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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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Keress minket a                     /cipovegkiarusitas oldalon!
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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.
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Dr. Gubányi Ágnes 
06 20/423-99-66
Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
Rendelőintézet: 
fsz. 1. sz. fogászati rendelő

www.dentofi t.hu

• FOGÁSZATI  
   MAGÁNRENDELÉS
• FOGSZABÁLYOZÁS
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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 !



2 2019. március 15.

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.)
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ÁLLÁSAJÁNLAT

Gumiszerelők vagy
Gumiszerelésben jártas 

autószerelők 
jelentkezését várjuk.

Időpont: 2019. március 18. 14: óra

EXPRESS
AUTÓCENTRUM

Helye: Berettyóújfalu 
Széchenyi u. 88.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL 

GÉPKEZELŐ:06/20/3363803 

Átlag br.265-286.000 Ft kereset
+ havi cafeteria + bónuszok

FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

26
86

71

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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Derecskei , modern csibekeltető üzemünkbe

VILLANYSZERELŐ
munkatársat keresünk.

Jelentkezni villanyszerelő és rokon szakképzettséggel lehet

Telefonon: 06-52-525-508, vagy

E-mailen: nagiszallas@gmail.com
(Jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez www.nagisz.hu oldalon lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.)

Országszerte több mint
2,1 millió rendszeres olvasó!
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Lapzárta: 
szerda 12 óra
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DEBRECEN. – Jó a  ■
kezdet, az első kezelé-
sek után máris javul a 
beteg állapota – vála-
szolja kérdésünkre 
Wang Yu Cai, a Debre-
cen belvárosában prak-
tizáló, hagyományos kí-
nai módszerrel gyógyító 
orvos. – A hölgynek 
idegrendszeri problémá-
ja volt, ez megterhelte a 
szervezetét, nem úgy 
működött, ahogyan kel-
lett volna, és ez okozta a 
problémát.

De mi is volt a gond? Erről 
már beszéljen a beteg, akivel 
Wang doktor rendelőjében ta-
lálkoztunk. – A legfőbb prob-
léma a stressz, ebből alakult ki 
a viszketés szerte a testemen. 
Amikor pedig megvakartam 
a bőröm, olyan volt, mintha 

vesszővel verték volna, piros 
csíkok keletkeztek. Főleg este 
jelentkezett a probléma. A visz-
ketés egy pajzsmirigybetegség 
után jelentkezett először körül-
belül négy éve. Kezdetben csak 
este, a fürdés után a combom 
belső oldalán és a hátamon, 
majd más helyeken is jöttek a 
piros, viszkető kiütések. A kel-
lemetlenség a terhességem ide-
je alatt csillapodott csak, utána 
ismét erősödött. Voltam orvos-
nál, kaptam a kiütések ellen 
gyógyszereket, kenőcsöket, de 
úgy igazán egyik sem használt. 
Természetgyógyászhoz is for-
dultam. Ott a méregtelenítést 
javasolták, de az sem vezetett 
eredményre.

Nem félve jött
A debreceni fi atalasszony 

ezek után ismerősei ajánlásá-
ra kereste fel Wang doktor ren-
delőjét. Mint mondta, kipróbált 

számos más gyógy módot, szin-
te eredménytelenül, a gyógy-
szereket az emésztőrendszere 
nem bírja, a tűszúrástól – mert-
hogy a kínai orvos akupunktú-
rával gyógyít elsősorban – nem 
fél, miért ne jött volna el, nincs 
veszítenivalója.

– Az első kezelések után már 
sokkal nyugodtabb vagyok, alig-
alig érzem a viszketést, bízom 
benne, hogy teljesen megsza-
badulok a testi problémámtól 
– mondja a fi atal asszony. 

Wang doktor másik betege 
egy idősödő férfi , aki csípőtá-
ji fájdalmai miatt kereste fel a 
kínai orvost. Új csípőprotézis 
beültetését javasolták neki, de 
szerette volna elkerülni a mű-
tétet. Az akupunktúrás keze-
léssorozatnak körülbelül a fél-
idejénél vannak. Sokat tompult 
a fájdalma, tud járni, hosszabb 

távot is meg tud tenni gyalog. 
Mint fogalmaz, a kínai orvos-
tól visszakapta a járását. 

