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MADE IN GERMANY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök 

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

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

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

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.

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.

keresek 
Biharkeresztesen, 

jó kereseti 
lehetőséggel. 

Hegesztő 
szakembert

Érd.:06-30/255-2238

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

ELEKTRONIKAI SZERVIZ

VIKTÓRIA – FA Kft.
TŰZIFA TELEPE

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

30.000  Ft/t.
 Tölgy, gyertyán, cseresznye gally:

26.000  Ft/t.

 Akác kuglis: 36.000  Ft/t.

 Akác gally: 30.000  Ft/t.

 Nyárfa: 19.000  Ft/t.

Telefon: 06-30-703-40-70
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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

ELADÓ INGATLANOK ADATAI:

1. Komádi 1918. hrsz-ú, 3340 m2 alapterületű „kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület, iroda „ megnevezésű belterületi ingatlan.
2. Komádi 1917. hrsz-ú, 1100 m2 alapterületű, „kivett lakóház, 
udvar” megnevezésű belterületi ingatlan.
3. Komádi 1916. hrsz-ú, 556 m2 alapterületű, „kivett lakóház, 
udvar” megnevezésű belterületi ingatlan. 

A 3 ingatlan egyben értékesítendő. Az ingatlanon található teljes köz-
művesítés (víz, gáz, villany) ipari árammal van kiépítve, 3 fázis X 100 Amper.
A telken van víz, gáz, villany, telefon, internet. Az irányár 25.000.000 forint.
Az ingatlan frekventált, belvárosi helyen van, Komádi Fő utca 81. Teljesen 
hitel és tehermentesek.

Fráter Zsolt 06-30/525-7957

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.

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

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.:06-70/392-1350

Biharkeresztes, Széchenyi u. 56. 
Tel.:06-70/388-4077
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ÖNKÉNTESSÉG
SZEMÉLYRE SZABVA

Hamarosan itt a hús-
vét, a keresztény egy-
ház egyik legfontosabb 
és legnagyobb ünnepe, 
melyhez számos nép-
szokás és hagyomány 
kapcsolódik.

Fontos része a tojásfestés és 
a locsolkodás, mely tradíciók 
több ezer éves múltra tekinte-
nek vissza. A tojás az élet és az 
újjászületés jelképe, a locsolko-
dás pedig ősi termékenységi rí-
tus, mely a keresztségre is utal. 
Egy legenda szerint, amikor Jé-
zust keresztfára feszítették, egy 
asszony egy nagy kosár tojással 
imádkozott előtte: Krisztus vére 
pedig rácsöppent a tojásra, ezért 
a húsvéti tojásfestés ha-
gyományos színe a 

piros. Mivel a 

böjti időszakban tilos volt tojást 
enni, ezért húsvétra sok maradt 
belőle, melyeket nagy meny-
nyiségben fogyasztották vagy 
ajándékozták ebben az ünnep 
idején. Régebben, ha egy lány 
piros tojást adott egy fi únak, 
azt jelentette, elfogadta az ud-
varlását; a zöld tojás pedig a ki-
kosarazást jelentette. A tojások 
különféle technikákkal és elté-
rő motívumokkal készültek. Az 
írott tojáson a mintákat viasszal 
rajzolták egy íróka használatá-
val, majd a tojásokat festékbe 
mártották. Más tojásokat elő-
ször befestettek, majd ezután 
karcolták bele a különféle dí-
szeket. Az úgynevezett berzselt 
tojást tavaszi levéllel lekötve 

tették a festékbe, 
így megma-

radt a levél 
lenyoma-
ta. Utóbbi 

könnyedén elkészíthető: 
főzzük meg a tojáso-
kat egy kevés 
ece tben. 
Vizezzük 
be a tojást 
ott, ahová a 
levelet szeretnénk 
tapasztalni, majd fonák-
jával helyezzük rá azt. Így cso-
magoljuk be a tojásokat gézbe 
vagy harisnyába, majd főzzük 
meg azokat hagymahéjjal. A 
lében legalább egy órát hagy-
juk, majd miután kiszedtük, 
és megszáradt, akár zsírral 
is bekenhetjük, hogy szépen 
csillogjon.

