KELETI-
NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, ELSZÁL-
LÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

autófelvásárlás!á llapot és kortól függetlenül 
azonnali készpénzfizetéssel!06706255878

aUtÓJát MEGVESZEM adásvételivel 800ezer 
forintig 1992-es évjárattól. Azonnal fizetek. 
Kevés vagy lejárt műszakival,motorhibás , 
enyhén sérült is érdekel. Házhoz megyek, 
hívjon bizalommal! +36-30-9954-950

személyautókat, teherautókat vásárolok! 
Bármilyen érdekel! Azonnali készpénzfizetés-
sel! Hívjon bizalommal!  0630/231-7750

személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig 
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink 
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt 
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-
ig tel:20-2049079

G a r á z s
Garázs (üzlethelyiség) eladó a Bessenyei ltp-
en 18 nm forgalmas úton, vételár 100 %-ban 
leírható. TEl.: 06-30/9938394

Ü z l e t
Kiadó a volt Király ABC . Érd.: 06-54/401-
523

G é p ,  s z e r s z á M
eladó: MP-4 pótkocsi, MTZ 50, nagytelje-
sítményű daráló, 300 l-es vegyszerező. tár-
csa, eke, simahenger+nagybarona, 4-6 soros 
SPC vetőgép. Érd.: Berettyóújfalu Árpád u 1/C 
06-30/294-3418

Gruberlazító, fűkasza, kombinátor, front-
kasza, vetőgép, forgóborona, rendsodró, 
eke, terménybefúvó, homlokrakodó. Tel.:06-
30/747-6774

Jumz traktor 6011-es pótkocsi, kombinátor, 
kultivátor, 4 soros vetőgép, 2 fejes eke, műtrá-
gyaszóró eladó. Érd.: 06-20/286-6617

Mtz-550, 1989-es évjáratú5800 üzemórá-
val, első tulajdonostól, 2018. 06-ig műsza-
ki vizsgával, kitűnő állapotban eladó. Érd.: 
06-70/322-2528

sV 2,6-os tárcsa és 1 db 4 méteres LEYÁK féle 
borona eladó. Érd.: 06-30/469-9519

3 m-es dupla rönktörős kombinátor eladó. 
érd.. 06-30/386-5533

4 tagu függesztett fogas Borona és függesztett 
kombinátor eladó. Érd.: 06-30/542-1225

á l l a t
Cigája törzs kosok, traktorra szerelhető rak-
lap villa eladó. Érd.: 06-20/663-0791

eladó 1 db Merinó kos 3 éves törzskönyve-
zett. Eladó színben tárolt körbálás széna, kis-
bálás széna és szalma. Tel.:06 20 942 2869

Fiatal barna tojó tyúk szombaton márius 18. 
és 25. valamint április 1. és 8. a Berettyóújfa-
lui Piacon termelőtől eladó. Érd.: 06-70/773-
8464

Jó minőségű hízók eladók. Érd.: 06-30/219-
7273

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

Választott malac eladó Berettyóújfaluban. 
Érd.: 06-20/433-5975

140-200 kg-os hízók eladók Berettyóújfalu 
Damjanich u 27. Tel.: 06-20/234-4424

1 db rágott koca és lucerna mag eladó. Tel.: 
06-30/425-9858 

1 éves tojótyúk eladó 400Ft/db. Tel.:06 20 
329 9775

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

2 db 200 kg feletti hízó eladó 400 Ft/ kg 
Berettyóújfalu Nefelejcs u 33. Tel.: 06-30/623-
9984

2 db másfél éves magyar tarka üsző eladó. 
Érd.: 06-30/578-5701

3 Hetes előnevelt csirke rendelhető ingyenes 
házhoz szállítással!! 06303638074

7 db fekete tarka 3 hónapos bika borjak 
eladók. érd.: 06-30/979-9612

8 hónapos előhasú MT üsző eladó. Tel.:06-
30/286-9951

n ö V é n y
Kisbálás rétiszéna eladó. Tel.:06 30 386 
8083

Jó minőségűkisbálás lucerna eladó. tel.: 
06-30/925-6411

Jó minőségű kisbálás lucerna van eladó 
kb600 db színben tárolva, esőmentes. Tel.: 
06-30/851-6409

Kis bálás széna eladó. Tel.: 06-30/562-
9982

Kisbálás lucerna eladó kb 100 db. Tel.: 
06-30/694-7360

lucerna mag eladó. Érd.: 06 20 362 5461

lucerna, széna 120*120-as bálázott eladó. 
Érd.. 06-30/395-7800

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

szőlőoltványok csemegék és borfajták ter-
melői áron eladók. Tel.: 06-30/273-2351

takarmányzab eladó, 1 db kovács üllő. 
érd.: 06-30/460-6602

1000 kg búza eladó. Érd.: 06-30/339-8923

200 bála kisbálás lucerna jó minőségű, 10 
mázsa zab és árpa eladó. Tel.: 06-54/950-
422