Bizalommal fordult hozzá
– Mintha kést vágtak volna a 

csípőmbe, annyira fájt minden 
lépésnél. Lényegében nem tud-
tam menni – beszélt a betegsé-
géről a férfi , majd azzal folytat-
ta, hogy orvostól orvosig járt, 
míg végül új csípőprotézis be-
ültetését javasolták neki. – A csí-
pőprotézisnek, tudom, vannak 
kockázatai, sikerül-e a műtét, 
befogadja-e a szervezetem az 
idegen anyagot, aztán kérdés, 
hogy hány évig használható, 

mikor kell cserélni. A műtétet 
mindenképpen szerettem vol-
na elkerülni, ugyanakkor jobb 
életminőséget szerettem volna 
magamnak. Korábban is olvas-
tam, hallottam már a belváros-
ban praktizáló Wang doktorról, 
az eredményeiről, a meggyógy-
ult betegeiről. Így én is bizalom-
mal fordultam hozzá. 

Forrás: HBN

Visszakapta a járását
Az akupunktúra ismét gyors és tartós 
javulást eredményezett a betegeknél.

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

„NAPELEMET 
MINDENKINEK”

program Berettyóújfaluban

Teljes körű ügyintézés:
pályázatos 0% MFB hitellel• 
önerő nélküli ZÖLD hitellel• 
készpénzzel• 
20 éves állami garanciával• 

„Együtt a rezsimentes ZÖLD jövőért.”

06-70/366-0049
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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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sírkő fogorvos sírkőnapelem

Törtarany felvásárlás és beszámítás a legmagasabb napi árfolyamon.

Gépi vésés, gravírozás, fényképgravírozás, 
ékszerbe és más tárgyakba 1 nap alatt!

Óra-ékszer szaküzleteink:
Berettyóújfalu, a Városházával szemben• 
Derecske, a buszmegálló mellett• 

ra-ék
Bere
Dere

Ór
•
•

BALLAGÁSRA 
a Garabuczi - szaküzletekben!a n!

KKKaarriikkaaagyyűűrrűűűk éss kkééérőőgggyyűűűrűűűkk naagggy vvválllaasszztééékkbaannn kkaaphhhaatttókkk!!
Óra és ékszerjavítás 

rövid határidővel.

Minden 
órára

Ezüst 
ékszerre
Arany 
ékszerre

-10%
-20%
-10%

Az akció április 1-től május 4-ig él.

Vállalom társas vállalkozások (Kft, Bt) egyéni vállalkozások, családi gazdálkodók, őstermelők 
(2019-ben átalakuló családi mezőgazdasági vállalkozásokat is) teljeskörű (adó, TB, vám, gázolaj 
támogatás igénylése, továbbá igény esetén területalapú támogatás, gazdálkodási napló vezetése, 
tápanyag gazdálkodási terv, nitrátjelentés készítése) könyvelését, több, mint 10 éves tapasztalat-
tal Derecskén és a környező településeken.

Regisztrált mérlegképes könyvelő, valamint regisztrált 
adótanácsadó és áfa adószakértő vagyok, így a könyvelése
profi  szakember kezében lesz.            Hívjon bizalommal.

Könyvelés több mint 
10 éves tapasztalattal
Társas válalkozásoktól, őstermelőkig mindenkinek segítséget nyújt

Áros Ildikó
Tel.: 06706271671

ELÉRHETŐSÉG

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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nyílászáró
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Apró

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
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Ház, Házrész eladás
Bakonszeg Hunyadi u. 46 ház 
eladó. Érd.:06-30/975-9860

Bakonszegen 1500nm-es telken 
92nm-es házzal (2szoba, konyha, 
fürdőszoba, folyosó, pince) búto-
rozottan, 36nm-es kisház (szoba, 
konyha kamra) és melléképületek-
kel eladó. Érd.:06-30/439-4163

