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Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

 + 36 30 720 5559

vakolható tokos, ráépíthető tokos, 
külső tokos, redőny garázskapu 

motoros kivitelben

ALUREDŐNY
rendszerek gyártása
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ÚJRA NYITVA VAN
A TEJPORGYÁR!

Berettyóújfalu  Tejporgyár Parkolóban

FÉMZÁROLT VETŐBURGONYA, 
DUGHAGYMA ÉS 03. 19-TŐL 
ÉTKEZÉSI BURGONYA VÁSÁR!

Deziré FZ vetőburgonya (őszi) 10-30kg-os
Red Scarlet FZ vetőburgopnya (korai) 10-30kg-os

Agria FZ vetőburgonya (sárga) 10-30kg-os
50 szemes mini gumók

Deziré, Kleopátra, Balatoni Rózsa, Bella Róza 
apró és étkezési burgonya nagy készletválaszték.

Vörös, Lila, Fehér dughagymák
Zöldség, Gyümölcs

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV 
MÁR HAVI 990 FT-TÓL.

Furta, Szent L.u. 12.Furta, Szent L.u. 12.
TV + INTERNET + TELEFON

Médium, médium HD, plus HD tv csomagok 
már 1490 Ft-tól 2 tv-ig ingyenes beüzemeléssel.

6-7 légkamrás, műanyag ablakok gyártása,  beépítése, több 
színben 5 ponton záródó biztonsági, hőszigetelt ajtók, 
redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, 
harmonika ajtók,  napellenzők, roletták
(bontással, helyreállítással is)  Javítások, gurtni csere.

AJTÓABLAKREDŐNY FUTÁR
Beszerelés a legrövidebb határidővel!

Nagy László 06-30/322-7167

N Y Í L Á S Z Á R Ó K
Bemutató terem

Debrecen, Kassai út 117.
Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683

www.ajto-diszkont.hu
facebook.com/ajtodiszkontdebrecen

N Y Í L Á S Z Á R Ó KÁ S

GYÁR I
K ÉPV I S E L ETE

Debrecen területén ingyenes felmérés!

AKCIÓK HELYETT TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK!

A Baromfi Coop Kft.  
földesi Broiler  

baromfi telepére, 

2 fő 
baromfigondozó

Az állattenyésztésben szerzett 
tapasztalat, valamint 
műszaki érzék előny, 

de nem követelmény.

állás betöltésére keres 
jelentkezőket. 

A szakmai önéletrajzokat a következő 
e-mail címre várjuk:  

vargacs@baromficoop.hu
Postai úton: Baromfi Coop Kft. 
4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.

Önéletrajzok beérkezési  
határideje: 2018. március 29.

ÖNKÉNTESSÉG
SZEMÉLYRE SZABVA

ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

t

VIKTÓRIA – FA Kft. 
TŰZIFA TELEPE

Az alábbi fákat kínálja akcióban!
 Tölgy, gyertyán, bükk, cseresznye kuglis: 

3.000 Ft/100 kg

 Akác kuglis: 3.500 Ft/100 kg

 Akác gally: 3.000 Ft/100 kg

 Nyárfa: 1.900 Ft/100 kg

 Nyárfa-rostfa, 2 m-es: 12.000 Ft/m3

Telefon: 06-30-703-40-70
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HÚSVÉTI VÁSÁR a Szőnyegboltban 03.16-tól 04. 05-ig

-20% engedménnyel
laminált padlók, padlószőnyegek, kül- és beltéri csempék, pvc padlók és álmennyezetek

Komádi, Kossuth u. 6.
Tel.:06-3/392-1350

Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. 
Tel.:06-70/388-4077
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Szeretnél többet megtudni? Lépj kapcsolatba velem: 06-70/247-7571

A Próbacsomag egy 
bevezető táplálkozási 
program, a Herbalife 
világelső étkezést 
helyettesítő turmi-
xával, a Formula 1 
étkezést helyettesítő 
Shake-kel*.

Hogy elkezdj egy egészséges reggeli programot vagy1. 
Hogy megtedd első lépésedet a testsúly-kontroll program felé2. 
Próbáld ki a termékeket, hogy érezd a különbséget

HASZNÁLHATOD:
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Egyre több utas ke- ■
resi fel a Debreceni 
Airportot, közel 30 
százalékos emelke-
dést könyvelhettek el.