20 bála nyúlnak való lucerna 300 kg ömlesz-
tett széna eladó. Tel.: 06-54/706-229

23 db csomagolt körbálás lucerna, 16 db 
újvetésű körbálás lucerna eladó. Tel.:06 30 
339 0663

30 db körbálás lucerna eladó Zsákán. 06 20 
460 9886 vagy 06 30 618 9864

30 db körbálás széna eladó. Érd.: 06-20/669-
7174

35 zsák lucernadara eladó. 2000ft/zsák. 
Nagyobb tételben kedvezmény! Érd.:06 30 
978 0452

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

Bontott cserép eladó. Érd.: 06 70 595 
9943

eladó kemény tüzifa (bükk, cser) konyha-
készre felvágva, házhozszállítással. Tel.: 
0040-743/344-133 0040-740/783-633 vagy 
06-40-259/477-687

eladó: rexasztal, húsdaráló 380 V, 80*80 
éttermi asztal 10 db, 20 kg-os szénsavpa-
lack, 23 kg-os pb gázpalack, hűtőkamra ajtó, 
hűtőkompresszor, szenes kályha, diófa foszni. 
Érd.:06-30/690-6084

eladó SOFA hőszigetelt bontott jó álla-
potú ablakok 2 db 170*150 kétnyíló, 1-1 
db 120*150, 90*150 bukó-nyíló. Érd.: 
06-20/415-9721 

elektromos rokkantkocsi szinte új állapot-
ban, szemes tengeri 5-10 mázsás tételben 
házhoz szállítva eladó. 06-70/302-4409

ipari Ezüst, Amalgám, Platina, Palládi-
um Felvásárlása Helyszíni Kp fizetéssel! 
06702921004

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

szabófa tüzépen akciós tüzifa kapható. 
Akácfa, nyárfa, fenyőfa. Tel.:30 406 4954

szezonvégi kiárusítás kalodás, ömlesz-
tett, konyhakész hasított tűzifa! tölgy, 
bükk, akác. Akár ingyenes szállítás. Kaloda 
1mx1mx1m ár:12500 FtErdei m3ár:25000 
Ft Üzemi ömlesztett ár:17500 Ft /m3 Hívjon 
bizalommal:20/512-6628

Új-használt sport, túra, cross, supermoto 
motorgumik eladók! 06 30 6178593

Vásárolnék hagyatékból régi bútorokat, 
dunnát, párnát, egyéb használati tárgyakat. 
06(30)304-9643.

4 db-ból álló szobabútor, íróasztal, bejárati 
ajtó, kerettel (heveder záras) 3 fejes toló szán-
tó eke eladó. Érd.: 06-30/504-9762

s z O l G á l t a t á s
árnyékolástechnika. Redőny, reluxa, har-
monikaajtó, szalagfüggöny szúnyogháló készí-
tése javítása! Tel.:06 30 557 8956

azonnali duguláselhárítás bontás nélkül a 
hét minden napján. Tel.. 06-20/493-6240

Burkolást, festést, telejkörű lakás felújítást 
vállalunk! Tel.: 06-30/467-4542

Családi házak felújítását, burkolást, fes-
tést, hőszigetelést kőműves munkákat válla-
lok. Tel.. 06-30/649-7682

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesz-
tett háló, hullámosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészítők közvetlenül 
a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu +36-
30/537-3308

Gáz-víz fűtés tervezése, kivitelezés A-tól 
Z-ig. Kondenzációs kazánok szervizelése, 
beüzemelése és tűzhelyek, vízmelegítők, kon-
vektorok javítása. Tel.: 06-30/533-7060

Kőműves mester brigádjával vállal minden-
nemű kőműves, festő, burkolómunkálatokat. 
Anyaggal A-Z-ig. Továbbá vizes, salétromos 
falak felújítását. 06-30/364-0330

Megbízható személy ház körüli és kerti 
munkát vállal. Tel.: 06-30/661-1980

Apró

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!

81 m2-es ház, 
1700 négyszögöl telekkel 

ELADÓ. 
Érd.: 06 20 583 9530 38

98
41
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palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

szobafestést, mázolást, tapétázást külső 
szigetelést,-festést, tetőmosást vállalok! Érd.: 
06-20/310-0994

szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált 
parkettázást vállalok. Tisztességes munkavég-
zéssel, normál áron. 06-70/631-1550