Berettyóújfalu Magyar utcában 
160nm-es kertes családi ház, 
garázzsal, több mellékhelyiséggel, 
teljesen újszerű állapotban eladó. 
CSOK és egyéb támogatás igény-
be vehető. Iá.:34,5MFt. Érd.:06-
30/245-2155

Berettyóújfaluban Juhász Gy. u. 
20 alatt  kertes családi ház eladó. 
Érd.:06-30/367-7769

Berettyóújfaluban Nadányi 7 alatt 
3 szobáss összkomfortos családi 
ház melléképülettel rendezett kör-
nyezetben eladó. Érd.: 06-70/202-
2860

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

építési telek
Berettyóújfaluban 2194nm-es 
közművesített építésre és gaz-
dálkodásra alkalmas telek eladó. 
Ár.:2MFt. Érd.:06-20/575-5351

déli fekvésű építési telek eladó 
berettyóújfalu wesswlényi 29. 
sz alatt. Érd.:06-54/401-569 
06-30/222-6102

Figyelem! Nagy lehetőség építke-
zésre, vállalkozásra és önellátás-
ra a Méhészkertben. 415nöl átmi-
nősített kert eladó. Víz, villany van, 
gáz, városi víz, rendszeres buszjá-
rat az utcában. Bővebb felvilágo-
sítás: 06-20/261-2561. Irányár: 
4,9MFt. Komoly érdeklődés esetén 
az ár alkuképes!

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

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

termőföldet bérelnék Berettyóúj-
falu és környékén (vidéken is) leg-
magasabb áron. Érd.:06-30/386-
5533

Üzlet, műHely, iroda

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

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

Boltberendezési tárgyak pul-
tok, polcok, állványok, vitrinek, 
salgóelemek eladók. Érd.:06-
30/612-3585

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

200-400nm közötti raktárhelyiséget 
keresek Berettyóújfaluban. Érd.:06-
30/513-1357

Jármű
elektromos Mopedek 3 és 4 kere-
kűek, használtak és újszerűek 
eladók ÁR 87.000F-tól-297.000FT-
ig 50Km-ES KÖRZETBEN INGYENES 
SZÁLLÍTÁSSAL Tel.: 20-9134012

eladó LADA 1500-as személygép-
jármű, 1994 évjáratú, 11 hónap 
érvényes műszakival, plusz vonó-
horoggal. Érdf.:06-30/640-0039

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, 
utánfutót,  2000-től , banki hitellel 
terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-
ig  tel:20-9134012

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

személyautókat, teherau-
tókat vásárolok azonnali 
készpénzfizetéssel!Bármilyen 
korú, állapotú érdekelhet!  
0630/231-7750

réGiséG
készpéNzért VÁSÁROLOK korrekt 
áron aranyékszert, porcelánokat, 
festményeket, szobrokat, órákat 
saját részre! Tel: 20/5360-069

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

akció! Élő pecsenyekacsa 3,5kg-
osak, 1500Ft/db. 10db esetén +1 
ajándék. Ingyenes házhozszállítás. 
0630/722-06-06

eladó malacok, süldők, hízók, kan, 
lőcsös szekerek,c entírozó, nagy 
tartály.Tel.:06-70/406-7110
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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!
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 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.
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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 51

57
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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.

51
65
71

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

ELEKTRONIKAI SZERVIZ
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Értékesítőnk segít! 
Forduljon 

bizalommal hozzá.