Magyarország második 
legforgalmasabb repülőtere 
a Debreceni Airport, melyet 
az elmúlt évben egyre több 
utas keres fel. A cívisváros 
repülőtere minden idők 
legerősebb januári utasfor-
galmát (a hazai regionális 
repülőterek történetében) 
tudhatja a háta mögött, idén 
januárban ugyanis 26 szá-
zalékkal emelkedett az uta-
sok száma: több mint 24 ez-
ren döntöttek a Debreceni 
Airport mellett.

Tamás László járatfejlesz-
tési igazgató elmondta, a 
Debrecen Airport utasfor-
galmának stabil növekedése 
januárban is egyértelműen 
a stratégiai partnereknek, a 
Wizz Air és a Lufthansa City 

Line légitársaságok debre-
ceni utasforgalmi növeke-
désének köszönhető. Az is 
sokat jelent, hogy 2017. de-
cember 18. óta már Euró-
pa és Izrael 8 gazdasági és 
turisztikai szempontból is 
rendkívül fontos régiójával 
van közvetlen légi összeköt-
tetése Debrecennek, ezáltal 
pedig a kelet-magyarorszá-
gi régiónak. – 2018-ban to-
vábbi növekedésre számí-
tunk a külföldi turisták által 

eltöltött ven-
dégéjszakák 
számát ille-
tően ill. a 
régió szál-
lodáinak ki-
használtsága is tovább ja-
vulhat. A vendéglátóhelyek, 
szabadidős és rekreációs 
szolgáltatók ill. a taxi és más 
személyszállító cégek for-
galma és az ÁFA és IFA be-
vételek is jelentősen fognak 
növekedni a régiónkban – 

mond-
ta el Tamás László.

Tovább bővül a kínálat
Az idei évben még gazda-

gabb kínálatot nyújt a repülő-
tér, hiszen március végétől a 
Lufthansa már hetente 5-ször 
szállít utasokat Debrecenbe, 

kedd 
és szombat kivé-

telével a hét minden napján 
„száll” az üzleti és szabad-
idős utasok rendelkezésére. 
– A nyári charter szezon a 
rendszeres német beutazó 
charter gépek mellett, Török-
országba már heti kétszer, 
Görögországba Zakynthosra 
és Bulgáriába, Burgaszba, 
Egyiptomba nagyobb gép-
kapacitással Hurghadába 
is biztosítunk nyári járato-
kat a nap szerelmeseinek. 
A nyár abszolút újdonsága 
és slágerdesztinációja pedig 
Barcelona lesz, 2018. június 
közepétől szeptember végé-
ig – mondta a járatfejlesztési 
igazgató. Hozzátette, a múlt 
évben elkezdődtek azok az 
infrastrukturával összefüg-
gő beruházások a reptéren, 
amelyekkel meghatározóvá 
válik akövetkező években 
Közép- és Kelet-Európában.

Erősen kezdte az évet a debreceni reptér
A nyár abszolút újdonsága és slágerdesztinációja Barcelona lesz
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Kedves Menyasszonyok!
A Judit szalonban

mostantól nem csak vásárlásra,
hanem kölcsönzésre is lehetőség van.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u 23. (dm mellett) 
Tel.: 06-54/402-632 vagy 06-30/248-1622

A POLYDUCT ZRT. 
munkatársakat keres

GÉPI  
FORGÁCSOLÓ

munkakör betöltésére.

Hagyományos forgácsoló gépek 
(marós, esztergályos). Sorozatgyártásra!

Munkavégzés helye: 
Fémszer üzem, Püspökladány, 

Táncsics M. u. 27.

Elvárások:  
szakirányú végzettség 

és gyakorlat.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal 
a karrier@polyduct.hu címre, vagy a fenti 

elérhetőségeken személyesen.

Berettyóújfalu
székhelyű építőipari 

cég önállóan 
dolgozni tudó 

villanyszerelő 
szakmunkást keres 
kiemelt bérezéssel 

felvételre.
Érdeklődni a

06-30/269-6860
számon lehet.

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

Gulyás Lajos
Tel.:06-30/489-4741

28 éve 

a szakmában

Komádiban
2018. 03.21-én 

10 órától
Érdeklődni és

jelentkezni lehet 

Tel.:06-30/295-7430

HORGÁSZVIZSGA

6-30/295-7430

Komádiban a 
Fortuna
Horgászboltban!

