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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
 GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

:+ 36 30 720 5559
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Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

Tel.: 52/569-016, 30/943-0489

MIKEPÉRCSEN
MIKE ÜZLETHÁZNÁL

szemes
takarmányok,

kuglis tüzifa kapható 
kedvező áron!

száraz nyárfa 
2200Ft/100kg

fenyőfa 2400Ft/100kg
tölgyfa-bükkfa 3600Ft/kg

akác 4000Ft/100kg
hasogatási díj: 

300Ft/100kg
Kedvező fuvarköltséggel, de 

akár önállóan is elvihető!
EUTR: AA5824762

B.újfalu, Bakonszegi út 7.
06-54/402-188, 06-30/218-4668

Berettyó Tűzép
MEGKEZDTÜK A 

12.000 Ft-OS
REZSI CSÖKKENTÉSI

UTALVÁNYOK BEVÁLTÁSÁT!
LENGYEL BARNASZÉN 
EP-2-ES KAZÁNSZÉN 

LENGYEL LÁNGBORSÓ DIÓ 
KAZÁNSZÉN 

TÖLGY, BÜKK, AKÁC SZÁRAZ 
KUGLIZVA ÉS KONYHAKÉSZEN 

FABRIKETT KOCKA 
NYÁRFA SZÉLDESZKA 1m-es 

KALODÁS 2500Ft/100kg
Az akció a készlet erejéig, 
illetve visszavonásig él. AA
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Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház

Berettyóújfalu
Bajcsy Zs. u. 27.

GALAMB
KIÁLLÍTÁS

2018. február 2-3.

Gyerekeknek
DÍJTALAN

BELÉPÉS!

február 2.
(szombat)
8-18 óra

február 3.
(vasárnap)
8-12:30 óra

Pintácsi György
06-70/346-5952

precizablakmagyarorszag.hu

Berettyóújfalu, Puskin u. 20.
(Winkler papír bolt mellett)

MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK,
GARÁZSKAPUK, 

REDŐNYÖK, 
BELTÉRI AJTÓK
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FODRÁSZAT
és

PEDIKŰR SZALON
nyílik február 4-én

Derecskén
Honvéd u. 1/a alatt.

Bejelentkezés 

06-30/342-5047
telefonszámon.

 praktizáló

rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

KÍNAI ORVOSI RENDELŐ
Debrecen, Bethlen u. 6–8.

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

praktiprakti

rendelkező hagyományos kínai orvoső hagyományos kínai orvosrrendelkező hagyományos kínai orvosrendelke őrrendelkező

izálóizáló

slás.sláslás.

KÍKÍKÍNANANAIII RRORORORVOVOVOVOVOSISISISISI RRRR RENENENENENDEDEDEDEDELŐLŐLŐLŐLŐRRRVOVOVOSISISI RRRENENENDEDEDELŐLŐLŐKÍKÍKÍKÍNANANANAII ORORAAAIII OROROR
DDeDeDeDeDebbrbrbrbrbrecececececenenenenen,,, BBeBeBeBeBeththththththllelelelelennnnn uuu.u.u. 66666 6 88–8–888...

(M(M(M(Mededededititititererererráráráránnnn HáHáHáHázzzz aaaa rérérérégigigigi OOO OTITITITI v-v-vvalalalal sss szezezezembmbmbmbenenenen))))

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

2019.április 7-én induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Regisztráció: 06-20/203-4780

banán 399Ft/kg

narancs 249Ft/kg-tól

mandarin 299Ft/kg-tól

citrom 449Ft/kg-tól

alma 99Ft/kg-tól

Nyit
ási

AKCIÓ
:

ZSEMI ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
nyílik Berettyóújfalu

Tardy u. 23 alatt február 1-én!

Kórháznál a COOP mellett!
Az akció a készlet erejéig érvényes.

HÁZI SAVANYÚSÁGOK, 
ZSÁKOS BURGONYA,
HÁZI JELLEGŰ TOJÁS

Biharkeresztesi Petőfi  Vadásztársaság
Bedői úti vadászházba 

GONDNOK
HÁZASPÁRT 

keres.
Feladatkör: 

Vadászház és környékének rendbetartása.
Juttatás Bér megegyezés szerint.

Exkluzív környezetben újonnan kialakított 
szolgálati lakás biztosítása (két szoba összkomfort)

Tel: 06302552238
E-mail: szabo.vince59@gmail.com

SZOLGÁLATI LAKÁS 
REZSIMENTES HASZNÁLATA.
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KOMÁDI KÜLTERÜLET
0259/17 hrsz lévő udvar, műhely 

és raktárhelyiség2777nm alapterületen

ELADÓ.IRÁNYÁR: 6 MFT.
Kutas-Vágner tanya mellett.