Nagyné 
tóth
Judit

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

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

előnevelt csirke vakcinázva már-
cius végétől folyamatosan kapha-
tó. Érd.: Kovács Imre 06-54/402-
470, 06-30/401-0429

előnevelt kacsa, liba eladó. Tel.:06-
30/420-6420

Hízó eladó kis és nagysúlyú 100-
150kg-ig. Érd.:06-30/754-1653

Hízó van eladó 140-180kg. Érd.: 
Berettyóújfalu Zrínyi u. 06-30/467-
0663

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

Juhnyírógépek tartozékaikkal 
eladók. Érd.:06-30/537-3883

kaCsa-Vásár. Fehér, 3-4kg átlag-
súly. 1790 Ft/db. INGYENES szállí-
tás. Rendelés +36-70/776-3007. 
Ingyen szeretne kacsát? www.
magyarbaromfifutar.hu

közel ellős 2 előhasú üsző eladó 
Hencidán. Érd.:06-30/392-0974

süldő eladó Berettyóújfaluban. 
Érd.:06-20/497-2524

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

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

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

NöVéNy
Berettyóújfaluban eladó kisbálás 
szalma, kisbálás lucerna, nagy-
bálás széna és nagybálás új veté-
sű lucerna. Érd.: Tóth Sándor 
06-30/323-6717

Jó minőségű lucernamag eladó. 
Érd.:06-30/967-0120

kisbálás lucerna eladó. Érd.:06-
30/386-8083

Nagybálás kiváló minőségű szé-
na bála eladó Berettyóújfaluban. 
Érd.:06-20/238-7001

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

13Ha anyalucerna kiadó, fekete 
napraforgó eladó. Érd.:06-30/540-
4127

2500db kisbálás gyepszéna tető 
alatt tárolt eladó. Érd.:06-30/322-
7155

eGyéB eladás
konyha lány állást vállalok. Tel.:06-
30/747-6360 Elektromos bicikli kis 
hibával és lucerna eladó. Érd.:06-
54/702-041

lőcsös szekér fenyőgerenda eladó. 
Érd.:06-54/464-195

Nyár, akác, kőris tűzifa eladó ház-
hoz 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

Figyelem! Mindenféle 
hulladékvasát, kiöregedett autó-
ját bontásra megvásároljuk a hely-
színen a legmagasabb napi áron. 
Tel.:06-30/853-1692

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

szolGáltatás
Cseréptető, palatetők bon-
tás nélküli átfedése bitumenes 
zsindely ráolvasztással. Tetők 
mosása, javítása, impregná-
ló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% 
kedvezmény. 06-70/429-6667, 
06-30/575-6289

deliNke KÖNYVELŐIRODA - 06 70 
882 0335 Derecske, Köztársaság út 
81-83. (a Posta mellet) Szolgáltatá-
saink: őstermelők, egyéni vállalko-
zók, gazdálkodó szervezetek köny-
velése, pályázatírás, bérszámfejtés, 
személyi jövedelemadó bevallás

drótfonat, betonoszlop a drótostól. 

Pozsgai József Derecske Rákóczi u 

93. 06-30/312-1417

drótfonat, betonoszlop, vadhá-
ló, hegesztett háló, hullámosí-
tott háló, nádszövetek, kiegé-
szítők közvetlenül a gyártó-
tól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

Festést, szigetelést, kőműves mun-

kát, gipszkartonozást, laminált pad-

lózást, burkolást vállalunk. Tel.:06-

30/387-7013

FÜrdŐkádak bontás nélküli 
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

kádár hordók, virágedények, szer-

számnyelek, lépcsők, szegőlécek, 

méhkaptárak és keretek készítését 

vállalom. Érd.:06-20/277-1948

kosaras autóval veszélyes fa 
kivágását vállalom, illetve bérel-
hető. Érd.:06-30/441-7742

kútfúrás a legkedvezőbb feltéte-

lekkel,25 éves tapasztalattal, tel-

jes körű anyag ellátással. Érd.: 

06-30/463-7881 vagy 06-70/297-

8664

palatetŐ bontásnélküli felújítá-

sa színes, mintás, bitumenes zsin-

dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 

Akció -10%. 06-30/229-2206, 

www.palatetofelujitasjavitas.hu

pedikűrös az ön otthonában láb-

ápolást vállal Berettyóújfaluban. 

Érd.:06-70/202-2860

Kos - A Kosok a héten nagyon 
mélyen élik meg a dolgokat, 
eseményeket. Főleg akkor, ha 
korlátozzák őket, most a leg-
fontosabb, hogy a saját útjukat 

járják, különleges megérzéseik meglepő 
dolgokat sugallhatnak nekik, amire 
érdemes odafigyelniük. Új barátokat, 
támogatókat szerezhetnek a héten!

