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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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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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Ajtó   diszkont GYÁRI
KÉPVISELET

facebook.com/ajtodiszkontdebrecenDebrecen területén ingyenes felmérés!
AKCIÓK HELYETT

TARTÓSAN ALACSONY ÁRAK! 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

Kül- és beltéri
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NYITVA VAN A TEJPORGYÁR!
Magyar étkezési 220Ft/kg

és vetőburgonya vásár.
Fémzárolt vetőburgonya deziré, agria, red scarlet (korai)

50 szemes mini gumók

NYITÁSI AKCIÓ!
Szabolcsi I. o. alma vásár

Idared, Red Ron Jonagold 100ft/kg
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS 

Nyitva: H-P: 7:30-17.00 Szo: 7:30-13.00
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Műanyag 
nyílászárók,
redőnyök, 
erkélyek beépítése,
szúnyoghálók
többféle kivitelben, 
egyéb árnyékoló berendezések 
szerelése, javítása gurtni csere

29 éve 

a szakmában

Gulyás Lajos
0630/489-4741
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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

A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlap

BBerett óyóújújfffallu:
Piac tér 1/B. Tel.: 54/402-566, 20/335-1808 Köztársaság u. 

www.okula-optika.hu 
Keressen minket Facebookon is!

szemüveglencsékhez szemüvegkeret

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%

30%

30%
multifokális

szemüveglencsékhez 
szemüvegkeret

PITTLIK FAKERESKEDELEM 
Berettyóújfalu, Iskola tanya 

06-30/587-1967 vagy 06-30/587-1977 

TŰZIFA  AKCIÓ!
KÁLYHAKÉSZ BÜKK TŰZIFA  3250 FT/ 100 KG-TÓL!

        (MIN. 1500 KG VÁSÁRLÁSA ESETÉN! )

 FENYŐ FŰRÉSZÁRU
 MENNYISÉGTŐL,MÉRETTŐL FÜGGŐEN

75.000 FT/ M3-TŐL!

 TETŐLÉC
100 FT/ FM -TŐL!

   AZ AKCIÓ 2019.03.08-03.28-IG ILL.A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES !

Bankkártyás, és Egészségpénztár kártyás vásárlásra is lehetőség van!

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

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!

Raktárkészleten lévő szemüveglencsékből az ön adatai alapján szemüvege akár 
1 óra alatt is elkészül! (Részletekről érdeklődjön üzletünkben és elérhetőségeinken!)

Egyfókuszú 
fényresötétedő lencsék
25% kedvezménnyel!

Próbálja ki
legújabb fejlesztésű

multifokális lencsénket!

Daynamic szemüveglencsék
most 35% kedvezménnyel!

Az akció időtartama: március 1.- április 30.
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|  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
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Forgalmazása és szereléseléF

7 KAMRÁS 
Horizont PS profilból! SZÚNYOGHÁLÓVAL
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Vincent kanapé 
ágyazható

119.900 Ft-ról
69.900 Ft Sydney u-form 

ágyazható, 
ágyneműtartós
479.900 Ft-ról
259.900 Ft

Delia sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
369.900 Ft-ról
229.900 Ft

Santiago u-form
relaxos
399.900 Ft-ról
229.900 Ft

Pucci sarok +puff 
ágyazható, 
ágyneműtartós
399.900 Ft-ról
224.900 Ft

Savona
sarok

ágyazható 
199.900 Ft-ról

139.900 Ft

Panama
sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós 
199.900 Ft-ról
129.900 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. 03.08-03.14. illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!
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Mint arról korábban  ■
hírt adtunk, Juhász Erika 
ötletgazda kezdeménye-
zésére, és Berettyóújfa-
lu Város Önkormányza-
tának támogatásával 
két darab ételosztó 
szekrény került kihelye-
zésre városunkban, me-
lyek a mai naptól várják 
mind az ételt adni, mind 
az ételt kapni szándéko-
zó berettyóújfalui lako-
sok látogatását. 

A szekrények - amelyek Be-
rettyóújfaluban az OTP fő-
bejáratával szemben, illet-
ve Berettyószentmártonban 
a Posta épületében kaptak 
helyet - a mai nap reggelén 
az első körben adományo-
zók jóvoltából feltöltésre ke-
rültek, majd Majláth József 

református lelkész Isten áldá-
sát kérte a karitatív akcióra, 
annak minden szereplőjére, 
támogatójára, segítőjére.

Akik azonnal csatlakoz-
tak az akcióhoz, és a se-
gítségükkel ma reggel fel-
tölthettük a szekrényeket: 

Nagyi pékség,Stella Pékség, 
Bozsányi Zsuzsanna, 2 na-
gyon jószívü anonim segitő 
és az ötletgazda, Juhász 
Erika.

Akik eddig támogatásuk-
ról biztosították a kezdemé-
nyezést: Bàràndi Pékség, 

Kiscipó Pékség, Enikő Aján-
dék, Trendy Divat, Zöld-
ségbolt-József A. lakótelep 
üzletsor, Törökné Marika - 
Sütemény Édességbolt piac, 
Katalin Motel, Beki pékség, 
Kisvendéglő, Gyros Grillbár, 
KÖSZI és számos anonimi-
tást kérő magánember. (A lis-
ta folyamatosan bővül!)