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

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

• redőnyök 
• műanyag párkányok 
• szúnyoghálók  
• szalagfüggönyök

Forgalmazása és szereléselé

•
•
•
•

F

7 KAMRÁS 
Horizont PS profilból! SZÚNYOGHÁLÓVAL

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSKÖKÖK LTSLTSL É
MEGEMELVE!

ÉÉ
MEGEMELVE!

GTÉRÍTÉSGTÉRÍTÉS
MEGEMELVE!MEGEMELVE!

AKI MEGFELEL 
MOST MINDENKIT,

AZ ALKALMASSÁGI  VIZSGÁLATON,

4000 FT
ÉRTÉKŰ ERZSÉBET UTALVÁNNYAL 
AJÁNDÉKOZUNK MEG!

(Az akció visszavonásig érvényes)

PLAZMAADÁS = ÉLETMENTÉS

VÉRÜNKBEN 
A SEGÍTSÉG
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Szakemberek A-Z-ig

 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 

 Hirdessen az elsők között

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

TRAPÉZLEMEZ

www.derecskeikalyhas.hu

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

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

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)

aronprofil@aronprofil.hu

ARON PROFIL

Magyarországon már 27 éve praktizáló

és 40 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 27 éve27 éve praktizáló praktizáló praktizáló

és és 40 éves40 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 RENDELŐKÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

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

Szolgáltatásaim:

2018. április 8-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

Wang doktor hazai  ■
kollégáinak szívesen to-
vábbadja tudását, ta-
pasztalatát.

Reggelente ez a lazító 
programom, és megmon-
dom őszintén, kellemes ér-
zéssel töltenek el a kezelé-
sek, valahogy nyugodtabban 
érzem magam utána egész 
nap. Pedig itt szúrnak, Wang 
doktor tűszúrásokal gyógyít 
– ezek Iván Ibolya mondatai, 
aki napokkal ezelőtt a szin-
te állandó fülzúgása miatt 
kereste fel dr. Wang Yu Cait 

a Debrecen belvárosában lé-
vő YIN-Yang Egészségügyi 
és Oktatási Központban. Az 
eredmény számára azonban 
nemcsak a nyugodtabb na-
pok, hanem az is, hogy né-
hány kezelés után már mint-
egy 20 százalékkal csökkent 
a fülzúgása. Mindez hogyan 
történt? Szívesen elmesélte 
nekünk.

– Jó másfél éve zúg a fü-
lem. Szinte állandóan. Ha 
elfoglalom magam, akkor 
valamelyest meg tudok fe-
ledkezni róla. A csend azon-
ban szinte elviselhetetlen. 

Orvostól orvosig jártam. Ők 
csupán azt tudták monda-
ni, hogy meg kell tanulnom 
együttélnem a fülzúgással. 
Ezt persze, hogy nem fogad-
tam el, és kutakodtam to-
vább, vajon ki tudna segíteni 
a mindennapjaimat megke-
serítő problémámon. Ekkor 
jutott eszembe a húgom ba-
ja, a fejfájása. Neki pár évvel 
ezelőtt már nem volt olyan 
napja, hogy ne fájt volna a 
feje. Hát persze, Wang dok-
tor! Neki is ő segített! – vil-
lant be a gondolat. – Ha neki 
tudott segíteni, akkor miért 
ne tudna rajtam is. Felhív-
tam telefonon, elmondtam 
neki a problémámat, és meg-
beszéltünk egy találkozót. A 
megadott időpontban nagy 
reményekkel kopogtattam 
be a rendelőjébe. Tudtam, itt 
szúrni fognak, Wang doktor 
nem az európai ember szá-
mára szokásos módon gyó-
gyít. Utánanézhettem volna 
az akupunktúrás kezelések-
nek, mi vár majd rám, ám 
nem tettem. Hiszen minden 
eset más és más, és a húgom 

példájából tudtam, hogy egy 
kiváló szakember kezébe ke-
rülök, abba semmilyen szin-
ten nem kell beleokoskodni.