Bika - A héten gyakran kever-
heti magát kínos helyzetekbe. 
Ha nem akar egész héten 
pirulni, akkor nem ártana kicsi-
vel többet gondolkodnia. Nem 

gondol bele a dolgok várható következ-
ményeibe ezért cikis pillanatok között 
találja magát. Nem a csillagok gáncsolják 
el, Ön túl figyelmetlen!

Ikrek - Nehezen hoz meg 
döntéseket és még utána is 
bizonytalankodik. Kerülje ezért 
az olyan helyzeteket, ahol 
fontos kérdésekben várják a 

választ Öntől. Vonuljon bátran félre, 
olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek-
kel egyedül is képes megbirkózni. Így a 
magabiztosság látszatát keltheti. 

Rák - Azoknak a Rákoknak, 
akik most kezdenek fontos 
dolgokba, mindenképpen érde-
mes lenne lassan haladniuk. 
Hiszen tudják, hogy hajlamo-

sak túlságosan kapkodni, mindent azon-
nal akarni, amikor jól állnak a dolgaik, de 
néha pont ez sínyli meg a kapcsolatukat. 
Ne siettesse a nagy pillanatokat!

Oroszlán - Figyelje a jeleket, 
az álmait, mert most minden-
nek jelentése van, ugyanis 
aktívan kapja az égiektől az 
útmutatást. Lehet, hogy nem 

mindegyikkel fog egyetérteni, de hát Ön 
kérte a segítséget, amit meg is kap. Az, 
hogy a jelek nem kedvére valók, az már 
másik lapra tartozik. 

Szűz - Ön tudja jól, hogy minél 
tovább halogat valamit, annál 
nehezebb lehet megbirkózni 
vele a végén. A legnagyobb 
kihívást most az otthona, a 

családi élete és a gyermekei jelentik az 
Ön számára. Ha ezen a téren nehézségei 
adódnak, akkor érdemes a legkomolyab-
ban vennie a felmerülő problémákat.

Mérleg - Szinte az őrületbe 
kergetik azzal, ha unalmas 
feladatokat kell végeznie. Csak 
akkor élvezi a munkát, ha az 
valamiféle kihívást is jelent az 

Ön számára. Vagy legalább megédesíti az 
életét valamilyen kis flörtölés, szerelem-
féle, avagy egy érdekes barátság. A hob-
bijában felüdülést találhat!

Skorpió - Az Ön számára 
megjött a tavasz! Egész héten 
varázslatos hangulatban lesz. 
Öntől kevéssé megszokott 
módon, mindenkivel kedves, 

odaadó, szeretetteljes lesz. Rá fog jönni, 
hogy ezzel nem csak másokkal tesz jót, 
hanem önmagával is, hiszen nagyon is 
jólesik szabadon kimutatni az érzéseit.

Nyilas - A Nyilasok életében 
valami olyasmi válik épp valóra, 
amit nagyon szerettek volna 
már. Az anyagiak terén a hét 
csalódást hozhat, de a családi 

dolgaikban viszont érdemes felvállalni 
az áldozatot és nem ítélkezni, amíg nem 
tudják a háttér-információkat. A héten 
hallgassanak a megérzéseikre!

Bak - Érdekes időszak ez 
a Bakok számára. Nagyon 
szeretnék átélni a biztonságot, 
de ennek megteremtése most 
több hitet kíván, mint máskor. 

Mélyen élik meg jelenleg a problémákat, 
így könnyebben is sérülnek. A hétvége 
felé már könnyebbé válnak a dolgok és 
így új kihívásokba is belevághat.

Vízöntő - Merkúr különös 
szögben áll Jupiterrel. Felemás 
energiák áramlanak Ön felé. 
Úgy érezheti, ideje számot 
vetnie és átgondolnia, mi 

mindentől kellene megszabadulni és el 
kellene már engedni azokat a személye-
ket vagy dolgokat, amelyek csak hátrál-
tatják. Ne siesse el a döntést!