A locsolkodásról úgy tart-
ják, hogy ezzel szerették vol-
na elhallgattatni a Jézus feltá-
madását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat. A locsolkodás 
hagyománya szerint húsvét-
hétfőn hajnaltól kezdve a fi úk 
vízzel, manapság pedig illatos 
kölnivel locsolják meg az is-
merős lányokat. A szokásról 
hazánkban már 17. századról 
maradtak fenn írásos emlékek. 
A locsolóvers már külön mű-
fajjá avanzsált a locsolkodás 

során. Napjainkban már csak 
kevés férfi  őrzi ezt a hagyo-

mányt. Leginkább ki-
sebb településeken 
jellemző, hogy hús-

véthétfőn a család férfi  
tagjai útra kelnek, hogy 

meglocsolják a lányokat, asszo-
nyokat, hogy „ne hervadjanak 
el.” Régi szokás szerint a húsvét-
hétfőt követő kedden a lányok 
locsolták a legényeket, azonban 
ennek a gyakorlása megszűnt a 
két világháború között.

Tojásfestés és locsolkodás
Manapság habár még él a tojásfestés hagyománya, nem olyan eleven, mint korábban
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Az ebek veszettség elleni védőoltása minden 3 hónapnál idősebb eb esetén kötelező! A microchippel 
még nem jelölt ebeket az oltást megelőzően, vagy azzal egy időben jelöltetni kell, amelynek díja: 
3.500 Ft/eb. Az oltás elmulasztása esetén az állategészségügyi hatóság bírságot szab ki, melynek 
legkisebb összege 15.000 Ft.

dr. Kiss Ádám, 
Tompa M. u. 4. Telefonon történő 
egyeztetés alapján.
háznál oltás: előzetes bejelentés 
alapján
Tel.: 06-30-995-80-43.

dr. Révész Andrea
RÉ-VET Kft. Állatorvosi Rendelő, 
Piac tér 1/d.
hétfő, kedd, szerda, péntek: 
8.00-16.00
csütörtök: 7.00-15.00, szombat: 
7.00-12.00
háznál oltás: előzetes bejelentés 
alapján
Tel.: 06-30-645-10-94

dr. Hudák Viktória
Pethouse Állatorvosi Rendelő, 
Kossuth u. 68.
hétfőtől-péntekig: 9.00-11.00, 
15.00-18.00
szombat: 9.00-11.00
háznál oltás: előzetes bejelentés 
alapján
Tel.: 06-70-591-20-00

dr. Szima Zsolt
Szentmárton-Vet Állatorvosi 
Rendelő, Puskin u. 84.
hétfőtől-péntekig: 17.00-19.00,
háznál oltás: előzetes bejelentés 
alapján
Tel.: 06-30-229-39-99.

Ebek veszettség 
elleni oltása
Az ebtulajdonosok kutyáik 2018. évi veszettség elleni védőoltását és féregte-
lenítését Berettyóújfaluban az alábbi helyszíneken és időpontokban kérhetik:

A veszettség
elleni oltás díja: 

4.000 Ft/eb, 
amely a féregtelenítés 
díját is tartalmazza.

A veszettség
elleni oltás díja:

é

www.szuperinfo.hu

Minden héten online is 
megtekintheti újságunkat!
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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

nyerem
játéka
a Faceroutlet

NYITVATARTÁS:
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

Berta 
6 személyes 
étkező 
94 900 Ft-ról

64 900 Ft 

Az akció 2018. 03. 23 – 03. 29-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!

Big Sofa
259.900 Ft-ról

149.900 Ft

Colibri sarok
ágyazható, ágyneműtartós

219.900 Ft-ról

159.900 Ft
Bono sarok

ágyazható, ágyneműtartós

129 900 Ft -ról

89 900 Ft

Linas sarok 
329.900 Ft-ról

199 900 Ft

Silvio sarok
ágyazható, ágyneműtartós

379.900 Ft-ról

199.900 Ft

Bono sarok
ágyazható, ágyneműtartós

129 900 Ft ról0 F

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

Válasszon Dacia modelljeink közül
és most értékes kiegészítő tartozékokkal
lepjük meg!
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Szakemberek A-Z-ig

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)

FOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁSFOGSZABÁLYOZÁS

FOGSZABÁLYOZÁSNYÍLÁSZÁRÓKKÁLYHA, KANDALLÓ
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TETŐFELÚJÍTÁS PÁNIKA

Hoss zú�á�yi  Szeszfő�de! 
Kisebb tételt is 

vállalunk (200 l). 
Előjegyzés: 

06/30 3823133
hpszeszfozde.hu

 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!