Szóval a megbeszélt idő-
pontban megjelentem a ren-
delőben, Wang doktor át-
nézte az orvosi leleteimet, 
átbeszéltük a kórtörténete-
met, és közölte: több keze-
lésre lesz szükség, és van 
akinél korábban, míg má-
soknál később jelentkez-
nek a javulás jelei. Garancia 
azonban nincs a gyógyulá-
somra. Mindennek ellenére 
belevágtam, hiszen veszíte-
ni valóm nem volt. Kezem 
és lábam fején, a fül körül 
és a fej más pontjait is szúr-
ja a kezeléseken a kínai or-
vos. Tűfóbiám nincs, soha 
nem is volt. Bizonyos helye-
ken meg sem érzem a szúrá-
sokat. Az eredmény viszont 
eddig csodálatos. Csökke-
nőben van a fülzúgásom, 
és nyugodtabbak a min-
dennapjaim. Ez pedig nem 
csak a javuló állapotomnak 
köszönhető.

A háziorvos javaslatára
Wang doktor rendelőjében 

találkoztunk egy olyan asz-
szonnyal, akinek a házior-
vosa javasolta, hogy keresse 
fel a kínai orvost, merthogy 
az ő módszerei merőben el-
térnek az európai gyógyító 
módoktól, ugyanakkor dr. 
Wang Yu Cainak nemcsak a 
kínai gyógyításhoz, hanem 
az európai orvosláshoz is 
megvan az orvosi diplomá-
ja. Ez a tény, a bizalom, va-
lamint a gyógyítási eredmé-
nyei miatt egyre több orvos 
is felkeresi őt, és nemcsak 
azért, hogy testi problémái-
kon segítsen a főleg az aku-
punktúrás módszerén ala-
puló gyógyításával, hanem 
mind többen íratkoznak be 
az oktatásaira, tanfolyama-
ira, ahol ők is megtanulhat-
ják az ősi kínai gyógymódot.

Forrás: HBN

Betegeknek gyógyulás, orvosoknak tanfolyam

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

FOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁS

FOGSZABÁLYOZÁSNYÍLÁSZÁRÓKKÁLYHA, KANDALLÓ

Értékesítőnk segít!
Forduljon 
bizalommal hozzá.

Nagyné 
Tóth Judit
06-20/575 4944
judit.nagyne@szuperinfo.hu
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Keresse 
nyeremény-
játékainkat 
a Facebookon!

BÚTORAINK 
NEM LAPRA-
SZERELTEN 
ÉRKEZNEK!

Ne várjon

heteket az

ülőgarnitúrájára!

A T Bútor Outletnél 

közel 200 azonnal 

vihető garnitúra 

közül választhat.

www.facebook.com/tbutoroutlet

nye
játé
a Foutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64 900 Ft 

Be
6 
ét
994

66
94

Az akció 2018. 03. 16 – 03. 22-ig,
illetve a készlet erejéig tart.

4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

(Nyugati ipari park
– T Bútor Outlet)

E-mail:
tbutoroutlet2015@gmail.com

Telefon:
+36-70/606-0442

www.tbutoroutlet.hu

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
DEBRECEN ÉS KÖRNYÉKÉN.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
KOLLÉGÁINKNÁL!

Ra� aello kanapé
ágyazható, ágyneműtartós 
129.900 Ft-ról 
84.900 Ft

Linas sarok
329.900Ft-ról 
199.900 Ft

N

h

üLinas sarok
329.900Ft-ról
199.900 Ft
329.900F

Ra� aello kanapé

00 Ft

K

B
N
S
É

k

Night sarok
160 cm fekvőfelület,
ágyazható, ágyneműtartós 
309.900 Ft-ról 
164.900 Ft

Mumbay
U-form + pu� 
ágyazható, ágyneműtartós 
409.900 Ft-ról 
209.900 Ft

Orlando sarok
ágyazható, ágyneműtartós 
299.900 Ft-ról 
169.900 Ft

HORGÁSZOK FIGYELEM!

A horgászás alapfeltétele az állami horgászjegy 
vagy turista horgászjegy megléte. 

Nyitva vagyunk a hét minden napján 7:00-tól - 17:00-ig.
A horgászrend betartása mellett napijegy váltását követően előzetes 

egyeztetés nélkül foglalhatóak el a horgászhelyek.
Sütési - főzési lehetőséget igény szerint tudunk biztosítani.

Fogható halaink: 
ponty, amúr, dévér, csuka, süllő, szürke harcsa.

Kövess minket a facebook-on: 

gyekenyesto

Szerencsés horgászatot és 
kellemes kikapcsolódást kívánunk. 
Gyékényes Horgásztó, ahol biztos a fogás.

A Gyékényes horgásztó 
szezonnyitás Március 15-én!