Érdeklődni a 06-70/779-1077 számon lehet.
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motor

nyerges+ traktor 

kisteher

személyautó

Berettyóújfalu, Lőtér u. 3/a;  Tel.: 06-54/400-043, 06-20/929-4763
Derecske, Köztársaság u. 182/a  Tel.: 06-54-423-324
Komádi, Szécheny u. 27.  Tel.: 06-54-400-075, 06-20/929-4763

www.kondoreskiss.hu; 
kondorsandor@freemail.hu
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Octavia
franciaágy
160*200.
119.900 Ft-ról
74.900 Ft

NYITVATARTÁS: 
H–P: 900–1800

Szo: 900–1300

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! Az akció 2019. 02. 2-02.7. illetve a készlet erejéig tart.

Berta
6 személyes

étkező 
94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

ÓRIÁSI ÉV ELEJI KÉSZLET KISÖPRÉS!

Panama sarok
ágyazható, ágyneműtartós

199.900 Ft-ról
129.900 Ft

Mary sarok
relaxos 

139.900 Ft-ról
79.900 Ft

Monica sarok
ágyazható, ágyneműtartós
214.900 Ft-ról
119.900 Ft

Clive sarok
259.900 Ft-ról
149.900 Ft

Bob sarok
ágyazható, ágyneműtartós
469.900 Ft-ról
219.900 Ft

Gaby kanapé
ágyazható, 

ágyneműtartós 
109.900 Ft-ról

79.900 Ft
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A farsangról a leg-
több embernek a kü-
lönféle jelmezek, a 
maszkok és az óvodai, 
illetve iskolai előadá-
sok jutnak eszébe.

Minden gyerek izgatottan 
várja ezt az időszakot évről-

évre, hiszen nagy a farsang 
igazán jó mulatságnak ígér-
kezik. A jelmezes felvonulás 
mellett ezt az időszakot igazi 
bőség jellemzi, nagy lakmáro-
zások, italozások, disznótor-
ok, lakodalmak sora követi 
egymást. A tél vége és a tavasz 
kezdete a termékenység és bő-
ség idejének kezdete már az 

ókori népeknél is meghatáro-
zó ünnep volt. A magyar far-
sangi népszokások leginkább 
a német néphagyományokon 
alapulnak. A legkorábban 
farsangi köszöntők és masz-
kos-jelmezes felvonulások je-
lentek meg. A farsangolás a 
városi polgárság és a vidéki 
parasztság körében volt iga-

zán népszerű, míg 
a felsőbb társadal-
mi rétegekben in-
kább a fényűzés, 
pompa, és az itá-
liai eredetű karne-
válozás terjedt el.

A busójárás
A farsanghoz 

számtalan nép-
szokás köthe-
tő, ilyen példá-
ul a busójárás is, 
mely Magyaror-
szág egyik érde-
kes hagyománya. 
Az első adatok 

a 18. század végén 
jelentek meg erről. 
A Mohács környéki 
emberek ilyenkor 
színes maszkokat, 
és ijesztő, szarvasos 
álarcokat vesznek 
fel, hogy mindezek-
kel elűzzék a telet. 
A hangoskodás, zaj-
csapás is ugyanezt a 
célt szolgálja: kürt-
szóval, hangos ko-
lompokkal és kiál-
tozásokkal zavarják 
messze a hideg, sötét 
időszakot. Az a szo-
kás, hogy a házak-
ban és az udvarokon 
hamut szórnak szét 
a busójárók, avagy 
az alakoskodók. 
A szétszórt hamu szintén azt a 
célt szolgálja, hogy távolt tart-
sa a rontó szellemeket. Szokás 
még, hogy a férfiak összemé-
rik az erejüket a főtéren, majd 
az ünnepség végén elégetnek 
egy szalmabábut, ami a tél 
„halálát” hivatott jelezni. 
A busómenetben több csoport 
van, az egyik tagjai kifordí-
tott bundát, faálarcot öltenek 
magukra, kereplőt forgatnak 
és nagy kürtöket fújnak. Egy 
másik csoportban pedig be-
kormozzák az arcukat a 

résztvevők, ők viszik egyéb-
ként a szétszórandó hamut 
is. A mohácsi busójárást a 
török-űzéssel szokták össze-
kapcsolni. Erről egy monda 
is szól: a Mohács-szigeti mo-
csárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelegélték a folya-
matos rabigát, ezért rémisztő 
maszkokba öltözve, zajos esz-
közöket használva az éj lep-
le alatt csónakokkal átkeltek 
a Dunán, és elzavarták a tö-
rököket Mohácsról. Mindezt 
azonban történelmi adatok 
nem támasztják alá.

Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a jókedv és a mulatozás időszaka, csúcspontja 
hagyományosan a karnevál, ami a farsang farka.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁS
4026 DEBRECEN, MESTER U. 7.
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Szeretnél saját ruhát?
már 19.990 Ft-tól 

megvásárolható
álmaid ruhája!

Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 23. : +36-30-248-1622 www.juditszalon.hu

A Judit Esküvői Ruhaboltban

TRIATLON

TORNA

ATLÉTIKA

BIRKÓZÁS

JUDÓ

VÍVÁS

ÚSZÁS

FUTÁS

AEROBIK

TENISZ

ZUMBA

KARATE

KAJAK

KENU

BMX

TEKE

SÍ

GOLF

Kedves gyerekek!
Elrejtettünk 18 szót a rejtvényben,

megtaláljátok mindegyiket?
Jó szórakozást!

A N O L T A I R T

K S Á T U F H K O

I Á F E N A E A R

T Z L K E B T J N

É S O E K M A A A

L Ú G R Í U R K Ó

T E N I S Z A X D

A E R O B I K M U

S Á Z Ó K R I B J

E

A N O L

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

HIRDETÉSFELVEVŐ HELYEINK  VIDÉKEN
DERECSKE
Bonbon plussz Üzlet, 
Rákóczi utca 6. 
(a DEVAG konyhával szemben)

BIHARKERESZTES
Lottózó, Kossuth u. 4. 
(OTP parkoló)
Tel.: 06-54/430-019

KOMÁDI
Fő utca 28  
Lilla üzletház

N�vna���

január 23.  Rajmund, Zelma 
január 24.  Timót 
január 25.  Pál 
január 26.  Paula, Vanda 

január 27.  Angelika 
január 28.  Karola, Károly 
január 29.  Adél

RÉSZESÜLJÖN ÖN IS A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM ÁLTALÁNY TÁMOGATÁSAIBÓL!

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

MÁR FOLYAMATBAN!!!

Megváltozott új feltételek!
Őstermelőknek is!

Akár saját erő nélkül!

Ingyenes konzultáció 
és előminősítés!

Aki lemarad, kimarad!!!

Lapzárta: 
szerda 12.00
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Szakemberek A-Z-ig

Legyen szó mű-
anyag nyílászárók, 
garázskapuk vagy re-
dőnyök beépítéséről 
és szereléséről, a 
Precíz Ablak Magyar-
ország szakemberei 
minőségi szolgálta-
tást nyújtanak.

Pintácsi György már 
évek óta műanyag nyí-
lászárók és garázskapuk 
szerelésével foglalkozik. 
Tavaly áprilisban indította 
el vállalkozását, a Precíz 

Ablak Magyarország Kft.-t. 
A szakember és csapata 2 
és fél – Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok és Békés 
– megyét lefedve vállalnak 
megbízásokat. A cég ügy-
félköre egyedi és visszaté-
rő megbízókból áll.

A Precíz Ablak Ma-
gyarország honlapján 
lehet ajánlatot kérni a 
szakemberektől, akik 2-3 
napon belül válaszolnak, 
felveszik az adatokat és 
egyeztetik az ügyféllel a 
helyszíni felmérés idő-
pontját. A megrendeléstől 

3 héten belül teljesítik a 
megbízást. Ezek száma 
a szezonban (tavasztól 
őszig) rendkívül magas, 
mindennapra van munká-
juk. Jelenleg még a tavalyi 
áron dolgoznak, érdemes 
tehát a jobb idő beköszön-
tével új műanyag nyílás-
zárókat, ajtót, garázskaput 
vagy redőnyt csináltat-
ni. Szezon-
ban egyedi 
akciókkal is 
vonzóbbá 
tudják tenni 
a szolgál-
tatásaikat 
megren-
delőik 
számára.

– Pró-
bálunk fejlődni, hogy az 
ügyfeleknek minél jobb 
szolgáltatást nyújtsunk. – 
Pintácsi György és csapata 
lépést tart a korral, mindig 
a legmodernebb eszkö-
zökkel és elképzelésekkel 
felszerelkezve kezdenek 
neki a megbízásoknak. 
Honlapjuk is hamarosan 

megújul, az ajánlatké-
rés mellett az ügyfelek 
ingyenes visszahívást is 
kérhetnek majd a szakem-
berektől. Webshopjukban 
a leendő megbízók meg 
tudják nézni a termékeket 
és azok jellemzőit, így 
könnyen ki tudják válasz-
tani a számukra legide-