Olló, kés, húsdarálókés, szeletelőtárcsa, haj-
nyírógép élezése. Derecske Szabadság u 6. 
Érd.: 06-20/536-7506

tetőfedés, tető javítás, palatetők átfedése 
többféle lehetőséggel, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel.:06 20 328 2408

trapézlemez, Tetőlemez több színben akci-
ós áron eladó! Érdeklődni: 30/5753273

WWW.XaBlaK.HU Nyílászárók széles 
választéka (pl. 120x150cm: 29.500Ft) Tel: 
06-70/360-9538

p é n z
szabadfelhasználású hitel, adósságren de-
zőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, kezes nélkül, 
előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök , 
THM: 5%-10,2 %, Regszam :0040600476843, 
06306358080

sürgősen készpénzre van szüksége, akkor 
vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon 
belül, személyre szabott hitelek. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénzért megvá-
sároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

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

aUtÓipari szolgáltató vállalat országo-
san hosszútávú munkára minőségellen-
őröket, betanított munkásokat, varrónő-
ket keres. Juttatások. 150-200.e.-Ft. net-
tó/hó+ szállás, munkaruha, negyedéves 
bónust, fizetési előleg. Érd: hr@fentisg.eu 
06/20-277-1070.

azonnali belépéssel tanyára, ottlakással, 
egyedülálló juhászt felveszek. Fizetés meg-
egyezés szerint. 06-20/391-1552

autószerelőt berettyóújfalui munkahely-
re felveszünk. Tel.: 06-70/533-0258

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri mun-
kahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás bizto-
sított. 06-70/354-9321

Békés megyei tanyabirtok keres tanyagond-
nokot ottlakással. 06-20/9808-017

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk 
vámospércsi munkahelyre. Tel: 06-20/320-
5229

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

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

Festő szakmunkást felveszek akár pályakez-
dőt is. Érd.. 06-20/339-9957

Hajnali munkára, megbízható, kerékpárral 
rendelkező kézbesítőt keresünk Berettyóúj-
faluba napilap terjesztésére. Jelentkezhetnek 
nyugdíjasok, vagy megváltozott munkaképes-
ségűek is! Jelentkezni munkaidőben: 30/298-
73-92 telefonszámon lehet.

Jól heggesztő lakatosokat felveszek. Tel.: 
06-30/998-193

Juh és szarvasmarha mellé egyedülálló sze-
mélyt keresek Dunántúlra. Utaztatást válla-
lom. 06-30/929-5635

Kőműveseket, festőket segédmunkásokat 
felveszek. Berettyóújfalui munkahely. Tel.:06 
20 328 2408

Mezőgazdasági gépszerelőt, gépkezelőt 
keresek. Érd.: 06-30/655-3466

Mikepércsi telephelyünkre lakatos csa-
patba és telephelyi munkákra munkatársa-
kat keresünk lakatos, segédmunkás, kézi és 
gépi anyagmozgató munkakörbe, teljes mun-
kaidőbe és egy fő karbantartó munkatársat 4 
órás munkarendbe. 06-20/350-8343

nyílászárók értékesítésére és beépítésére 
keresünk tapasztalattal rendelkező munka-
társat. Fényképes önéletrajzot: info@xablak.
hu e-mailre várunk.

sofőr-piaci árust keresünk hajdúszováti 
pékségbe. Hajnali munkakezdés. Érd.: H-P 
8-17 óra között. 06-70/649-9595

takarítónőt keresek 4 órában irodák, üze-
mek takarításához. Érd.: 06-20/965-4362

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

á l l á s t  K e r e s
Kereskedelmi végzettséggel nő munkát 
keres. Érd.: 06-30/446-0058

O K t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető tan-
folyam indul Debrecenben nagy kedvezmény-
nyel március elején. tel: 70 209 2007 www.
alacritas.hu

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

t á r s K e r e s é s
50 körüli nőt keresek magam mellé, hosszú 
távra. Tel.: 06 30 681 7311

53 éves elvált férfi keresi társát. Érd.:06 30 
520 4177 Du. 6 után

Ü d Ü l é s ,  s z a B a d i d ő
személyszállítás 15-ös kisbusszal. Érd.: 
06-20/317-4332 ÁSZ: 09/001217

5 napos Erdélyi körutazás Torockótól a 
Gyímesekig 04. 27.-05.01-ig. Érd.: 06-20/317-
4332 ÁSZ: 09/001217 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 
március