Halak - Szeretne eredményeket 
felmutatni, de még túl korai 
visszaigazolást várnia. Egyelőre 
érje be annyival, hogy önmaga 
elégedett a saját haladásával, 

akár a munkáját, akár a tanulmányait 
illetően. Ha majd sikerül magát tökélyre 
fejlesztenie, akkor várhat jó reakciókat a 
környezetétől is.
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15:00

A bükki füvesember 

Debrecenben

Debrecen, Kölcsei Központ

20:00

Koncertek a „Tiszta 

biharért!”

Berettyóújfalu, Toldi u. 3.

március 23.
22:00

Latin Disco Party

Berettyóújfalu, Retro Klub

március 24.
14:00

TE SZEDD Derecske-

önkéntes „nagytakarítás”

Derecske, Győzelem u. 10.

Berettyóújfalu, Baptista 
Imaház

10:00
Megemlékezés a Szent 
István téri országzászlónál
Berettyóújfalu, Szent 
István tér

10:00
Bobkart- Grand Opening
Berettyóújfalu, Morotva 
Liget

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

21:30
Simple Blues Band
Berettyóújfalu, Herpály Bár

22:00
MRBN XVIII. Birthday Party

március 15-17
16:00
Guerilla
18:00
Boldog halálnapot! 2
Berettyóújfalu, Makk 
Kálmán Mozi

március 15.
Emlékezés 1848-
49 forradalomra és 
szabadságharcra

9:00
Ünnepi Istentisztelet 
Kiss János baptista 
lelkipásztorral

Földe, Fordtuna Dance 
Klub

23:00
AK26
Debrecen Base Klub

március 18-20
16:00
Itt járt Britt-Marie

18:00
Családi bunyó
Berettyóújfalu, Makk 
Kálmán Mozi

március 18.
19:00
Honeybeast legyen Tánc!
Debrecen, Kölcsey Központ
március 19.

17:00
Bemutatkozik a fény 
városa: Mátészalka

Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

18:00
Derecske Filmklub, 
Menaságra repülj…
Derecske, Városi 
Művelődési Központ

március 21-27
16:00
Életem értelmei
18:00

Így neveld a sárkányodat 3
Berettyóújfalu, Makk 
Kálmán Mozi

március 22
9:30
Rhyme Time angol 
zenebölcsi
Földes, Egészségház

Fájó szívvel emlékezünk
március 19-én

Vastag Sándor
halálának 

10. évfordulójára.

„Te a jóságodat két marékkal szórtad,
Önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,

Ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Szerető családja

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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Szomorú szívvel emlékezünk

Szőke Albert
halálának 5. évfordulójára.

Szerető felesége és a Siba család
„ Az igazi fájdalom néma...” 
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tetŐász!! Beázások megszün-
tetése. Régi palatetők, cserép-
tetők bontás nélküli átfedése 
(zsindely, cserepeslemez, cse-
rép), kémények bontása, raká-
sa, csatornák cseréje, kül-
ső homlokzatok hőszigetelése, 
színezése, előtetők készítése. 
0630/4402-145, 06-20/391-
4249

tetőfedő, bádogos régi tetőja-
vítás cseréplemezzel, minden-
féle csatornát vállalunk, akciós 
árban. Elérhetőség:06-30/893-
7418

Új acél biztonsági bejárati ajtók 

eladóak 11 ponton záródó, akár 1 

napos szállítással, beépítéssel. 1db 

43900Ft, 2db 79900Ft. Tel.:06-

30/853-1692

szolGáltatás keresés

Betegápolót alkalmaznék, éjsza-

kára-nappalra Biharkeresztesit. 

jelentkezéseket Szuperinfó jel-

igére a Biharkeresztesi Lottózó-

ba kérek.