A már országosan elterjedt 
kezdeményezés alapgondola-
ta: Többször elfordul minden 
háztartásban, hogy több pék-
árut, joghurtot vagy egyéb 
élelmiszert vásárolunk, mint 
amit a család elfogyaszt! Saj-
nos sokszor kerül ilyen eset-
ben az étel a szemetesbe! Ha 
egy picit előre gondolkodunk 
és nem várjuk meg amíg 
megromlik, akkor azt az 
élelmiszert más még jóízű-
en elfogyasztja! Ezzel nem 

termelünk szemetet és segí-
tünk azoknak, akiknek vala-
milyen okból nem jut megfe-
lelő mennyiségű étel!

Kérlek te is gondolkodj 
előre! Segítsünk együtt, 
mert segíteni jó!

A kez deményezés 
hosszútávú, sikeres műkö-
déséhez várjuk olyan önkén-
tesek jelentkezését, akik szí-
vesen vállalnák a szekrények 
ellenőrzését, tisztán tartá-
sát, illetve szükségünk len-
ne olyan helyi zöldségesek, 
pékségek, éttermek, kisebb 
boltok támogató együtt-
működésére, akik szívesen 
felajánlanák megmaradt 
termékeiket.

Forrás: https://berettyohir.hu

Elindult az Ételt adok, 
ételt kapok akció 
Berettyóújfaluban!
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Tisztelt Meglévő és Új parTnereink!
a Bihari

segítségével

az ország minden  pontjára feladhatja hirdetését!

Ajka, Devecser
és Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionális

Bicske, Martonvásár
és körzeteik

Bihar körzeti

Budapest

Csorna-Kapuvár

Debreceni

Dél-Borsodi

Dabas Dél-Pest megyei

Dombóvári

Dunaújvárosi

Eger Körzeti
Esztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Félegyházi

Hajdúsági

Hajdúszoboszlói

Heves megyei

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kaposvár
és körzete

Karcagi

Kazincbarcikai

Kecskeméti

Kelet-Pest megye

Kiskunhalasi

Komárom megyei

Makói

Miskolc és környéke

Monor-Vecsés térsége

Mosonmagyaróvári

Nagykanizsai

Nógrád megyei

Nyugat-Balatoni

Orosházi

Ózd-gömöri

Pápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki

Soproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza Mátészalka

Szarvasi

Szegedi

Szeghalmi

Szekszárd

Szentesi

Székesfehérvár
és körzete 

Szigetszentmiklós
Kis-Duna Mente

Szolnok térsége

Vas megyei

Veszprém
és körzete

Zala megyei

Zalaegerszegi

Zempléni

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

Értékesítőnk segít! 
Forduljon 

bizalommal hozzá.

Nagyné 
tóth Judit

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

BÁDOGOS VAGY BÁDOGOZÁSBAN JÁRTAS 
ÁCS, TETŐFEDŐ munkatársat keresünk 

Győr-Moson-Sopron megyébe
Várjuk akár �atal családok jelentkezését is, 

albérletet biztosítunk !
Jelentkezés a +36 30 4258732-as telefonszámon 
E-mailen: info@bwestbau.hu (B-West-Bau Építőipari Kft.)

A DAKOTA LIFTING CÉGÜNK! 
2019. MÁJUS 1-vel 
Zsákára induló telepünkre,
vezető szakembereket keres! 

ESZTERGÁLYOS, MARÓS, 
BEÁLLÍTÓ HEGESZTŐ LAKATOS 
munkakörbe. 
1-2 hónap betanulási időt kérünk a jelentkező
szakemberektől a munkahelye ez időben a 
Debreceni telepünk. Utazás ingyenes!
Gyártmányunk a gépipari export képes termékek.

Jelentkezés:E-mail: info@szolnoky.hu
vagy Telefonon: 30/7277758
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A Molnár-Vill Kft.

Németországban 
végzendő

fogyasztásmérő-szerviz 
feladatok végzésére 

keres

VILLANYSZERELŐKET, 
TECHNIKUSOKAT.

Munkakezdés: 
2019. június 1.
További információk 

kérhetők a

06-30/985-0018 
telefonszámon.

MÉLYÉPÍTŐ MŰVEZETŐ, ÉPÍTÉSVEZETŐ 
ÉS MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ 
szakembereket keresünk 
Hajdú-Bihar megye területéről.
ELVÁRÁS:
szakmai tapasztalat útépítés és nagytömegű 
földmunkavégzés területén.

FELADAT:
kivitelezési munkák helyszíni koordinálása, 
20-25 munkagép és alkalmazott 
munkájának összehangolása.

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

BÁNYAMESTER
szakembert keresünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Hajdú-Bihar megye területéről.

ELVÁRÁS: 
szakmai tapasztalat, kavics- és homokbányák irányításában,

FELADAT:
bányaművelés, bányaművelési előkészítés, bányászati 
tevékenység koordinálása

BIZTOSÍTUNK:
átlagon felüli bérezést, béren kívüli 
juttatásokat, céges autót és telefont.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ország egész területén,
de elsődlegesen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Rövid szakmai Önéletrajzokat kizárólag az 
iroda@lisztestrans.hu e-mail címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
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ÁLLÁSAJÁNLAT
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Szakemberek A-Z-ig

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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 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!

TÖMÖRI ÉS PASZTAL

SÍRKŐ
Ajándék betűvésés 

és virágváza
Nyitva: minden nap

szombat-vasárnap is
Berettyóújfalu, 

Kőrös u. 2.
06-54/401-267 

06-30/244-2097
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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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sírkőfogorvossírkő nyílászáró kályha

Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

A mester maga is részt 
vesz a munkákban és szá-
mára az ügyfél elégedett-
sége a legfontosabb.