álisabbakat, amik 
később beépítésre 

kerülnek.
A Precíz 

Ablak Ma-
gyarország 
Kft. tulaj-
donosa és 
vezetője sok 
év munkata-
pasztalattal 
és piacképes 

szakmai tudással rendelke-
zik. Számára az ügyfelek 
tisztességes munka iránti 
igénye alapvető elvárásnak 
számít: a megbízások ára 
megtérül a hosszú távú 
eredményben. A nyílás-
zárókra 4+1 év garan-
ciát vállalnak, ami 1 év 
jótállást és 4 év szavatos-

sági időt takar. A csapat 
megbízhatóan, pontosan, 
gyorsan, igényesen és 
precízen dolgozik. Német 
profilrendszerrel, egyedi 
méretekkel és formákkal, 
szakszerű beépítéssel, 
ingyenes szaktanács-
adással és megfizethető 
minőséggel teljes mérték-
ben ki tudják szolgálni az 
ügyfelek igényeit.

G. A.

Precíz munka – Precíz Ablak Magyarország

ELÉRHETŐSÉG

Precíz Ablak Magyarország
Cím: Szeghalom Bethlen u. 21
Tel.: +36 70 346 5952
Web: www.precizablak.eu
Webshop: webshop.precizablak.eu
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www.krasna.hu
E-mail: krasna.hu@gmail.com

+36-70/360-9538, +36-70/360-9619

Szeretné lakását felújítani, 
korszerűbbé tenni?
KÖMMERLING

NYÍLÁSZÁRÓ 120x120 bukó/nyíló
ablakok már 32.000 Ft-tól 
120x150 bukó/nyíló ablakok

már 37.000 Ft-tól.

Bejárati ajtók már 69.000 Ft-tól.
Télikertek, redőnyök,

 kőműves munkák, garázskapuk.
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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) www.derecskeikalyhas.hu

Új cserépkályhák,
kandallók építését,
átrakását vállalom.

+36-54/410-191
+36-30/228-3669

Varga
Lajos

kályhásmester
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nyílászáró fogorvos Kályhatrapézlemez munKavédelem

 15 alkalom 15 héten át 38x43 mm-es színes hirdetés AJÁNDÉK: 1 alkalom 1/3 oldalas PR cikk, fotóval 
Ár: 4.000.- Ft + ÁFa / alkalom 

 hirdessen az elsők között

Szakemberek rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!
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Dinamikusan fejlődő cég 
munkatársakat keres 

Békés Megyei munkavégzésre,
kiemelt bérezéssel az alábbi 

munkakörbe:

VÍZ, GÁZ- ÉS FŰTÉSSZERELŐ

FELTÉTEL: 
szakirányú végzettség, „B” kategóriás 

jogosítvány, megbízhatóság, terhelhetőség. 

Karbantartásban szerzett tapasztalattal
rendelkezők előnyben! 

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
uzemeltetes@tomb2002kft.hu

Tömb 2002 Kft.
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Debrecen nagy múltú bútoripari gyára
FAIPARI GÉPMUNKÁS,

SEGÉDMUNKÁS, TARGONCAVEZETŐ
munkakörbe munkatársakat keres

azonnali kezdéssel!
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

GÉPJÁRMŰVEZETŐT 
keres nyerges 
szerelvényre

A Teleki-Trans Kft.

Nemzetközi 
gyakorlattal rendelkező

06-20/945-7202

SZAKKÉPZETT,
GYAKORLATTAL 

RENDELKEZŐ 

SZAKÁCSOT 
keres 

a Bété Bt.

06-20/945-7202 
Telefon:
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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Kopott beltéri ajtók? Régi bejárati ajtó?

www.portas.co www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

ajtó????????

+36-20/9462-169

PÜLETASZTALOS
ORASZTALOS

    (pályakezdő is lehet)

Sikeres csapatunkhoz
keressük leendő
kollégáinkat az alábbi
munkakörökbe:

50
82

78

50
81

92

50
88

61
50

81
94

50
89
05

ÁL
LÁ

SA
JÁ

NL
AT



6 2019. február 1.

Apró

B I H A R  K Ö R Z E T I
Megjelenik:  Berettyóújfalu és

vonzáskörzete (Bihari térség), 
minden pénteken.

Lapzárta: 
szerda 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 fi 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!

Értékesítőnk segít! 
Forduljon 

bizalommal hozzá.