Tavaszi nyitvatartás: 
7:00-től - 17:00-ig.

Április elején extra 
méretű ponty telepítés.
A telepítés napján a horgászat ingyenes.

Nagyné 
Tóth Judit
06-20/575 4944
judit.nagyne@szuperinfo.hu

45
40

31
45

38
59
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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: 

Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 

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

Szerkesztőség székhelye: 
4031 Debrecen, 

Balmazújvárosi út 11.
E-mail: bihar@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek 
valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nél-
kül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Ház, Házrész eladás

Berettyóújfalu Hunyadi u. 3.sz alat-
ti régi típusú ház eladó. Iá.:8,5MFt. 
Érd.: 06-20/995-4664

Berettyóújfaluban felújított régi 
típusú családi ház eladó. Érd.: 
06-70/340-9252

Berettyóújfaluban kertes kis 
ház eladó vagy kiadó. Érd.:06-
70/576-5039

Biharkeresztes Damjanics u. 
14 „3 szoba, fürdőszoba, WC, 
spájz, konyha, konvektor + cse-
répkályha” családi ház nagy 
telekkel, lakható melléképü-
lettel eladó. Iá.:14MFt. Tel.:06-
54/541-095/004 mellék

Biharkerseztes Arad u1 14 ház 
eladó. Érd.:06-30/403-4455

Eladó ház 2 szobás 
Biharkeresztesen. Érd.: 
06-30/740-8282

Szentpéterszeg központjában 
régi építésű családi ház mellék-
épületekkel, gáz-cserépkályha 
fűtéssel eladó. Érd.: 06-30/850-
8260, 06-30/864-2620

lakáseladás

Péterszegi lakótelepen 2 szobás 
teljesen felújított, összkomfor-
tos 1. emeleti lakás eladó. 
Érd.:06-30/708-1591

albérletet kínál

Berettyóújfaluban tetőtéri szoba 
1 fő férfi részére kiadó. Érd.:06-
54/401-478

építési telek

Berettyóújfalu központjában, 
Hugyadi utcai 200 nm-es építé-
si telek eladó. Tel.:06-20/254-
8407

2194 négyzetméteres gaz-
dálkodásra alkalmas építési 
telek Berettyóújfaluban eladó. 
Iá.:3MFt. Érd.:06-20/575-
5351

Föld, kert

Berettyószentmárton külterüle-
tén szántó eladó HRSZ 0819/3 
3,43HA 73,22Ak. Érd.:06-
20/412-0601

Apró Berettyóújfaluban a 
Hérnekkertben 1248nm-
es gyümölcsös kert eladó. 
Érdeklődni  06-30/272-
7982 vagy 06-54/402-957 
telefonszámon.

Eladó Derecske külterületén 
a Bikás dűlőben 1HA 8920nm 
területű 29.38 Ak értékű föld-
rész. Tel.:06-30/571-7561

Hencida-Gáborján területén 
szántót, legelőt vásárolnék. 
Érd.:06-30/619-6860

Lucerna földet bérelnek éves 
használatra Berettyóújfalu és 
környékén. tel.:06-30/387-
2865 Rácz Sándor

Szántóföldet bérelnék Komádi 
határában a legkedvezőbb 
áron. Tel.:06-30/482-1659

Üzlet, műHely, iroda

Berettyóújfaluban központ-
ban lévő Sport büfé eladó. 
Ajánlatokat 06-20/377-5656 
várom

Telephely, csarnoképület (426 
m2), üzem (519 m2) teljes 
körűen felújítva plusz szoci-
ális helyiségek 8000 m2-es 
területen piaci ár alatt eladó a 
csengersimai határátkelő tér-
ségben. Tel.: +36-30/9292-
622

Gép, szerszám, term. eszk

Eladó 1db MBP 6,5T pót-
kocsi 4 év műszakival, 4 új 
gumival, gabonára felma-
gasítva, jó műszaki állapot-
ban. Ár:1.050.000Ft. Érd.:06-
30/849-8225

MTZ 892.2 hibátlan állapotban 
használt gép beszámítással 
eladó. Tel.:06-30/632-7602

autó

AUTÓJÁT MEGVESZEM adás-
vételivel 1 MILLIÓ forin-
tig 1994-es évjárattól. Azon-
nal fizetek. Kevés vagy lejárt 
műszakival,motorhibás , eny-
hén sérült is érdekel. Házhoz 
megyek, hívjon bizalommal! 
+36-30-9954-950

Opel Astra G 1.4 benzin 2004. 
09. havi eladó. Érd.:06-30/480-
6276

2002-es SUZUKI WAGONER 
1,3as műszakival Berettyóúj-
faluban eladó. Érd.:06-30/875-
3389

2003-as Renault Thalia 1.5DCI 
motorhibásan eladó! Érd.:06-
30/724-4579

Járműkeresés

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

Régi motorkerékpárokat vásárol-
nék, hiányos, romos, szétszedett 
állapotban is gyüjteményembe. 
30/9509-170.