– Általában 5–7 ember-

rel végezzük a feladatot a 
sűrűbb időszakban, egyéb-
ként pedig elég 3 ember is 
egy igényes átalakítás vagy 
beszerelés kivitelezéséhez. 
Az igazi szakember nem 
fél bepiszkítani a kezét, 
ezért nem csak irányítom 
a csapatomat, hanem ki is 
veszem a részem a munká-
inkból. Az emberek pedig 
látják és értékelik ezt. A ro-

konok, szomszédok gyak-
ran dicsérik az elvégzett 
munkát egymás közt, ez 
az elégedett reklám pedig 
önmagáért beszél. Ha kell, 
inkább maradunk egy órá-
val tovább, de nem hagy-
juk ott úgy az ügyfelet, 
hogy ne lennénk mi ma-
gunk is száz százalékosan 
megelégedve. Kizárólag 
szakszerűen dolgozunk, 
hosszú távú garanciával.

A mester saját raktárából 
szállítja a kívánt ablako-
kat, redőnyöket vagy szú-
nyoghá lókat 
egyenesen a 
telephelyről 
és saját ta-
pasztalatai 
alapján bát-
ran ajánlja 
a Rehau ab-
lakmárkát, 
akár 3 ré-
tegű üve-
gezéssel.

– A Rehau megbízható 
márka, minőségi ablak 
méghozzá jó áron teremt 
elegáns külsőt otthoná-
nak. A redőnyöket illetően 
alumínium párti vagyok, 

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

hezen rom-
lanak és én 
magam is 
ezt hasz-
n á l o m . 
Sz ú nyog -
hálók terén 
a lehúzható 
mobil szú-

nyoghálókat 
tudnám megemlíteni, ezek 
főleg tavasszal vagy in-
kább a nyáron mennek.

Ha felújításról, átépítés-
ről vagy javítási munkála-
tokról van szó a gyorsaság 

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

– Ha megtehetjük, még 
aznap felmérjük az elvég-
zendő feladatokat, hogy 
aztán minél hamarabb 
nekiláthassunk gyorsan és 
hatékonyan a munkának. 
De természetesen nem 
ijedünk meg a nagyobb 
kihívásoktól sem, ha egy 
hosszabb munka esetleg 
egy hétig tart az sem gond, 
hiszen az ügyfél minőséget 
vár a pénzéért cserébe.

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167
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A hosszú hideg tél  ■
után ki ne vágyna arra, 
hogy a vastag pulóverek-
től és a csizmától meg-
szabadulva kiélvezze a 
tavasz első napsugarait. 
Gyakran még a vékony 
átmeneti kabátunkat 
sem vesszük fel, néhány 
nap múlva azonban je-
lentkeznek a már jól is-
mert megfázásos tüne-
tek: torokfájás, köhögés, 
rossz közérzet, tüsszö-
gés, pedig csak egy kis 
odafigyelésre van szük-
ség ahhoz, hogy elkerül-
jük a tavaszi megfázást 
és felhőtlenül élvezhes-
sük a jó idő beköszöntét..

Ahogy beköszönt a jó idő, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ledobjuk a kabátot, és csupán 
egy pulóvert vagy egy vékony 
inget viseljünk. A szikrázó 
napsugarak megtévesztenek 
minket, mely a hőérzetünket 
is becsapja: nem vesszük 
figyelembe a hőmérsékleti 
viszonyokat és a hűvös szellőt, 
amely könnyen megfázáshoz 
vezethet. Ha odafi gyelünk, és 
betartunk néhány szabályt, 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 
beárnyékolja a tavaszi 
napsugaras hétköznapokat”

Szeszélyes időjárás ellen 
réteges öltözködés

Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tudhatjuk, 
mire is számíthatunk aznap: 
reggel még hűvös az idő, 
de délutánra felemelkedik 
a hőmérséklet. Akármikor 
elkaphat minket egy kisebb 
zápor, és estére annyira lehűl a 
hőmérséklet, hogy azt hinnénk, 
újra a tél közeleg. Így elég nehéz 
eltalálni a megfelelő öltözéket. 
Ahhoz, hogy elkerüljük a 
megfázást öltözzünk az  
évszaknak megfelelően, 
rétegesen, és mindig legyen 
náluk egy kardigán vagy egy 
pulóver arra az esetre, ha 
hűvösebbre fordulna az idő. 
Nem szükséges azonban a 

túlzottan vastag ruhadarabok 
viselése, hiszen az sem jó, ha 
megizzadunk. Az ablakon 
beszűrődő napsugarak olykor 
csalóka képet adnak a kinti 
hőmérsékletről. Előfordulhat, 
hogy a szabadban jóval 
hűvösebb van, mint bent, így 
ha az irodán kívül van elintézni 
valónk, mindenképp vegyünk 
magunkra valamit.

A sportolás fél egészség
Rendszeres sportolással is 

fokozhatjuk állóképességünket. 
A jó idő beköszöntével az 
edzőtermek helyett inkább 
a természetben sportoljunk, 

vagy szervezzünk a közelgő 
hétvégére nagyobb túrákat!. Ha 
a kirándulás alatt megállunk 
vagy az izgalmas mérkőzés 
közepén megpihenünk, mindig 
vegyünk fel egy pulóvert vagy 
egy dzsekit, hiszen kimelegedve 
és izzadtan könnyebben 
megfázatunk. Gyermekünk 
fi gyelmét is hívjuk fel erre és 
törekedjük rá, hogy ebben az 
időszakban nála is legyen plusz 
pulóver vagy esőkabát.
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ellenáll a támadásoknak

I m mu n r e n d sz e r ü n ke t 
folyamatosan erősítsük 

vitaminokkal is, hogy ellenállóvá 

váljunk a betegségekkel szemben. 