Nagyné 
tóth
Judit

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

HÁz, HÁzréSz eLAdÁS

Berettyóújfalu Radnó-
ti utcán hőszigetelt 2 szo-
bás családi ház eladó. Gáz + 
vegyestüzelés. Érd.:06-70/385-
0863 06-70/362-2531
Berettyóújfaluban Juhász Gy. 
u. 20 alatt  kertes családi ház 
eladó. Érd.:06-30/367-7769
Nagyrábé Liszt Ferenc körút 6 
sz. alatt ingatlan olcsón eladó. 
Tel.:06-20/377-5656
Szeghalmon 3 szobás csalá-
di ház eladó. Tel.:06-30/392-
8170

LAkÁSkereSéS

Lakótelepi vagy társashá-
zi lakást vennék 2. emeletig 
Berettyóújfaluban. Érd.:06-
30/341-6294

épíTéSi TeLek

Hérnek kertben, két darab egy-
más mellett lévő 4200nm víz, 
villannyal ellátott telek eladó. 
Érd.:06-70/322-2528
Vállalkozásra és építkezés-
re alkalmas 1495nm-es, átmi-
nősített kert eladó Debrecen-
Méhészkertben. A telek két 
utcára nyílik, 80m-es vaske-
rítéssel körbekerített, mindkét 
utcára 2x4m-es tolókapuval 
nyílik. Víz, villany van, gáz 
az utcában. Beállt gyümöl-
csös, buszjárat van. Alku-
képes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

FöLd, kerT

HSz 044/18 szántó 12.70Ak 
Magyarhomorogon eladó. 
Tel.:06-30/944-0311

Szántóföld eladó 
Magyarhomorogon 4Ha, 75Ak. 
Tel.:06-30/557-7110

1,1Ha 27Ak szántóföld eladó 
bócsi útszélen. Érd.:06-
30/747-6774

ÜzLeT, műHeLy, irodA

Berettyóújfalu Mártírok u. 
1 alatt (volt Elektro Outlet) 
100nm-es  üzlethelyiség kiadó. 
Érd.:06-30/303-2243

Berettyóújfaluban raktárak 
kiadók. Érd.:06-20/377-5656

pityóka Söröző Berettyóújfa-
luban kiadó. Érd.:06-20/377-
5656

Gép, SzerSzÁm, Term. eSzk

eladó 1db 160cm-es széles 
szárzúzó újszerű állapotban. 
Érd.:06-30/499-2907

Gödörfúró eladó 30-as- 60-as 
fúrószárral. Érd.:06-20/929-
1104

Gruberlazító, terménybefúvó, 
borona, homlokrakodó, fűkasza, 
eke eladó. Érd.:Berettyóújfalu 
Pákász u 58. 06-30/747-6774

mTz traktorok kiváltására 
alkalmas új HATTAT traktorok 
50-110 LE kategóriában kész-
letről eladók. Használt trak-
tor beszámítás, finanszírozás 
helyben megoldható. Új MTZ-
320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, 
MTZ-892.2 traktorok vizsgáz-
tatva rendelhetők. Tel: 30/349-
8133 Farkasagro Plusz Kft.

műtrágyaszóró, 2db eke eladó. 
Érd.:06-70/595-9943

Ukrán három fejes ágyeke és 
három hengeres zetor targonca 
motor eladó. EPPLE mobil 840-
ées kombájn eladó. Érd.:06-
20/240-8521

JÁrmű

eladó Simson S51N segédmo-
tor Berettyóújfaluban. Gyártá-
si ideje 1984. Az utóbbi idő-
ben nem volt használatban. 
Ár:70.000Ft. Érd.:06-30/240-
1677
elektromos Mopedek 3 és 4 
kerekűek, használtak és újsze-
rűek eladók ÁR 87.000F-tól-
297.000FT-ig 50Km-ES KÖR-
ZETBEN INGYENES SZÁLLÍTÁS-
SAL Tel.: 20-9134012

JÁrműkereSéS

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hite-
les, sérült)  piaci áron márká-
tól-kortól függetlenül! Korrekt, 
gyors ügyintézés. Ár: 3MFt-
ig Tel: 20/535-6989, 20/536-
0069

Autókat, kisteherautó-
kat veszek! Azonnali kész-
pénzfizetéssel! Bármilyen 
érdekel!Keleti is!  0630/231-
7750

készpénzért vásárolnék sze-
mélygépkocsit, kisteher gép-
kocsit, utánfutót,  1990-től 
, banki hitellel terheltet, és 
sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20-
9134012
Vásárolok rossz, hiányos, 
törött, üzemképtelen motorke-
rékpárokat, robogókat. Tel.:06-
30/271-8186

ÁLLAT

...iNSzemiNÁTor - 06-30/248-
51-11, Papp Sándor
Berettyóújfaluban 4 db előhasú 
koca 170kg-os február 16-án 
fialnak, 6db hízó 160-190kg 
eladó. Érd.:06-30/747-6773
derecskén 3db közelellős tehén 
és 2db vemhes üsző eladó. 
Érd.:06-30/570-5202
Hízó, vágóbirka és tenyész kos 
eladó. Érd.:06-70/595-9943