Ha szép gyümölcsből főzet, finom lesz a főzet
Akár kisebb meny- ■

nyiségben (200 liter-
től) és akár törköly-
ből is elkészülhet a 
pálinka a Hosszúpályi 
Szeszfőzdében.

Több éves rutin, folyama-
tosan visszatérő kiskert és 
gyümölcs tulajdonosok és 
főzetők, minőségi pálinka 
– így lehetne összefoglalni 
a Hosszúpályi Szeszfőzde 
elmúlt mintegy 14 évét. Az 
édesapja nyomdokaiba lépő 
Kovács Krisztián üzemel-
tetőként azokat az ér-
tékeket tartja szem 
előtt, melyek elen-
gedhetetlenek egy 
szeszfőzde zökke-
nőmentes működé-
séhez és megterem-
tik azokat a 
minőségi 
alapokat, 
melyekre 

építkezve valódi, ízes ne-
dűket állítanak elő. A néhai 
Kovács László munkássá-
gát folytatva a Hosszúpályi 
Szeszfőzde méltán ér-
demelte ki ügyfele-
ik elégedettségét. 
– Elmondható, 
hogy akik ná-
lunk főzetik 
ki a cefréjü-
ket, elégedettek 
voltak a főzetek-
kel, megkapták a 
saját gyümölcsből ké-
szült valódi kisüsti pálin-

kájukat – fogalmazott 
Kovács Krisztián. 
Hozzátette, az iga-
zán kiváló minősé-
gű pálinka előállí-
tásához valóban jó 

minőségű gyü-
m ö l c s b ő l 
készült cef-
re szüksé-
ges. Így aki 

silányabb gyümölcsű cefrét 
főzet ki – ami netalántán 
még ecetes, dohos vagy pe-

nészes – végeredményként 
nem fog igazán jóízű pálin-
kát nyerni. A főzde sok eset-
ben el sem vállalja az ilyen 
felkéréseket, hiszen jól tud-
ják, az eredmény nem fog 
tetszést aratni. 

Hogyan lehet meg-
felelő minőségű cefrét 
készíteni? 

Nos, ennek lépéseit a 
szeszfőzde weboldalán le-
het megtekinteni, de a telefo-
non érdeklődőknek is kész-

séggel elmagyarázzák a 
folyamat lépéseit.

A technológiai fel-
szere lt ség nek 
köszönhetően 
a Hosszúpályi 
Szeszfőzde mi-
nőségben és 

menny iségben 
is a maximumot 

nyújtja. 
Mire érde mes min den-

képpen oda fi gyelni?
Az ügyfeleknek két fon-

tos szempontot kell szem 
előtt tartaniuk, ha főzetni 
szeretnének. Az első, hogy 
időben és a pontos mennyi-
ség megadásával keressék 
fel a főzdét, hogy biztosan 
tudják őket fogadni. A főzé-
si szezonban ugyanis gyor-
san betelnek a helyek és 

már csak a későbbi időpont-
ok szabadok. A másik ta-
nács, hogy minden esetben 
vigyenek magukkal tiszta 
kannát is, amelyben a már 
elkészült pálinkájukat elvi-
hetik majd. A tavaly ismé-
telten bevezetett bérfőzési 
szeszadó sokakat elgondol-
kodtatott arról, hogy cefré-
iket kifőzessék-e, azonban 
ez egy gondos gyümölcs-
gazdának vagy termelőnek 
nem lehet akadály.