Részesítsük előnyben a friss 

zöldségeket és gyümölcsöket, ám 

ha télen erre nincs lehetőségünk, 

kiegészítésként szedjünk 

vitaminkészítményeket. Ha ezt a 

néhány dolgot betartjuk, a tavasz 

minden percét kiélvezhetjük és 

elkerülhetjük, hogy a megfázás 

ágynak döntsön minket. 

Figyeljünk oda a folyadék 

bevitel mennyiségére, nem elég 

hangsúlyozni a napi 2-3 l folyadék 

bevitel szükségességét.

A ravasz tavasz!

Apró
Ház, Házrész eladás

Berettyóújfalu Radnóti 7 hőszigetelt 
2 szobás családi ház eladó. Gáz + 
vegyestüzelés. Érd.:06-70/385-0863 
06-70/362-2531

Berettyóújfalu Szabadság u. 4. sz 
alatt családi ház beépíthető telek-
kel eladó. Érd.:06-54/401-706, 
06-54/787-281

Berettyóújfalu Zöldfa út 23 alatt 
szoba, konyha, összkomfortos lakó-
ház nagy telken, azonnal beköltöz-
hető állapotban eladó. Iá.:4,5MFt. 
Érd.:06-30/999-8974

Berettyóújfaluban Bem u. 38 régi 
tipusú családi ház 2067nm telken 
eladó. Érd.:06-70/555-3536

Berettyóújfaluban radnóti u 12 
alatt 2 szobás téglaépítésű gázkon-
vektoros ház eladó. tel.:06-70=508-
4645

Biharkeresztes Táncsics u. 41 sz 
alatti 2 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Érd.:06-30/968-7106

eladó Szentpéterszegen 2 szobás 
cserépkályhás fűtéses családi ház, 
pincével, nagy telekkel, melléképü-
letekkel víz az udvaron. Iá.:1,7MFt. 
Érd.:06-20/217-1500

szentpéterszegen 2,5 szobás lakás, 
lakható melléképülettel pincével 
eladó 4,8MFt alkuképes. Érd.:06-
20/611-7542

lakáseladás
Bajcsy zs. ltp 1. emeleti 57,5nm-es 
lakás eladó. Érd.:06-20/403-3201

építési telek
Berettyóújfaluban rendezett építési 
telek eladó gyümölcsössel. Villany, 
víz gáz a telken. Érd.:06-30/515-
0951

eladó Lipótkertben 1257nm-es bel-
téri zárt kert, bekerítve, fúrott kút, 
villany, beállt gyümölcsös építésre 
is alkalmas. Érd.:06-30/851-3881

Vállalkozásra és építkezésre alkal-
mas 1495nm-es, átminősített kert 
eladó Debrecen-Méhészkertben. 
A telek két utcára nyílik, 80m-es 
vaskerítéssel körbekerített, mind-
két utcára 2x4m-es tolókapuval nyí-
lik. Víz, villany van, gáz az utcában. 
Beállt gyümölcsös, buszjárat van. 
Alkuképes! Irányár. 4,6MFt. Tel: 
06-20/261-2561

Föld, kert
Berettyóújfalu határában 6 hek-
tár szántó eladó. 174Ak. Érd.:06-
20/611-7542

Berettyóújfalu külterületén 
19,063nm AK 2234 Földterület eladó. 
Érd.:06-20/350-7440

Berettyóújfaluban a Sárostókertben 
954nm területű felszántott kert eladó. 
Érd.:06-30/966-8331

Berettyóújfaluban Lipót kertben 
2700nm zárt ert eladó villany, fúrt 
kút van. Tel.:06-30/457-8173

Bojton termőföld közel 2,65Ha, 
64,6Ak szántóföld 036/14hrsz eladó. 
Érd.:06-30/410-3471

Hencidán (Szilas) 37,53Ak, 1,6Ha 
szántó eladó. Érd.:06-30/506-8161

lipóton 1274nm-es belterületi kert 
pincés kis házzal művelten eladó. 
Ugyanitt Tv asztal eladó. Tel.:06-
54/401-787

szántóföldet bérelnék Komádi hatá-
rában legmagasabb áron. Érd.:06-
30/482-1459

szentpéterszeg határában szántó-
föld eladó 2 egymáshoz közeli terü-
leten Ö 9Ha, 140Ak. Érd.:06-54/400-
596 vagy 06-30/718-0465

termőföldet bérelnék Berettyóújfalu 
és környékén (vidéken is) legmaga-
sabb áron. Érd.:06-30/386-5533

Üzlet, műHely, iroda
Berettyóújfalu, Tardy út 1 sz. alatt 
2 db külön bejáratú irodahelyi-
ség kiadó.Érdeklődni: 198.sz. Ügy-
védi Irodában személyesen,vagy 
az 54/402-227, 20/9718496 
telefonszámokon

Boltberendezési tárgyak pultok, pol-
cok, állványok, vitrinek, salgóelemek 
eladók. Érd.:06-30/612-3585

Gép, szerszám, term. eszk
eladó jó állapotú 3m-es 25 soros 
gabona és apró mag vetőgép. 1db 
9 késes gruber rögtörővel. Tel.:06-
30/416-0784

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

1db gyalugép és 1db forrasztó eladó. 
Érd.:06-20/337-9733

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.: 20-9134012

mtz 550-es műszakival és 
pótkocsik,kombinátor összecsukhatós 
eladó.Tel.:06-70/500-3023

réGi motorokat keresek! Simson, 
Mz, Etz, Jáwa, stb. Tel.: 06-20/572-
5142

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

aUtÓJát KÉSZPÉNZÉRT azon-
nal megvásároljuk (legyen hiteles, 
sérült)  piaci áron márkától-kortól 
függetlenül! Korrekt, gyors ügyinté-
zés. Ár: 3MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069

keresek megkímélt állapotú 10-12 
éves Volkswagen, Ford, Opel kom-
bi gépkocsit megvételre. Érd.:06-
30/315-9669