SZEMÉLYAUTÓKAT, kisteher-
autókat vásárolok azonnali 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
érdekel!Hívjon bizalommal!  
0630/231-7750

állat

...INSZEMINÁTOR - 06-30/248-
51-11, Papp Sándor

Barna TYÚK 590 Ft/db, hápo-
gós KACSA 690 Ft/kg, mélyal-
mos TYÚK gyönyörű, 14 hóna-
pos, 690 Ft/db. INGYENES szál-
lítás.   70 776 3007

Eladó 6db 4sonkás süldő. 
Érd.:06-30/537-3850

Előnevelt kettős hasznosítású 
és fehér húshibrid csirke már-
cius végétől folyamatosan kap-
ható. Kovács Imre Berettyóújfa-
lu Bem u. 22. Tel.:06-54/402-
470 06-30/401-0429

Értesítjük T. Vásárlóinkat, hogy 
a Derecskei Petőfi Majorban 
előnevelt csirkék előjegyezését 
megkezdtük. Érd.:06-30/269-
1588

Fehér húshibrid vágócsirke 
vásár a Derecskei Petőfi Major-
ban március 17-én kis súlyú 
(1,6-1,8kg) 500Ft/kg március 
24-én nagy súlyú (2kg feletti) 
480Ft/kg. A kiadása 7-8 óráig 
lesz. Érd.:06-30/269-1588

Hasas kecskék eladók! Érd.:06-
54/411-930

Húshibrid és kettős hasz-
nú napos csirke,előnevelt 
csirke,napos gigantgyöngyös 
eladó és megrendelhető.
Tel.:06-30/205-3056

Jó minőségű vágóbirka eladó. 
Érd.:06-30/401-0429

Komádiban lévő mangalica sül-
dők eladók. Érd.:06-30/850-
4867

MT üszők 2,5 évesek (1vemhes) 
eladók. Érd.:06-30/290-9744

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

Napos és előnevelt csibe 
jegyeztethető. Szőllősi Imre 
Tépe Érd.:06-20/967-2743 
06-54/412-163

TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállíva. 06/70-240-13-31

Választási malac kan, aggre-
gátor, centírozó, lőcsös szekér, 
tartály 3300 literes. 06-70/406-
7110

1db 9 hónapos vemhes vörös 
tarka Holstein-Fríz tehén, 1db 
magyar-tarka 9 hónapos vem-
hes előhasú üsző eladó. Érd.:06-
54/401-472 06-30/304-5593

100-150kg-os hízók eladók. 
Berettyóújfalu Damjanich u 27. 
Érd.:06-20/234-4424

140kg-os hízó, lóvontatású 
eke,ekekapa, barona eladó. 
Érd.:06-30/425-9858

növény

Búza van eladó. Érd.:06-
30/999-8974

Jó minőségű vetni való zab és 
lucernamag eladó. Érd.:06-
30/460-6602

Lucernamag 10 körbála anya-
lucerna és 1db rendsodró eldó. 
Tel.:06-30/546-2417

Tavaszi árpa vetésre is alkal-
mas. Tel.:06-20/775-1171

Tritikálé kukorica tárolóból 
eladó. érd.:06-70/595-9943

Vetésre is alkalmas tavaszi 
búza, tavaszi árpa, zab eladó. 
Tel.:06-70/331-9135

Vöröshere vetőmag eladó. 
Érd.:06-30/967-2072

16kg dióbél van eladó. Érd.:06-
30/498-0309

50 guriga első gyapja csomagolt 
lucerna eladó. 650-660kg/bála 
Érd.:06-30/985-8439

eGyéb eladás

Álló szolárium van eladó. 
Érd.:06-30/566-9146

Eladó Renault Scenic 1,9-
es DCI motor minden extra, 
friss műszaki. Iá.:480.000Ft. 
Ui.:tárogató és szaxofon. 
Érd.:06-30/943-5524

Marhatrágya 15 pótkocsi-
val ingyen elvihető. érd.:06-
30/755-2558

Nyár, akác és kőris tűzifa eladó 

házhoz szállítással. Tel.:06-

70/626-6187, 06-30/523-0302 

EUTR: AA5937228

Szabófa Tűzépen akác, tölgy, 

nyárfa, fenyőfa kapható kug-

lizva, hasítva. Érd.:06-30/572-

8800, 06-30/406-4954. 