Hízók 100-150kg.ak élve vagy 
hasítva eladók Berettyóújfalu-
ban. Érd.:06-30/314-8606
Jó minőségű hússertés élve 
450Ft/kg, hasítva konyhakés-
zen 680Ft/kg. Érd.:06-30/401-
0429
Jó minőségű vágó juhok 
eladók. Ui.:3db süldő. Tel.:06-
30/219-7237
mangalica nagy, fehér keresz-
tezett hízó eladó. Érd.:06-
20/240-8521
Nagysúlyú hízók eladók. 
Érd.:06-30/290-9744
Sertések, hízók eladók 
Szentpéterszegen. Érd.:06-
30/433-5633
TyÚkVÁSÁr! Földön nevelt, 
NEM ketreces, gyönyörű tol-
las, 14hónapos tyúk 690Ft/
db, 20db-ra +2db AJÁNDÉK. 
INGYENES szállítás. 06-70/776-
3007
Választott malac eladó 11 hete-
sek. Érd.:06-30/454-3184
1 db Noniusz kanca ló eladó.
Érdeklődni hétvégén.Tel.:06-
30/458-7940
10db választási malac és 
gyöngyi tyúkok eladók. Érd.: 
06-20/497-2524
2db 120kg-os hízó eladó 
derecskén. Érd.:06-30/529-
4765
30kg-os malacok eladók. 
Érd.:06-54/412-007
7db választási malac eéadó. 
Érd.:06-30/473-5730

NöVéNy
kukorica van eladó. Érd.:06-
20/240-8521
mTz-re homlokrakodó eladó. 
Érd.:06-30/220-5754
Szalma körbála 100db eladó. 
Érd.:06-70/595-9943
20t kukorica eladó 
4500ft/100kg áron 
Magyarhomorogon. Érd.:06-
30/220-5754

eGyéB eLAdÁS

Nyár, akác, kőris tűzifa eladó 

házhoz szállítással. Tel.:06-

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

EUTR: AA5937228

eGyéB kereSéS

Bicskákat-késeket vásárolnék 

Kocsis, Szoboszlai, Némethy, 

Besze, Gálfi, Polyák, stb 

Érd.:06-30/979-9529

SzoLGÁLTATÁS

Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitu-
menes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javí-
tása, impregnáló felújítás, 
kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% ked-
vezmény. 06-70/429-6667

Festést, mázolást, gipszkar-

tonozást vállalok több éves 

tapasztalattal. Tel.:06-20/499-

1972 06-30/327-8929

FÜrdŐkÁdAk bontás nél-
küli felújítása, gépi eljárás-
sal, gyári színekkel, garanci-
ával, belső munkálatok vég-
zése, szobafestés, mázolás. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

Gáll duguláselhárítás, bontás 
nélkül, szivattyúzás. Érd.: 
06-54/401-109 06-20/497-
2524

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.
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Kos - A héten kifejezetten 
szenvedélyes lesz. Önmagában 
nem is lenne baj, hogy nagy 
lelkesedéssel veti bele magát a 
dolgokba vagy, hogy a kapcso-

lataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet, 
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív 
lángokba mehet át és egy-kettőre akara-
tossá válhat.

Bika - Még jó, hogy a hét 
békésen kezdődik. Sajnos, a 
szerdai holdfogyatkozás 
„összetörheti” Önt. Telihold 
lenne, de a Föld bekerül a Nap 

és a Hold közé és kitakarja a Hold elől 
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából 
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a 
magánéletére és a hivatására is!

Ikrek - Nagyszerűek az égi  
konstellációk! Ha eddig 
bármivel kapcsolatban is 
nehézségekbe ütközött volna, 
az a héten egy csapásra 

megoldódik. Még a magán- illetve hivata-
los problémák is megoldódnak és kedvező 
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia 
magát és belevágni abba, amibe szeretne.

Rák - Új ismerősei között akad-
hat olyan, aki megdobogtatja 
a szívét. Ha egyedülálló, akkor 
nincs is ezzel semmi gond, 
akár egy bimbózó kapcsolat 

is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él, 
akkor okozhat ez az illető kellemetlen-
séget a rámenősségével, vagy ha Ön nem 
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömé-
re nyugodt és gondtalan hét elé 
néz, ami már régóta Önre fért. 
El se akarja majd hinni, hogy 
nem történik semmi probléma 

és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami 
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten 
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és 
gördülékeny hete legyen.