Várja főzetőit 
egész évben a
Hosszúpályi 

Szeszfőzde és 
Kovács Krisztián

Kovács Krisztián felelős 
vezető 

Telefon: 06 30 382 3133
Címünk: 4274 Hosszúpályi, 

Molnár kút 2.
Web: hpszeszfozde.hu

KAPCSOLAT
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Ház, Házrész eladás

Báránd Kossuth u 9. 85nm-es vál-

lalkozásra alkalmas családi ház 

1665nm telken eladó. Érd.:06-

20/942-0340

Berettyóújfalu Maros u 5. 2 szin-

tes családi ház 702nm telken eladó. 

Érd.:06-20/942-0340

Berettyóújfaluban Budai Nagy Antal 

utcában régi tipusú ház eladó. Érd.: 

este 5 után 06-30/966-9951

Biharkeresztes Arad u. 14 ház 

eladó. Érd.:06-30/403-4455

Apró BU Batthányi u. 29. sz alatt 2 szo-

bás vegyes és gázos tüzelésű lakás 

eladó. Érd.:06-30/356-2312

Eladó ház 2 szobás Biharkeresztesen. 

Érd.:06-30/740-8282

Sáp központjában 3 szobás tég-

laépítésű ház, 3854 nm-es telken 

eladó. Gázfűtés, és vegyes tüzelésű 

kazán, külön wc, fürdő van a ház-

ban. Nyári konyha, garázs, műhely, 

istállók, ólak, pihenőkert, vetemé-

nyes. Szép kis gazdaság. Iár: 5,5 

millió forint Érd: 30-331-6286

3 szobás összkomfortos családi 

ház eladó Nadányi u 7. sz. Érd.:06-

70/202-2860

albérletet kínál

Berettyóújfaluban bútorozott szo-

ba kiadó 1fő férfi részére. Ui.: régi 

típusú parasztház eladó. Érd.:06-

30/542-9438

építési telek

Berettyóújfaluban a Kisfaludy u. 12. 

szám alatti 566 nm-es építési telek 

eladó! Érd.: +36 30 492 4595

Berettyóújfaluban 760nm-es par-

kosított építési telek eladó. Víz, 

villany, gáz bevezetve. Érd.:06-

30/928-4749

2194 négyzetméteres gazdálkodás-
ra alkalmas építési telek Berettyó-
újfaluban eladó. Iá.:3MFt. Érd.:06-
20/575-5351

Föld, kert
Berettyóújfaluban a Sárostó kert-
ben 954 nm kert eladó. Érd.:06-
30/966-8331

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

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

Lipót kertben 2700nm zárt kert 
eladó. Villany, fúrott kút van. 
Érd.:06-30/636-5538

Szántóföldet bérelnék Komádi 
határában a legkedvezőbb áron. 
Tel.:06-30/482-1459

Jármű
Elektromos Mopedek 3 és 4 kerekű-
ek, használtak és újszerűek eladók 
ÁR 157.000F-tól-297.000FT-ig 
50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-2049079

Suzuki Swift 1000-es gyönyörű 
állapotban eladó. A karosszériá-
ra 8 év garancia. Érd.:06-30/476-
2552

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 jegyez-

tethető. 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

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 
1 éves Vörös Tojó Tyúk, szép tol-
lasak 600Ft/db.  INGYENES ház-
hoz szállítás! Tel: 30/7576-057

Választott malac és ui 1 db új bukó-

sisak eladó. Berettyóújfalu Tel.:06-

30/857-3880

Választott malac van eladó. 

Érd.:06-30/502-9122

1 db 7. hónapos hasas tehén, 1db 

frissen rakott fejőstehén, 4db man-

galica süldő eladó. Érd.:06-30/535-

1637

1db MT 9 hónapos vemhes üsző 

1db újszerű három kerekű elektro-

mos rokkant kocsi, kecskék eladó. 