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót,  2000-től , banki hitellel ter-
heltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig  
tel:20-9134012

személyautókat és 
teherautókat veszek 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekel!  0630/231-
7750

Vásárolok rossz, hiányos, törött, 
üzemképtelen motorkerékpárokat, 
robogókat. Tel.:06-30/271-8186

réGiséG
készpéNzért VÁSÁROLOK kor-
rekt áron aranyékszert, porceláno-
kat, festményeket, szobrokat, órá-
kat saját részre! Tel: 20/5360-069

állat
iNszemiNátor - 06-30/248-51-11, 
Papp Sándor

eladó 1db fekete Holstein 5 hóna-
pos üsző Biharkeresztes Széchényi 
u 131. Tel.:06-70/309-2295

eladó 1db hízó kb 180kg. Érd.: 
Bihariék Berettyóújfalu Kinizsi 15. 
06-30/287-0939

előhasú koca, március 5-ei fialással 
és 170-200kgos hízók eladók 420Ft/
kg. Érd.:06-30/747-6773

Farm napos előnevelt csibe oltva 
jegyeztethető. Szőllősi csibe Tépe. 
Érd.:06-20/317-1048

Hízók eladók 400Ft/kg. Érd.:06-
30/290-9744

Hízók 100-160kg-osak élve vagy 
hasítva eladók Berettyóújfaluban. 
Tel.: 06-30/314-8606

Jó minőségű vágóbirka és 1db törzs-
könyves merinó kos eladó. Érd.:06-
30/401-0429
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Kos - A napokban jót tenne 
Önnek, ha több társas életet 
élne. Nem ártana találkoznia 
rég nem látott barátaival vagy 
akár újakat szereznie, ugyan-

is kezdi a mindennapjait egyhangúnak 
megélni. Amúgy sem vall Önre, hogy az 
egyszerű élet híve lenne, mikor tudvalevő, 
mennyire szereti a zsongást.

Bika - Hiába a tervek, számíta-
nia kell meglepetésekre is. 
Nem tudott alaposan felkészül-
ni, ennek köszönheti, hogy 
bizonyos akadályok nehézséget 

jelentenek. Merítsen erőt a korábbi 
sikereiből, ha ezekre emlékezik, talán 
még a megoldásra is rátalál. A bolygók 
most kedvezően állnak a változáshoz. 

Ikrek - Mostanában akarva-
akaratlanul is felpaprikázhat 
másokat. Talán nem veszi 
észre önmagát, a viselkedését, 
de flegma, nemtörődöm vagy 

kritikus megnyilvánulásával kihúzza 
másoknál a gyufát. Pláne szeretteinél, 
akik elhanyagolva érzik magukat. Fog-
lalkozzon kicsit többet mások érzéseivel!

Rák - Ön kifejezetten szereti a 
biztonságot, most azonban úgy 
érezheti, hogy az életforma, 
melybe a párja „kényszeríti” 
már-már börtönné válik. Nem 

is a szabályok, hanem az egyhangúság 
miatt. Keresse a Szaturnusz fényes olda-
lát: a bölcsességet, a közös ismeret-
szerzést, az elmélyülést.

Oroszlán - Még mindig nem 
késő tanulmányokba kezde-
nie és megszerezni valami-
lyen hiányzó vizsgát a meglévő, 
vagy vágyott pozíciójához. A 

Hold segíti, hogy meglegyen a kezdeti 
lelkesedés. Uralkodó bolygója a racionális 
Merkúrral áll együtt: most a gyakorlatias 
oldaláról látja a párkapcsolatát.

Szűz - Saját magát is meg fog-
ja lepni, hogy a héten mennyire 
érzékeny lesz és ingadozó. A 
következő napokban rendesen 
megtornáztatja a lelki világát 

az érzelmi hullámvasút. Egyszer fent, 
sokszor lent. Ez nem csak Önt rázza meg, 
hanem a környezetét is, mivel másképp 
viselkedik, mint szokott.

Mérleg - Most bárkit sikerül 
megnyernie magának, hiszen 
a csillagok ellenállhatatlanná 
teszik! Talán ezt nem is veszi 
különösebben észre, csak azt, 

hogy most mindenki sokkal előzékenyebb 
Önnel. Pedig az Uránusz és a Hold is 
szemben áll a jegyével, ezért úgy érezheti, 
mintha meg lenne kötve a keze.

Skorpió - A Holdszünetek 
csökkentik az energiáit. A 
siker előfeltétele, hogy eleget 
tudjon pihenni a héten! Ha 
kell, akkor alakítsa át egy 

kicsit a napirendjét és bújjon korábban 
ágyba. Ha kialvatlan, akkor leromlik a 
teljesítménye. Támaszkodjon szeretteire, 
töltse fel érzelmi éléskamráját!

Nyilas - Egy visszatérő 
egészségi probléma lehet 
úrrá Önön. Ez sajnos annak is 
köszönhető, hogy mostanában 
elhanyagolta az egészségét. 

Most már ne halogassa tovább, látogassa 
meg orvosát és kezdjen bele mielőbb a 
kúrálásába, illetve ha szükséges, akkor 
életmódváltásba is. Ne kísértse a sorsot!