Családi kert rendezéséhez, 
Berettyóújfaluba keresek tavasz-
tól, őszig, hozzáértő munkaerőt. 
(fűnyírás, permetezés, sövény-
vágás) Érd.:06-70/323-2947 
Kelemen László

állás

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)

Berettyóújfaluba a Mátyás-
Rancs étterembe fiatal felszol-
gáló nő, férfi szakács és kony-
hai kisegítő jelentkezését vár-
juk. Érd.: du. 06-20/960-7133

Csiga-Ház szoc. Szolg.  Intéz-
mény fejlesztő foglalkoztatás-
ba megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalókat kere-
sünk. Tel.:06-30/878-5145, 
06-30/932-0432, Személyesen 
Berettyóújfalu Puskin u. 10.

Csőszerelő ,segédmunkás mun-
katársakat keresünk Budapesti 
munkavégzésre. Szállás , uta-
zás biztositott. Bér , megálla-
podás szerint. tel:06208420177 
SL-Gépész kft

derecskei élelmiszerboltba 

eladót keresek. Érd.: Nagy Károly 

06-30/901-4100

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

Gyakorlattal rendelkező önállóan 
dolgozni tudó autószerelőt felve-
szek. tel.:06-30/371-5403 Duró 
Zoltán ev

Győri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket és szalagmunkára férfi 
dolgozókat korrekt bérezéssel fel-
veszünk. Szállás ingyenes, uta-
zást térítünk. Tel.:06-20/949-3036 
Gekko Hungary 2014 Kft.

irodák. lakások takarítására Berety-
tyóújfaluban takarítónőt keresek. 
Érd.: Hajdú Lajos ev 06-20/965-
4362

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

mezőgazdasági gépkezelőt 
Lexion 540-et kombájnra és 
vetésben, sorközművelésben 
jártas traktorost keresek. Érd.: 
Nagy Kálmán 06-30/915-9917

Vagauniverzum Kft. németor-
szági munkára festésben, gip-
szes gépi vakolásban jártas 
munkásokat keres azonnali kez-
déssel. 06-70/613-5151

Vidéki munkásokat keresünk épí-
tőipari segédmunkára hosszú táv-
ra. Jó kereseti lehetőség. Szállást 
biztosítunk. Tel.: 06-30/301-0898 
Moratus Kft.

6db 50kg-os süldő eladó. Érd.:06-
30/535-0285

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

oktatást Vállal

aranykalászos Gazda, Méhész, 

Vagyonőr, Targoncavezető, Föld-

munka-, Emelőgép kezelő tanfo-

lyamokat indítunk Tel:30/2283281 

E001083/2015

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

: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

A
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Pierre Cardin·  farmernadrágok  ....................... 9900Ft
Pierre·  Cardin sportzakók  ....................................... 40%
Alkalmi női ruhák•   .............................................................. 50%
Női táskák (• Prestige, Karen) .........................  30-50%
Street·  One átmeneti kabátok, mellények  ................ 50%
Street·  One felsők  ................................................ 4000Ft
Mustang· , Gin Tonic, S. Oliver hosszú és r. ujjú ingek 30%
S. Oliver·  férfi  mellények, dzsekik, pamut pulóverek 9900Ft
Utolsó darabos•  Tamaris, Rieker, Remonte  tavaszi cipők, szandálok  50%
Converse·  férfi tornacipők (41-46)  ........................... 50%
ART·  cipők (36, 40, 45 méretben) .................................  50%

Bono sarok 
ágyazható, 
ágyneműtartós. 
129.900 Ft-ról  
89.900 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. 03.14-03.21. illetve a készlet erejéig tart.

Berta 6 személyes
étkező 

94.900 Ft-ról

64.900 Ft 

KEZDJE VELÜNK A TAVASZI MEGÚJULÁST!

Origo sarok
ágyazható, 
ágyneműtartós
399.900 Ft-ról
239.900 Ft

Talent sarok 
relaxos

339.900 Ft-ról
174.900 Ft

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

Sydney u-form 
ágyazható, 
ágyneműtartós
499.900 Ft-ról
259.900 Ft

Clive sarok
259.900 Ft-ról 
149.900 Ft

Peru 3+2 
269.900 Ft-ról

154.900 Ft

ll

ól  
Ft
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