Szűz - Uralkodó bolygója a 
kapcsolatok területén hat most 
a legjobban, de kellemetlen 
fényszögben áll a családi álla-
potokat jelölő Plútóval. Vigyáz-

zon, mert a mélyben feszülő ellentétek 
most könnyen problémásak lehetnek. Ha 
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást, 
hisz Ön sem egy tűzszerész.

Mérleg - Jelenleg Önben a 
harmóniára törekvés az 
erősebb, ezért a meghátrálást 
választja a konfliktus helyett. 
Ha végképp sarokba szorítják 

és képletesen nem kap már levegőt, akkor 
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapot-
ként jelentkezhet. Ne tévessze össze a 
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!

Skorpió - Még mindig kissé 
életunt és kedvtelen, a téli 
időszak erőteljesen befolyásol-
ja kedvét. Még a rutinfeladatok 
is nehezére esnek és talán 

maga az élet is. Semmihez sincs kedve és 
természetesen haragszik az egész világra, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne 
Önnek a változatosság.

Nyilas - Tele van feszültséggel 
és ahelyett, hogy ezekre 
megoldást keresne, megelég-
szik azzal, ha bűnbakokat talál. 
Képes a legkisebb nézeteltérést 

is heves vitává alakítani. Ezzel azonban 
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett, 
hogy megszabadulna az indulataitól, csak 
újabbakat épít fel magában.

Bak - Azt hinné egy unalmas, 
megszokott hét elé néz, de 
rövid időn belül látni fogja, hogy 
elképesztő események érik. 
Váratlan, izgalmas fordulatok, 

de még új lehetőségek is érkezhetnek. 
Nem is kell majd törnie magát a változá-
sokért, jönnek maguktól is. Összessé-
gében elégedett lesz a hetével.

Vízöntő - Igazán kedvező 
energiákat kap a héten! Eddig 
akadályoztatva érezte magát, 
de a napokban minden gát 
megszűnik és töretlenül halad-

hat előre. Bármi, amibe csak belefog, az 
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes 
kockáztatnia és akár formabontó terveit is 
megvalósíthatja.

Halak - Meglepi a környezetét 
azzal, milyen érzékenyen reagál 
az Önt érő ingerekre. Különösen 
a kritikákat fogadja nehezen, 
még ha érzi is, hogy azoknak 

van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és 
megkeresni az okát annak, miért is ilyen 
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. 
Fontos az önvizsgálat!

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)
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Fájó szívvel emlékezünk 
Szatmári Sándor
halálának 17. évfordulójára.

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, minket szerettél,
Csoda volt, ahogy az éltért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunka Te sosem leszel halott.
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Feleséged, gyermeked és unokáid

Fájó szívvel emlékezünk

Szőke
Sándor
Berettyóújfalu

halálának 
4. évfordulójára.

Álmodtál egy öregkort,
csodásat és szépet.

De a hirtelenség
mindent összetépett.

Ami Neked csend és nyugalom
Nekem örök fájdalom.

Bánatos feleséged

Forduljon bizalommal 
irodánkhoz.

: 06-54/400-990

Gyászjelentését, 
megemlékezését, 

köszönet-
nyilvánítását 

jelentesse 
meg nálunk!
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TeTŐÁSz!! Beázások meg-
szüntetése. Régi palate-
tők, cseréptetők bontás 
nélküli átfedése (zsindely, 
cserepeslemez, cserép), 
kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszige-
telése, színezése, előtetők 
készítése. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

Tetőfedő, bádogos régi 
tetőjavítás cseréplemez-
zel, mindenféle csatornát 
vállalunk, akciós árban. 
Elérhetőség:06-30/893-
7418

ÁLLÁS
A biharkeresztesi Reformá-
tus Általános Iskola keres 1 
fő furulya és 1 fő ének szakos 
tanárt. Érd.:06-54/431-258
Asztalos, kárpitos munka-
társat keresünk KIKOL bútor 
esztári üzemébe. Átjárás meg-
oldott: Konyár, Pocsaj, Kismar-
ja, Nagykereki, Biharkeresztes, 
Berekböszörmény, Bojt, Gábor-
ján, Hencida. Érd.:06-30/915-
2475

Berettyóújfaluba a Mátyás-
Rancs étterembe fiatal fel-
szolgáló nő, férfi szakács 
és konyhai kisegítő jelent-
kezését várjuk. Érd.: du. 
06-20/960-7133

dunaharaszti Pékség Áru 
összekészítő kollégát 
keres éjszakai műszakba, 
kiemelt bérezéssel. Szál-
lás biztosított!Telefon: 
06709352572 Calypso Pék-
ség Kft

esztergálni valamint hegesz-
teni tudó szakembert kere-
sünk, azonnali kezdés-
sel. Érd.: 06-30/349-5059 
(Berettyó 96 Bt.)