EUTRszám:AA5840423

eGyéb keresés

Juhászkampókat, lócsengőket, 

marhakolompokat, birka-

csengőket, pitykegombokat, 

régibicskákat tanyaberende-

zéshez régiséget vásárolok. 

Érd.:06-30/979-9529

Keresek jó állapotú bandi heve-

rőt, melynek állítható a hossza. 

Érd.:06-30/211-2416

Könyveket, képeslapokat, bib-

liákat, jelvényeket, kitünteté-

seket, érméket, régi pénze-

ket, régi játékokat vásárolok! 

06-30/526-9711

LOMI használt cikk kereske-

dés Körösladányban felvásárol 

használt dolgokat: konyhai esz-

közöket, dísztárgyakat, hagya-

tékot. Tel.:06-30/747-1419

RÉGI motorkerékpárokat kere-

sek, vásárolok. 06/20-572-

5142.

Vásárolnék hagyatékból régi 

bútorokat, dunnát, párnát, 

egyéb használati tárgyakat. 

06(30)304-9643



72018. március 16.

30/633-0073 www.forba.hu

Kisgyermekgondozó-nevelő, méhész, szociális 
gondozó és ápoló, óvodai dajka, 

kézápoló műköröm építő, ingatlanközvetítő, 
gyógyszertári asszisztens, cukrász-szakács.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
VS

Z: 
E-0

00
64
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
az Express Hűtéstechnikai Szerviz KFT
Berettyóújfalu Árpád u. 28 alatti céghez.

Jelentkezés feltétele: 
Villanyszerelő, műszerész végzettség.

Személyes elbeszélgetés: hétfő 13:00
Érdeklődni:06-30/945-2203

KÖNYVELŐ IRODA 
munkatársat keres 

Berettyóújfaluba
gyakorlattal és 

számítástechnikai 
ismeretekkel rendelke-

ző előnyben. 
Érd.:06-30/382-1238 

vagy 06-30/619-6860

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Élőállat szállításra 
Debrecen és Földes 

környékéről
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresek.
Tel.: 20-9-738-876

Fájó szívvel emlékezünk
Karácsony 

András
Berettyóújfalu

halálának 11. évfordulójára.

„Emlékké lettek a boldog évek,
hiába keresünk, nem találunk Téged.
Örök az arcod, nem száll el szavad,

minden mosolyod szívünkben marad.
Az életünk fájdalmas csendben 
megy tovább, drága emlékedet

szívünkben őrizzük egy életen át.”

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Rostás Éva
halálának 7. évfordulójára.

3 fi a, édesanya, 2 húga

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 
szeretett halottunk,

Szász 
Bertalan

élt 70 évet
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
a család fájdalmában 
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

szolGáltatás
Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása impregnáló 
felújítás, kémények bontása 
javítása. Bádogos munkák. 
Előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. Érd.:06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

Drótfonat, betonoszlop, vad-
háló, hegesztett háló, hullá-
mosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészí-
tők közvetlenül a gyártótól. 
www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

Fürdőkádak bontás nélküli 
felújítása, fényezése garan-
ciával, gyári színekkel. 
Érd.:06-20/391-4249

Gáll duguláselhárítás, bon-
tás nélkül Berettyóújfalu és 
környékén. Érd.: 06-54/401-
109 06-20/497-2524

Palaetetők átfedése többféle 
lehetőséggel tetőfedés, tetőjaví-
tás, bádogos munkák. Érd.:06-
20/328-2408

Palatető bontásnélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206,www.
palatetofelujitasjavitas.hu