Bak - Lehetősége nyílhat a 
következő napokban arra, hogy 
utazzon vagy valamilyen izgal-
mas programon vegyen részt. 
Mindenképpen érdemes lenne 

élnie a lehetőségével, jót tenne Önnek a 
változatosság. Tartson barátaival, pár-
jával, de ha egyedülálló, akkor is ajánlatos 
kimozdulnia!

Vízöntő - Kifejezetten nyu-
godt, békés napok várnak Önre. 
Kivételesen még örülni is fog 
neki és nem próbálja meg 
szándékosan felkavarni az álló 

vizet. Most jobban is teszi, ha inkább átad-
ja magát a pihenésnek, a laza napoknak. 
Időt szánhat azokra a tevékenységekre is, 
amelyeket eddig elhanyagolt.

Halak - A Nap, Merkúr és a 
Vénusz az Ön jegyében állnak. 
Ez elegendő ahhoz, hogy jó 
hete legyen! A Holdszünetek 
egy kissé lefékezik, de hamar 

erőre kap újból. A bolygók egy csodálatos 
találkozást ígérnek a következő napokra! 
Használja ki a kedvező konstellációkat a 
változás jegyében!
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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: 
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!

Jó minőségű vágójuhok eladók. Ui. 
130kg-os hízók reális áron eladók. 
Érd.:06-30/219-7237

közel elős holsten friz üsző eladó! 
Érd06-30/485-2537

Választott malac és süldő eladó. 
Berettyóújfalu Tel.: 06-30/314-
8606

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

1db Lacaune törzs.k. kos, 1 db vem-
hes kecske eladó. Érd.:06-30/582-
2392

1db tenyészkan és 100db kisbálás 
szalma eladó. Érd.:06-30/621-2075

2db 160-200kg közötti hízó eladó. 
Ár:420Ft/kg. Érd.:06-30/386-5533

3db választott malac és 1db 120-
130kg-os hízó eladó. Érd.:06-
30/502-9122

6db süldő van eladó. Érd.:06-
30/902-3594

7db 8hetes választási malac eladó. 
Tel.:06-30/546-3709

9 hetes választott malac eladó. 
Érd.:06-70/600-0816

NöVéNy
Berettyóújfaluba körbálás réti szé-
na, lucerna, lucernaszenázs eladó. 
érd.:06-30/303-6363

Harmadosztályú 200db nagy kör-
bálás lucerna és elsőosztályú 
100db nagy körbálás lucerna eladó 
komádiban. Tel.:06-30/867-0506

Jó minőségű nagy bálás lucerna 
eladó. Érd.:06-30/967-0120

Nagybálás lucerna és kukorica van 
eladó. Érd.:06-30/626-2254

120*120-as körbálás réti széna 
sürgősen eladó. (Helyszűke miatt) 
Érd.:06-30/487-9939

eGyéB eladás
Hízó, mosógép, gázkészülékek, boj-
ler, bontott anyagok, bútorok, üve-
gek, egyebek. 06-70/420-9364

Bontott vályog ingyen elvihető. 
Biharkeresztes Érd.: 06-54/430-
844

eladó ifjúsági ágy régi szekrénysor 
fotel. Érd.:06-30/268-0431

Használt Hajdú típusú centrifuga 
eladó. érd.:06-70/424-6261

NB műlép van eladó. Érd.:06-
30/623-6431

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

rendelje meg tavaszi akciós tüze-
lőjét! Erdei vagy ömlesztett m3-ben 
rendelhető! Termékeink: tölgy, bükk, 
akác, stb... valamint kiváló minősé-
gű szén kapható. Mennyiségtől füg-
gően ingyenes szállítás! Hívjon biza-
lommal! EUTR: AA5854363 Tel.: 
20/470-9378

többsebességes szervizelt férfi túra 
kerékpár kitűnő állapotban eladó. 
Érd.:06-20/291-3333

eGyéB keresés
Bicskákat-késeket vásárolnék 
Kocsis, Szoboszlai, Némethy, Besze, 
Gálfi, Polyák, stb Érd.:06-30/979-
9529

Vásárolnék mindenféle régiséget, 
dunnát, párnát, hentelőasztalt, gya-
lupadot, spalettát, stb. 06(30)304-
9643

szolGáltatás
Csempézés és járólapozás minő-
ségi munkával. Tel.:06-30/529-
5852

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújí-
tás, kémények bontása, javítása. 
Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-70/429-6667, 06-30/575-
6289

drótfonat, betonoszlop a drótostól. 
Pozsgai József Derecske Rákóczi u 
93. 06-30/312-1417

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosí-
tott háló, nádszövetek, kiegészí-
tők közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-
3308

elemes szekrények (KIKA, MÖMAX, 
JYSK  és társai) szerelése, laminált 
padló lerakása. Érd.:06-30/444-
8779

Festést, szigetelést, kőműves mun-
kát, gipszkartonozást, laminált pad-
lózást, burkolást vállalunk. Tel.:06-
30/387-7013

FÜrdŐkádak bontás nélkü-
li felújítása, gépi eljárással, gyá-
ri színekkel, garanciával, belső 
munkálatok végzése, szobafes-
tés, mázolás. 0630/4402-145, 
06-20/391-4249