Érd.:06-30/347-3188

100-150kg-os hízók eladók. Berety-

tyóújfalu Damjanich u 27. Érd.:06-

20/234-4424

Járműkeresés

Készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  1990-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig 
tel:20-2049079

Készpénzért vásárolnék 3 és 4 
kerekű Elektromos mopedet, hibá-
sat sérültet is házhoz megyek. Tel.: 
20-2049079

SZEMÉLYAUTÓKAT, kis-
teherautókat vásárolok 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekel!  
0630/231-7750

állat

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

Előnevelt kettős hasznosítású 
és fehér húshibrid csirke márci-
us végétől folyamatosan kapható. 
Kovács Imre Berettyóújfalu Bem u. 
22. Tel.:06-54/402-470 06-30/401-
0429

Hízók 10-150kg-osak félbehasítva 
is eladók. Berettyóújfalu Érd.:06-
30/314-8606

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

KB 250kg hízott koca eladó. Érd.:06-
30/967-7309

Berettyóújfalu, 
Nyáras utcában 100 m2-es

CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 
2 + 1 félszoba, 1 fürdőszoba, étkező-

konyha, kamra. Központi fűtés 
(radiátor), plusz egy szobában 

cserépkályha található. 
Melléképülettel  (nyári konyha, 

kamra, raktár) A telek 2600 m2 –es, 
teljesen közművesített, 

gazdálkodásra is alkalmas. 

ÉRD.: 06/30/9452-637

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.
A
K
C
IÓ

Férfi  • Pierre Cardin zakók  ............................................................... 50%
Olymp·  ingek  ..................................................................................9900Ft
Cecil· , Street One felsők  .......................................................... 3000Ft
Street·  One, Cecil nadrágok  .......................................................... 50%
Tavaszi • Cecil, Street One kabátok, mellények  ........................ 50%
Mustang· , Gin Tonic galléros férfi  pólók  .................................. 30%
Férfi  • S. Oliver pólók  ........................................................................... 50%
Mustang·  férfi  farmernadrágok  ...............................................9900Ft
Converse·  hosszú és rövid szárú cipők  .......................................... 50%
Skechers·  női sportcipők  .........................................................16900Ft
Mustnag·  férfi  átmeneti cipők  ..................................................9900Ft 
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120-130kg-os hízók eladók. 
Érd.:06-70/255-0523

2db 2 hónapos hasas koca eladó. 
Tel.:06-30/499-2907

4db választási malac eladó. Érd.:06-
30/546-3709

növény
Eladó kitisztított lucernamag. 
Érd.:06-30/371-8612

Kétszer tisztított dió, bió aszalt kör-
te eladó. 2000Ft/kg. Szállításban 
besegítek. Érd.:06-30/211-2416

Kiváló minőségű esőmentesen szá-
radt 46db 125-ös körbálás széna 
4800Ft/db áron eladó Berettyóújfa-
luban. Érd.:06-30/955-2012

Komádiban 2db családi ház eladó 
Kossuth utcán és Széchényi utcán. 
Érd.:06-70/274-0683

Körbálás lucerna széna eladó. 
tel.:06-70/850-6130

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

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

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

EL-GO elektromos meghajtású 3 
kerekű mopedkocsi sűrgősen eladó. 
Kerekei valamint akkumolátor telje-
sen új, megkímélt állapotban van.
érd.:70/944-44-29

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

Eladó 1db rekamié, 2db bandi 
heverő, 2sb színes Tv, 1Db újszerű 
rokkantkocsi, 1db SIEMENS auto-
mata mosógép, 1db kerek mosó-
gép. Érd.:06-20/317-4332

Hodályra, lakástetőre és szige-
telni való nád van eladó. Érd.:06-
30/973-8705

Kistermelőnek saját tenyész-
tésből való tej, túró és külön-
böző ízesítésű sajtok megren-
delésre kaphatók nagyobb tétel 
esetén házhoz szállítást vállalok. 
Érd.:06-20/451-6688

Nyár, akác és kőris tűzifa eladó ház-
hoz szállítással. Tel.:06-70/626-
6187, 06-30/523-0302 EUTR: 
AA5937228

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!

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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

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

Értékesítőnk segít!
Forduljon bizalommal

hozzá.

Nagyné 
Tóth Judit

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

Rendelje meg akciós tüzelőjét! 
kalodás (1mx1mx1m), és erdei 
m3-es (1mx1xm1,7m), és ömlesz-
tett tűzifa rendelhető! Ingyenes ház-
hoz szállítás. Jelenlegi termékeink: 
tölgy, bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 30/3066-
568 EUTR azonosító: AA5854363

Trapézlemez, Tetőlemez több szín-
ben akciós áron eladó!  Érdeklődni: 
30/5753273

egyéb keresés
RÉGI motorkerékpárokat keresek, 
vásárolok. 06/20-572-5142.