TETŐÁSZ!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás 
nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, külső 
homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készíté-
se. 20/391-4249

pénz

A d ó s s á g r e n d e z ő h i t e l , 
szabadfelhasználású hitel 
ingatlanra, hitelkiváltás, hitel-
kártya kiváltása 75 éves korig, 
kezes nélkül, előzetes banki 
költség nélkül. Függő ügynök, 
THM: 5%-10,2%, Reg.szám: 
0040600476843, 06-30/635-
8080

állás

Lakatos szakmunkásokat 
és segédmunkást keresünk. 
Kiemelt bérezéssel azonna-
li kezdéssel. Érd.:06-30/382-
4653

Berettyóújfalui munkahely-
re gyakorlattal rendelkező 
szakácsot keresünk. Szak-
mai végzettség nem feltétel. 
Fényképes önéletrajzokat a 
szakacs.leszek2018@gmail.
com email címre várunk.

BETANÍTOTT dolgozókat kere-
sünk autóipari beszállító 
parnerünkhöz Dunántúlra, a 
régióban a legmagasabb bért 
biztosítják. Szállás, utazás biz-
tosított. Érd:06/30-511-4219.

C S O P O R T V E Z E T Ő T , 
CO-hegesztőket, lakatosokat, 
villanyszerelőket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk. 
Érd:06/70-942-8927.

Debreceni telephelyű cég 
keres közműépítésben gyakor-
lott gépkezelőket gumi kere-
kes forgó-kotrókra, JCB rako-
dó-kotróra, GEHL munkagép-
re. Érdeklődni: 06-52-530-531 
telefonszámon.

Kőművest és építőiparban jár-
tas segédmunkást azonnali 
kezdéssel hosszútávra felve-
szek. Érd.:06-70/275-6936

Műanyag nyílászárók beszere-
léséhez keresünk B kat. jogo-
sítvánnyal rendelkező munka-
társat. Szakmai tapasztalat 
előnyt jelent, de nem feltétel. 
Kiemelt kereseti lehetőség. 
Érd.: 06-30/913-4927

Németországi munkára glettelni 
tudó dolgozót keresünk. Érd.: 
06-22/460-068, 06-70/502-
8370.

Szeghalmi állattartó telep-
re juhászt keresek. Tel.:06-
30/554-5593

Szórólap terjesztésre keresünk 
megváltozott munkaképesség-
gel rendelkező munkavállaló-
kat.  Jelentkezni: 0652526626 
1059mellék, 06703960937

Tehenek gondozására egyedül-
álló férfi t felveszünk ott lakás-
sal, teljes ellátással, fi zetéssel.
Tel.:06-70/341-4047

Varrónői állás!Bedolgozó varró-
nőt felveszek azonnali  kezdés-
sel gyerekruha varrására. Érd.: 
70/3651062

munkaHelyet keres

Jól képzett szakács, állást keres 
Berettyóújfalu ill környékén. 
Érd.:06-20/345-7325

oktatást vállal

Óvodai dajka, pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs, gyógy-

pedagógiai segítő munkatárs és 

kisgyermekgondozó, - nevelő 

képzés indul márciusban Deb-

recenben. Érd.: Poliforma Kft. 

Dr. Kelemenné 06/20-393-

7586, 06/52-280-335  E.sz.: 

000850/2014

társkeresés

54 éves férfi  keresi társát. 

tel.:06-30/734-0956

69éves Berettyóújfalui férfi  vég-

leges társát keresi a városból 

vagy vonzáskörzetéből. Érd.:06-

30/875-6225

Gyászjelentését, megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását  jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.
: 06-54/400-990

HIRDETÉSFELVEVŐ
HELYEINK:

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
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Kalydi K� .
Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.;  Tel: + 36 52 525 555

Válasszon Dacia modelljeink közül
és most értékes kiegészítő tartozékokkal
lepjük meg!

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
K
C
IÓ

Női alkalmi zakók, blúzok, szoknyák •  ................................................ 50%
Olymp·  ingek  ..................................................................................9900Ft
Street·  One, Cecil tavaszi kabátok, mellények  ........................50%
Street·  One felsők, nadrágok  .................................................... 3000Ft
Warp·  Zone felsők, tunikák  ....................................................... 2000Ft
Warp·  Zone leggingsek  ..............................................................5000Ft
Mustang·  férfi  farmernadrágok  ...............................................9900Ft
Tamaris·  átmeneti cipők  ...........................................................9900Ft
Converse·  színes tornacipők  .................................24900Ft 12450Ft
Egyes férfi  és női lábbeleik •  ...........................................................5000Ft
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