Homlokzati-hőszigetelésben, 
nemesvakolat készítésben, 
gépvakolásban jártas munka-
vállalókat keresek. Érd.:06-
30/602-5230 (Varga Sándor 
e.v.)

kőműves mellé gyakorlattal 
rendelkező segédmunkást fel-
veszek Berettyóújfalu környé-
kéről. Tel.:06-30/345-9663 
(Nagy Géza ev)

kőműves szakmunkást felve-
szek Hajdú-Bihari munkára 
nettó 13.000Ft/nap. Tel.:06-
30/928-0718 (UNIVERSAL-
GENERALBAU Kft)

Lakatos szakmunkást azonnali 
kezdéssel felveszünk. Bérezés 
1000Ft-1500Ft-ig/óra. Érd.:06-
30/382-4653 (Szőllősi Sándor 
ev.)

 Növényvédő önjáró perme-
tező gépre és FENDT930-
as traktorra keresek olyan 
mezőgazdasági gépkezelőt 
aki mind a két gép kezelé-
sében és vegyszerezésben 
is jártas. Érdeklődni: Nagy 
Kálmán 06-30/915-9917

Nyílászáró szerelésében jár-
tas munkatársat keres a Pre-
cíz Ablak Magyarország Kft. 
Érd.:06-70/346-5952

okTATÁST VÁLLAL

Óvodai dajka, pedagógiai- 

és családsegítő munkatárs, 

gyógypedagógiai segítő mun-

katárs és kisgyermekgondo-

zó, -nevelő képzés indul feb-

ruárban Debrecenben. Érd.: 

Poliforma Kft. Dr. Kelemenné 

06/20-393-7586, 06/52-280-

335. E.sz.: 000850/2014

Aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr,  Targoncavezető, Föld-
munka-, Emelőgép kezelő tanfo-
lyamokat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015/A008, A004, A022                
,A012, A011

TÁrSkereSéS
munkájában elfoglalt, elvált 
férfi keresi azt a 48-58 közötti 
vidéki barátnőt, csinos, csen-
des, nem dohányzó hölgy sze-
mélyében. Hóvirág jeligére a 
kiadóba.30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, pénzügyi ügyintéző,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 

kézápoló-műköröm építő, 
gyógyszertári asszisztens, szakács és 

központifűtés szerelő képzések!

MIKOR
és HOL

február 13.
19:00

Maude & Harold- vígjáték

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

február 14-17
16:00

Hidegháború

18:00

Alita: A harc angyala

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

február 15.
18:00

Esti Kvíz Derecskén

Derecske, Városi 

Művelődési Központ

hajdú- Bihar Megyei Téli 

Vásár

Derecske, Főtér

8:00

Horgász Regisztráció

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

11:00

MEGA Játszóház

Berettyóújfalu, Kabos 

Endre Városi Sportcsarnok

február 4-6
16:00

Az örökösnő

18:00

Egy kutya hazatér

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

február 7-10
16:00
A tanítónő
18:00

február 1-3
16:00

ARC

18:00

Ralph lezúzza a netet

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

február 1.
14:00

A padlás

Debrecen, Csokonai 

Színház

február 2.
7:00

Derecskei Disznótor és 

Instant család
Berettyóújfalu, Makk 
Kálmán Mozi

február 8-10
Csokifesztivál a Fórumban

Debrecen, Fórum

február 8.

19:00

FankaDeli koncert

Debrecen, Kaptár klub

február 9.
17:00

Vastag Csaba kiszenekaros 

koncert

Debrecen, Fórum

Farsangi Táncház

18:00

Gyermek táncház, 

kézműves foglalkozás

20:00

Felnőtt tánctanítás

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

február 10.
9:00

Óriási menyasszonyi ruha 

vásár

Debrecen, Grand Hotel 

Aranybika

február 11- 13
16:00

Dogman-kutyák királya

18:00

A csempész

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi
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TÉLI VÁSÁR
Minden női téli csizma,• 
                férfi bakancs 
Rieker, Tamaris, Remonte, Skechers, Bioeco ...50%
Cecil·  vastag szoknyák .................................................................. 5000Ft
Street·  One farmernadrágok, kötött pulóverek ......................... 5000Ft
Mustang· , S. Oliver, Gin Tonic férfi kötött pulóverek ............ 5000Ft
Minden • Cecil, Street One, S. Oliver,
Rino Pelle, Mustang, Pierre Cardin
női, férfi TÉLI KABÁT  ..................................50%

50
87
99

50
88
00