Régiséget, hagyatékot vásárolok, 
lomtalanítás pincétől a padlásig. 
Érd.:06-30/309-0564

Vásárolok hiányos, üzemképtelen, 
törött robogókat, motorkerékpáro-
kat. 06-30/271-8186

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

Drótfonatot, betonoszlopot a dró-
tostól. Pozsgai József Derecske 
Rákóczi u 93. 06-30/312-1417

Fürdőkádak bontás nélküli fel-
újítása, fényezése garanciával, 
gyári színekkel. Érd.:06-20/391-
4249

Fürdőkádak bontás nélküli felújítá-
sa gépi eljárással, gyári festékével! 
Garanciával! 06-70/672-8881

Gáll duguláselhárítás, bontás 
nélkül Berettyóújfalu és kör-
nyékén. Érd.: 06-54/401-109 
06-20/497-2524

Palaetetők átfedése többfé-
le lehetőséggel tetőfedés, tetőja-
vítás, bádogos munkák. Érd.:06-
20/328-2408

Palatető bontásnélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. 06-30/229-2206,www.
palatetofelujitasjavitas.hu

TETŐÁSZ!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső hom-
lokzatok hőszigetelése, színezé-
se, előtetők készítése. 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 ingatlan-

ra, hitelkiváltás, hitelkártya kivál-

tása 75 éves korig, kezes nélkül, 

előzetes banki költség nélkül. Füg-

gő ügynök, THM: 5%-10,2%, Reg.

szám: 0040600476843, 06-30/635-

8080

állás
Berettyóújfaluba a Mátyás-
Ranch étterembe felszolgálói és 
pultos kisegítői munkakörbe női 
munkatársat keresünk. Ugyanide 
férfi szakácsot felveszünk. Érd.: 
du 06-20/960-7133

Szórólap terjesztésre keresünk 

megváltozott munkaképesség-

gel rendelkező munkavállalókat.  

Jelentkezni: 0652526626 1059mel-

lék, 06703960937

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

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása impregnáló felújítás, 
kémények bontása javítása. 
Bádogos munkák. Előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. Érd.:06-
30/712-3457, 06-20/3380-366

Debreceni telephelyű cég keres 
közműépítésben gyakorlott gép-
kezelőket gumi kerekes forgó-kot-
rókra, JCB rakodó-kotróra, GEHL 
munkagépre. Érdeklődni: 06-52-
530-531 telefonszámon.

Kőművest és építőiparban jár-
tas segédmunkást azonnali kez-
déssel hosszútávra felveszek. 
Érd.:06-70/275-6936

Könyvelő iroda munkatársat 
keres berettyóújfalui munkahely-
re. Érd.:06-30/382-1238 vagy 
06-30/619-6860

Kőműves állás

06 30 606 6521

kiemelkedő bér, hosszútávú

BERETTYÓVÖLGYI Kft.
TÁPRAKTÁROS,

TÁPBOLTVEZETŐ  
munkakörbe legalább

középfokú végzettséggel,
számítógépes ismeretekkel,

férfi alkalmazottat keres
Berettyóújfalu külterületi

telephelyére.
 

Előny jelenthet:
Munkakörben szerzett

tapasztalat, targoncavezetői
engedély.

 
Fényképes önéletrajzot a
következő címre várjuk:

berettyovolgyi@gmail.com,
vagy: Berettyóújfalu, Kádár

vitéz u. 103. címre.
Érd: 30/677-6499

BERETTYÓVÖLGYI Kft.

TERÜLETI
KÉPVISELŐ 

munkakörbe legalább
középfokú végzettséggel,

személygépkocsival
rendelkező, férfi alkalmazottat
keres Berettyóújfalu 30 km-es

vonzáskörzetéből.
 

Feltétel:
juhászattal kapcsolatos
tapasztalat, rugalmas

munkavégzés.
 