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

JCB 3CX kombigépre bérmunkát vál-
lalunk Hajdú-Bihar és Békés megye 
térségében. Ár megegyezés szerint! 
Érdeklődni: 06-30/655-0000

kútfúrás a legkedvezőbb feltételek-
kel,25 éves tapasztalattal, teljes körű 
anyag ellátással. Érd.: 06-30/463-
7881 vagy 06-70/297-8664

müller tetőfedés. Mindenféle tető és 
bádogos munkák. 06-70/224-8075

palatetŐ bontásnélkü-
li felújítása színes, mintás, 
bitumenes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlatkészítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, www.
palatetofelujitasjavitas.hu

szobafestést, mázolást, tapétázást, 
laminált parkettázást vállalunk.Tisz-
tességes munka végzéssel korrekt 
áron.Tel.:06-70/631-1550

tetőfedést, bádogozást, lécátpako-
lást, ereszcsatornázást, verébdesz-
kázást, tetőáthajtást, Lindab lemez-
tető készítést vállalok kedvezményes 
áron. 20/552-1068

tetőfedő, bádogos régi tetőjaví-
tás cseréplemezzel, mindenféle 
csatornát vállalunk, akciós árban. 
Elérhetőség:06-30/893-7418

tetőfelújítás cserepes lemezzel, 
palatetők zsindelyezése, eresz-
csatorna csere, kémény felújítás. 
06-20/911-1717

50-200 KW-ig aggregátor bérelhető. 
Szállítás megoldható! Ár megegye-
zés szerint! Érdeklődni:06-30/655-
0000

tetŐász!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, rakása, csa-
tornák cseréje, külső homlokzatok hőszi-
getelése, színezése, előtetők készítése. 
30/52-90-074

szolGáltatás keresés
Betegápolót alkalmaznék, éjszaká-
ra-nappalra Biharkeresztesit. jelent-
kezéseket Szuperinfó jeligére a 
Biharkeresztesi Lottózóba kérek.

állás

a Nagyhegyes Hús Kft.  keres 
takarítót, ládamosót, illetve 
segédmunkásokat. Munkavég-
zés helye: Hajdúszoboszló Érd: 
30/626-2045

ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partners)

autódarura darukezelőt keresünk 
Berettyóújfalu térségében. Fizetés: 
megegyezés szerint. Érdeklődni: 
06-30/655-0000

Berettyóújfaluba a Mátyás-Rancs 
étterembe fiatal felszolgáló nő, 
férfi szakács és konyhai kisegí-
tő jelentkezését várjuk. Érd.: du. 
06-20/960-7133

Berettyóújfalui üzletekbe önállóan 
dolgozni tudó munkatársakat kere-
sek. Meghallgatás: március 12. kedd 
11:00 Tesco Nosztalgia Cukrászda

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőle-
get és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-

derecskei élelmiszerboltba eladót 
keresek. Érd.:06-30/901-4100

diego áruházba eladó munka-
körbe keresünk munkatársat. 
Érdeklődni lehet a 06-30/370-
2700 számon.

egyedül álló juhászt keresek. 
Tel.:06-30/496-6193 06-52/397-
489

eladói munkakörbe dolgozót felve-
szek, firss nyugdíjas is lehet. Érd.:06-
20/419-2125 Helga és Riki Bt

Gyere és dolgozz Velünk! Autó-
ipari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relő kollégákat sopronkövesdi 
gyárába, 3 műszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd.: 06-70/600-9021 
-JOBmotive Kft.-

önállóan dolgozni tudó péket fel-
veszünk éjszakai műszakba a 
Szováti pékségbe.Tel.:06-70/361-
1766,(Szováti Kemencés Kft.)

sofőrt keresünk gabonás szerel-
vényre Komádi telephellyel. Érd.:06-
30/466-6000 Biharsped Kft

VILLANYSZERELÉS
06-20/425-4512
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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.

54
18
60

BAZSÓ HÁZ

51
47
65

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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LITVAI 
TEMETKEZÉS 

Biharkeresztes, 
Vörösmarty u. 1.

Váncsod, Hunyadi u. 24.

ÉJJEL-NAPPAL
Tel.: 06-20/5082-637

Fájó szívvel emlékezünk

Huszti Lajos
halálának 18. évfordulójára

2019. március 8-án.

Szerető családja
Fiai, menyei, unokái és dédunokái

Fájó szívvel emlékezem
drága feleségemre

Kurucz Károlyné
Szabó Irén

halálának 4. évfordulójára
március 12-én.

Köszönet az együtt töltött 
61 boldog évért.

Várj reám, jövök hozzád.
Nyugodj békében.

Szerető, hű férjed Kari

Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek

hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.” 

( Juhász Gyula)

Köszönetet mondunk 
mindazoknak,

akik szeretett halottunk

Nagy István
1935-2019

temetésén megjelentek,
sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
a család fájdalmában
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

MIKOR
és HOL

március 14.
20:00

MOBILMÁNIA Vikidál 

Gyulával

Debrecen, Roncsbár

március 16
19:00
Boldog Nőnapot
Debrecen, VOKE 
Egyetértés Művelődési 
Központ

21:30
Simple Blues Band
Berettyóújfalu, Herpály 
Bár

23:00

AK26

Debrecen Base Klub

23:50

Nőnap a 

HOT MEN DANCE -szel

Debrecen, Chicagoclub

20:00

Ganxsta Zolee és a Kartel

Debrecen, Roncsbár

március 9.
20:00

PokolgéP koncert

Debrecen, Roncsbár

22:00

Ibiza Night Party

Debrecen, HALL

március 8-13.
16:00

Meztelen befutó

18:00

Marvel kapitány

Berettyóújfalu, 

Makk Kálmán Mozi

március 8.
19:30

Élő zenés est a Rokkó 

Brotherssel

Berettyóújfalu, 

Herpály Bár

március 10
7:00

Debreceni Régiségvásár

Debrecen

16:00

A padlás

Debrecen, Csokonai 

Színház

19:00

Omega-Tűzvihar

Debrecen, Főnix csarnok

március 11.
19:00

Hadházi/KAP/Litkai/

Ceglédi Lovász/

DumaAktuál

Debrecen, Lovarda

22:00

RETRO PARTY /

Groovhouse – DJ PéGé/

Debrecen Kazánház

március 13.
15:00

Fiatal alkotók 

bemutatkozó kiállítása

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

március 14-17.
16:00

Guerilla

18:00

Boldog halálnapot! 2

Berettyóújfalu, Makk 

Kálmán Mozi

Fájdalommal megtört szívvel 
tudatjuk, hogy 

Tömöry Péter
Ferenc

aranydiplomás agrármérnök
2019. március 1-én

81. életévében
örökre megpihent.