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás

10. péntek

16.00 A fehér király
(Színes, szinkronizált angol fi lm, 89 perc, 2017)

18.00 John Wick: 2. felvonás
(színes, szinkronizált amerikai akció-thriller, 122 perc, 2017) 

11. szombat

16.00 A fehér király
(Színes, szinkronizált angol fi lm, 89 perc, 2017)

18.00 John Wick: 2. felvonás
(színes, szinkronizált amerikai akció-thriller, 122 perc, 2017) 

12. vasárnap

16.00 A fehér király
(Színes, szinkronizált angol fi lm, 89 perc, 2017)

18.00 John Wick: 2. felvonás
(színes, szinkronizált amerikai akció-thriller, 122 perc, 2017) 

13. hétfő

16.00 Sárkány közeleg 
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 1105 perc, 2016)

18.00 Az egészség ellenszere 
(színes, szinkronizált amerikai thriller, 142 perc, 2017) 

14. kedd

16.00 Sárkány közeleg 
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 1105 perc, 2016)

18.00 Az egészség ellenszere 
(színes, szinkronizált amerikai thriller, 142 perc, 2017) 

15. szerda

16.00 Sárkány közeleg 
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 1105 perc, 2016)

18.00 Az egészség ellenszere 
(színes, szinkronizált amerikai thriller, 142 perc, 2017) 

16. 
csütörtök

16.00 Hóesés barcelonában
(Színes, feliratos spanyol fi lm, 95 perc, 2015)

18.00 Logan-Farkas
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 2017) 

17. 
csütörtök

16.00 Hóesés barcelonában
(Színes, feliratos spanyol fi lm, 95 perc, 2015)

18.00 Logan-Farkas
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 2017) 

30/633-0073 www.forba.hu

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

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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Z: 
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Lovak kiképzésében jártas és 
lovaglás oktatás ismeretekkel 

munkatársak jelentkezését várom 
Berettyóújfalui Lovardába. 

06-30/303-6363

38
98

43

Fájó szívvel emlékezünk

Kiss Imréné
Tóth Erzsébet

halálának 2. évfordulójára.
Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
Hiába szólítunk, hangunk már nem 
hallod.
Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú útján.
Tudtad, mi is tudtuk, mily beteg vagy,

De Te kímélni akartad a családodat.
Mégis elmentél, egyetlen perc alatt,
Számunkra csak döbbenet és fájdalom 
maradt.
De emléked örökké itt van velünk,
Ameddig élünk, el nem feledünk.

Férje gyermekei, unokái és dédunokái

38
98
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Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik

Veres 
Lajos

élt 83 évet
temetésén megjelentek, sírjára 

virágot helyeztek és együtt 
osztoztak a gyászoló család 

fájdalmában.
Külön köszönetet mondunk az 
orvosoknak, ápolóknak, akik 
az utolsó pillanatig mindent 
megtettek érte, és köszönet a 

betegszállítóknak, akik 
otthonában segítették.

A gyászoló család

38
98
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Köszönetet mondunk 
mindazoknak, aki

Aranyi Sándor 
József

Szentpéterszegi lakos
élt 44 évet

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, a család 
fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

38
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Köszönetet mondunk, 
mindazoknak, akik 

szeretett férjem

Szabó Károly
élt 67 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, a család 
fájdalmában osztoztak.

Gyászoló család

38
98

53�: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.

Fájó szívvel emlékezünk

Rostás Éva 
halálának 6. évfordulójára

március 13-án.
3 fi a, édesanyja, 2 huga
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Köszönetet mondunk, 
mindazoknak, akik 

szeretett édesanyánk

özv. Tóth Gézáné
Pozsár Róza

élt 81 évet
temetésén megjelentek, 
mély fájdalmunkban 

osztozva, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

Gyászoló gyermekei
38

98
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Fájó szívvel emlékezem 
meg drága feleségem, 

Kurucz 
Károlyné 

(Szabó Irén) 
halálának 2. évfordulójára, 

március 12.-én.
Nyugodj békében,

Hű férjed Kari.

38
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Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,

Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel,

De egy könnycsepp
szemünkben érted él,

Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha
senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok,

múlhatnak évek,
Szívből szeretünk,

s nem feledünk Téged.

id. Ritók 
József 

halálának 2. évfordulójára 
megemlékezik

szerető felesége, gyermekei, unokái.

38
98

65

Érd.: +36-20/203-4780 
www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupunktúra • Füladdiktológia
Akupresszúrás meridiánmasszás

Pulzus-és Nyelvdiagnosztika
Kínai gyógynövényismeret

Moxa-, köpöly-, gyertyaterápiák
Refl exológia

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N
a 2017. április 2-án induló tanfolyamon!

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL
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Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600  |  5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

 Női tavaszi • kabátok (40-52-es méretig)
 • Pierre Cardin tavaszi kabátok,zakók, nadrágok
 Egyes alkalmi • Olymp ingek 9900 Ft/db
 • Cecil, Street One átmeneti kabátok, 
nadrágok, mellények -50%
 • Street One, Cecil hosszú ujjú felsők, 
pólók, kardigánok 3000 Ft -5000 Ft
 • S. Oliver, Mustang pólók 3990 Ft-tól
 • Rouge ruhák nagy választékban -20%
 • Converse cipők már 9900 Ft-tól
 Férfi vászon, bőr és átmeneti • 
cipők, papucsok 9900 Ft-tól
 • Nike cipők nagy választékban -20%
 • Új márkánk: Warp Zone, Twister

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