Fényképes önéletrajzot a
következő címre várjuk:

berettyovolgyi@gmail.com,
vagy:  Berettyóújfalu, Kádár

vitéz u. 103. címre.
Érd: 30/677-6499
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„Elmentél Tőlünk egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. 

Lelked elszállt, mint a hópihe a fényben, 
ragyogj ránk fényes csillagként az égen.

Nélküled már semmi sem olyan, mint régen! 
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében.

 Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, 
szerettünk, és szeretünk, nem feledünk Téged!

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk édesapánk,
 nagypapánk és dédikénk

TIKÁSZ SÁNDOR
halálának 1. évfordulójára március 22-én.

LITVAI 
TEMETKEZÉS 

Biharkeresztes, 
Vörösmarty u. 1.

Váncsod, Hunyadi u. 24.

ÉJJEL-NAPPAL
Tel.: 06-20/5082-637

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 
szeretett halottunk,

Jakab Géza
élt 58 évet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

a család fájdalmában 
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

Elekes
Dénes

halálának 5. évfordulójára.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, nem feledünk téged.

Feleséged, fi aid, menyeid és a kis unokád

Fájószívvel emlékezünk

Bokor Imre
halálának 35. évfordulójára.

A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.

Temető csendje ad neki nyugalmat.
Szívünk fájdalma örökre megmarad.

Családja

Fájó szívvel emlékezünk 

Vitális 
Albertné

Veress 
Emma

Biharkersztes
halálának 1. évfordulójára.

A gyászoló család

Adja fel apróhirdetését újságunkban
KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom50

Fekete keret
500 Ft/alkalom50

Negatív
500 Ft/alkalom50

Piros keret
500 Ft/alkalom55 5 55

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Tóth 
Károlyné 
(Györgyfi  Mária) 

halálának 7. évfordulójára 
március 20-án. 

„Őszülő hajadat már nem borzolja a szél,
néma ajkad, már nem mesél. 

Könnyes szemmel sírodnál megállunk,
ha tudnád mennyire hiányzol!” 

Bánatos férjed, fi aid és azok családja

Lakatos szakmunkásokat és segéd-
munkást keresünk. Kiemelt bére-
zéssel azonnali kezdéssel. Érd.:06-
30/382-4653

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgazda-
sági területre: állattenyésztés - állat-
gondozás (szarvasmarha, sertés), 
traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, növénytermesztési területre, 
ill. betanított munkákra. Tapaszta-
lat előny, de egyik helyen sem felté-
tel. Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen szüksé-
ges. Jelentkezés: 06-70/949- 0400, 
nyiregyhaza@andreasagro.com   
www.andreasagro.com

Németországi házgyárba, vasbe-
tonszereléshez keresünk tapasz-
talt munkaerőt. 06-70/519-5793. 
Betonstaal-Bouw Kft.

Péket keresünk felvételre a 
Hajdúszováti pékségbe délutá-
ni műszakba.Tel.:06-70/361-1766

Tehenek gondozására egyedülálló 
férfi t felveszünk ott lakással,teljes 
e l látással , f izetéssel .Tel . :06-
70/341-4047

OKTATÁST VÁLLAL
Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs és kis-
gyermekgondozó, - nevelő képzés 
indul márciusban Debrecenben. 
Érd.: Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 
06/20-393-7586, 06/52-280-335  

E.sz.: 000850/2014

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
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64
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01
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SZABADIDŐ, ÜDÜLÉS, SZÓRAK
Parádfürdőn a Tarna patak partján 
zárt udvarban 2 szobás ház eladó. 
Érd.:06-30/356-2312

5 napos Erdélyi körutazás Toroczkó-
Csíksomlyó-Gyimesek április 
27-től május 1-ig. Utazás, szál-
lás, reggeli-vacsora összköltség 
45000Ft/fő. Érd.:06-20/317-4332 
ÁSZ:09/001217

��: 06-54/400-990: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.Forduljon bizalommal  irodánkhoz.