Búcsúztatása 
2019. március 12-én 

11 órakor lesz 
Református szertartás szerint 

a berettyóújfalui 
Téglaparti Köztemetőben.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk március 8-án

Kiss Imréné
Tóth Erzsébet

halálának 4. évfordulójára.
Sivár az élet, mert soha nem jössz vissza.

Férje és családja

j

Fájó szívvel emlékezünk március 8-án

Barczi Lajos
halálának 1. évfordulójára.

Lelked remélem békére talált,
Te már a mennyből vigyázol majd Ránk.

Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk
Rád örökkön örökké emlékezünk.

Édesanyád, kislányod, nejed, testvéreid, 
anyósod, apósod, sógorod és barátnője és

a barátok

Fájó szívvel emlékezünk 

Rostás Éva 
8. évfordulójára
március 13-án.

Három fi a, édesanya, két húga
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6db 50kg-os süldő eladó. Érd.:06-
30/535-0285

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 
dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafeteria, 
szállás, munkába járás, hazau-
tazási támogatás, bérelőleg. Tel.: 
06-70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-

komádi állattartó telepre dolgozót 
keresek magas kereseti lehetőség-
gel. Érd.:06-30/967-0120 Gyenge 
László ev.

kőművest és építőiparban jártas 
segédmunkást azonnali kezdéssel 
hosszútávra felveszünk Berettyó-
újfalu és környéki munkavégzés-
re Mediterrán Fix Kft. Érd.:06-
70/275-6936

kőművest felveszek önállóan dolgo-
zót 1500Ft órabér. Tel.:06-20/420-
7251 Szabó József ev

mezőgazdasági gépkeze-
lőt Lexion 540-et kombájnra és 
vetésben, sorközművelésben jár-
tas traktorost keresek. Érd.: Nagy 
Kálmán 06-30/915-9917

oktatást Vállal
aranykalászosGazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-
munka-, Emelőgép kezelő tanfo-
lyamokat indítunk Tel:30/2283281 
E001083/2015

közép és általános iskolások mate-
matika korrepetálását vállalom. 
Érd.:06-20/497-5143

Óvodai dajka, pedagógiai- és család-
segítő munkatárs, gyógypedagógiai 
segítő munkatárs és kisgyermekgon-
dozó, - nevelő képzés indul márci-
usban Debrecenben. Érd.: Poliforma 
Kft. Dr. Kelemenné 06/20-393-7586, 
06/52-280-335 E.sz.: 000850/2014

társkeresés
keresem azt az egyedülálló 65 év 
körüli hölgyet, aki jó megjelenésű 
vidám természetű és agilis szemé-
lyiségű komoly párkapcsolat remé-
nyében társra vágyik. Én 74/172/85 
adottságú férfi vagyok. Rendezett 
anyagi körülményekkel rendelkezem, 
szintén agilis tulajdonságú vagyok. 
Megismerkedésünk és egymás köl-
csönös elfogadása esetén várom 
berettyóújfalui kertes családi házam 
és minden igényt kielégítő otthonom-
ba. Bemutatkozó levelet és telefon-
számot a Szuperinfóba várom. Jel-
ige: Együtt többek vagyunk!

66 évet betöltött vidéki férfi kere-
si párját, mert nehéz a magány. 
Tel.:06-70/651-1569

70 éves ápolt,vidám,házias férfi 
keresi hasonló adottságokkal rendel-
kező hölgy társát 69 évesig.Tel.:06-
30/561-1983

szaBadidŐ, ÜdÜlés, szÓrak
5 napos erdélyi körutazás Toroczkótól 
a Gyimesekig május 8-május 12-ig. 
Részvételi díj 45.000Ft. Érd.: T 
Balogh Sándor 06-20/317-4332 
ÁSZ:09/001217

30/633-0073 www.forba.hu

Ingatlanközvetítő, cukrász,
óvodai dajka, szociális gondozó és ápoló, 
kisgyermekgondozó-nevelő, irodai titkár, 
kézápoló-műköröm építő,  gyógyszertári 
asszisztens, ált.ápolói és eü.asszisztens  

és központifűtés szerelő képzések!
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: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  
megemlékezését, 

köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!
Forduljon bizalommal 

irodánkhoz.
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
K
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I

Ó

Átmeneti • Pierre Cardin kabát ....  50%
Férfiöltöny •  ....................................5000Ft
Egyes női alkalmi ruhák •  ............. 40-50%
Street·  One felsők, nadrágok ...  5000Ft
Street·  One átmeneti kabátok  .... -50%
Mustang· , S. Oliver tavaszi kabát  .. 9900Ft
Férfi • Mustang farmerok (méret:30-33-ig)  2000Ft
Bugatti·  férfi tavaszi cipő  .............. -50%
Női alkalmi és balerina cipők •  .....5000Ft
Bioeco·  alkalmi női cipők ..  14900Ft-tól
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