Lapzárta:
kedd

12 óra

15:00
„Félezer év térképei”
Régi térképek, régi útikönyvek című 
kiállítás
Berettyóújfalu, Bihari Múzeum

MIKOR
és HOL

március 22.-25.
16:00
Ismael szellemei
Berettyóújfalu, Makk Kálmán Mozi

március 22.-28.
18:00
Nyúl Péter
Berettyóújfalu, Makk Kálmán Mozi

március 23.
14:00
Ifi esta-II. Debreceni Ifj úsági 
Táncbörze
Debrecen, Vasutas Egyetértés 
Művelődési Központ

19:00
Kowalsky meg a Vega
Debrecen, Lovarda

20:00
Paddy And The Rats
Debrecen, Roncsbár

március 24.
10:00
Húsvéti kézműves foglalkozások
Debrecen, Malompark

10:00
Tenger Cake húsvéti sütidíszítés
Debrecen, Pagony

18:00
Kiss Ádám és Benk Dénes közös 
estje
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

19:00
Halott Pénz koncert
Debrecen, Főnix csarnok

20:00
Junkies Nihil 20 koncert
Hajdúszoboszló, Rock Cafe

21:00
Retro buli
Debrecen, Pince Cafe & Music Club

március 25.
14:00
„Ákom-bákom berkenye” húsvéti 
játszóház
Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

április 1.-2.
Húsvét a Hungarospa-ban
Hajdúszoboszló, Hungarospa
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A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

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!

Az akció 2018. április 30-ig érvényes.

Minden 
szemüvegkeretre 

#lásdazéletösszesárnyalatát

30%kedvezmény

FENYŐFŰRÉSZÁRU

Berettyóújfalu, Iskola tanya
06-30/587-1967 vagy 06-30/587-1977

BBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeeeeeetttttttttttttttyóújfa
000066666666666-3333333000/587-1967 vagy 0

lambéria

hajópadló

ragasztott áru

tűzifa
PITTLIK
FAKERESKEDELEM

TŰZIFA AKCIÓ! Kályha kész BÜKK tűzifa 3300Ft/100kg

ÚJ HELYEN, MEGÚJULT 
KÖRNYEZETBEN
várjuk régi és új 

vásárlóinkat.

4100 Berettyóújfalu, 
Millennium utca 5. 4.üzlet

AKCIÓ 
április 6-ig 
minden 
tonerre és
patronra

 10% 
kedvezmény

 

A rendezvény fővédnöke: 
Dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium 

 parlamenti államtitkára  
A rendezvény védnökei: 

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 
Pajna Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke  

Bulcsu László Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke 
Oláh Zsanett Magyar Nemzeti Kereskedőház 

vezérigazgatója 
A rendezvény házigazdája: 

 Barabás Ferenc Biharkeresztes Város polgármestere 
 

10:00 óra XXI. Bihar-Bihor Expo megnyitása 
              Vásárdíjak átadása 
11:00 óra  Határmenti Kórus- és  
                Néptánc Találkozó 

15:00 óra Peter Srámek 
 

17:00 óra Republic koncert 
 

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 
Biharkeresztes Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,  

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vásárszövetség. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. j g j

Bankkártyás, és Egészségpénztár kártyás vásárlásra is lehetőség van!

A teljes körű szemvizsgálatot a debreceni Kenézy Kórház főorvosai végzik!
Rendel: Dr. Pálfi  Edit: páros hétfőn 16-18-ig, páros szombaton 9-12-ig
Dr. Katona Irén: páratlan kedd 16-18-ig , páratlan szombaton 9-12-ig
Kérjen időpontot az 54/400-540-es telefonszámon!

SZEMVIZSGÁLAT KOMPLETT SZEMÜVEGVÁSÁRLÁS ESETÉN!
I N GY E N E S

HORVÁTH OPTIKA-FOTÓ ÜZLETHÁZ
ORSZÁGOS OPTICNET PARTNER
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 8-10/b

Tel.: 54/400-540   www.horvathoptika.hu
Nyitva: H-P:8-16.30 óra, Szo.: 9-12 óra

Bővebb információk, új akciók elérése az 
újonnan megnyílt weblapon:  www.horvathoptika.hu

Az akció időtartama: 2018. március 5-től május 31-ig. 
Részletek az üzletekben és a www.opticnet.hu honlapon.
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