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Hamarosan
megjelenik 

megyei
kiadványunk!

 

AUTÓSZERELŐ 
végzettséggel 

szerelőt, 
AZONNALI 

KEZDÉSSEL 
felveszünk. 

Érd.:06 70 533 0258

TEHERGÉPKOCSI 
VEZETŐT 

„C” „E” 
kategóriában 
AZONNALI 

KEZDÉSSEL 
felveszünk. 

Érd.:06 70 533 0258

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.

 Fax: +36 66/476 647
aronprofil@aronprofil.hu

ARON PROFIL

TRAPÉZLEMEZ
Egyenesen a gyártótól

Trapézlemez 699 Ft/m2+Áfa-tól 
(bruttó 888 Ft/m2-től)

Házhoz szállítás!
5530 Vésztő, Batthyány u. 18.

Tel.: +36 66/476 021

Békés m., H-Bihar m., Orosháza

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

 • Cecil kabátok, pulóverek, felsők, nadrágok -20-40% 
 Női • szoknyák -50%
 Női szövet • kabátok -20-50%
 Férfi szövet • kabátok -30%
 • Pierre Cardin pulóverek -20-50%
 Női • alkalmi ruhák 9900 Ft
 • Rino Pelle, Street One női kabátok -20-50%
 • S. Oliver, Mustang férfi kabátok -20-50%
 • Street One női felsők, pulóverek, nadrágok -20-50%
 • Street One női mellények -30%
 • Férfi Mustang farmernadrágok 19900 Ft 13980 Ft
 • Férfi Mustang, S. Oliver, Pioneer pulóverek -30%
 • Tamaris hosszúszárú csizmák -40%
 Egyes • bokacsizmák -30-40%
 Női • hosszúszárú csizmák 5000 Ft/ pár
 Egyes férfi • bakancsok -30%

Egészségpénztár kártyát (OTP) elfogadunk!Berettyókártya 
10% kedvezményrejogosítkivéve akciós termékek!!!

AKCIÓ!
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
Eredetiség 

vizsgálat

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

ST CHRISTOFER KFT
l Személygépjárművek
l Utánfutók
l Mezőgazdasági vontatók
l Lassújárművek
l Tehergépjárművek
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épületfeltüntetési, bontási• 
vázrajz készítése,
szántók, legelők kitűzése• 
ipari geodézia• 

Tóth Imre
földmérő mérnök

06-30/696-3722
www. ottigeo.hu
otti.geo@gmail.com

Földmérési, geodéziai 
munkák vállalása:

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2015. július 3., XXIV/27.
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Kezdődik a középis-■■
kolai felvételi eljárás, 
ezért összegyűjtöttük a 
legfontosabb informá-
ciókat a diákok és szü-
leik számára.

A legfontosabb időpontok
Január 21-én a középfokú 

intézményekbe felvételizni kí-
vánó 6. és 8. osztályos általá-
nos iskolások központi felvé-
teli írásbeli vizsgát tesznek. A 
magyar nyelv és a matematika 
vizsgák 45 percesek lesznek, 
10–10 feladatot kell megoldani. 
Az eredményekről február 9-ig 
értesítik a tanulókat. Ezt köve-
tően – amennyiben a középfo-
kú oktatási intézmény felvételi 

tájékoztatójában sze-
repel – február 20. 
és március 9. kö-
zött lesznek a 
szóbeli vizs-
gák. A felvételi 
értesítő levelet 
minden jelent-
kező megkapja 
április 26-áig – 
tudtuk meg az 
Oktatási Hivatal 
kiadványából.

Pontszámítás
A pontszámításba minden 

esetben beleszámítanak a ta-
nulmányi eredmények (az 
előző év második félévének 
és a jelenlegi tanév első félév-
ének jegyei). Az érdemjegyek 

összeadódnak, a ta-
nuló ezáltal maxi-

mum 100 pontot 
érhet el. Ha a di-
ák szakközépis-
kolába szeretne 
jelentkezni, 
egy felvételi el-
beszélgetésen 
vagy alkalmas-
sági vizsgán kell 

részt vennie, ez 
intézményenként 

eltérő lehet, ahogyan 
annak értéke is. A szak-

gimnáziumi vagy gimnáziu-
mi felvételihez mindenképpen 
szükséges a központi írásbeli 
vizsgát (tárgyanként 50 pont, 
max. 100) és esetenként a szó-
beli vizsgát (max. 100 pont) is 
letenni, valamint a tanulmányi 
eredmények is beleszámíta-
nak a pontokba.

A legjobb debreceni kö-
zépiskolák – HVG orszá-
gos rangsor (2017.)

A HVG 2016. októberében 
kiadott Középiskola – 2017 ki-
adványában négy debreceni 

gimnázium is bekerült a leg-
jobb 100 közé. A tanulók szá-
mos speciális osztály és temati-
kus szak közül választhatnak. 
Az intézmények négy- és hat-
osztályos és nyelvi előkészítős 
évfolyamokat is indítanak.

Berettyóújfalui SZC 
Berettyóújfalui Arany 
János Gimnáziuma

A berettyóújfalui közép-
iskola négyféle gimnáziumi 

osztályt indít: humán tan-
tervű magyar és történelem, 
valamint reál tagozatú mate-
matikai-informatikai és bio-
lógiai-kémiai csoportot. Az 
intézmény közgazdasági és 
egészségügyi szakképzéseket 
is indít, itt a felvételibe csak 
a tanulmányi eredmények 
számítanak.

G. A.

Nehezedik az iskolatáska 
Kezdődik a középiskolai felvételi eljárás

Debreceni 
rangsorolás Középiskola neve Országos 

rangsorolás

1. Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma 18.

2. Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium 20.

3. Debreceni Ady Endre Gimnázium 69.

4. Tóth Árpád Gimnázium 71.

Jegyárak:  ART : 800 Ft., Digital 2D: 1000 Ft., Digital 3D: 1300 Ft.  B e r e t t y ó ú j f a l u  K á r t y á v a l  1 0 0  F t  k e d v e z m é n y !

2017 
január

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás

20. péntek

16.00 Ez csak a világ vége
(színes, feliratos francia fi lm, 2016)

18.00 A nagy fal
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-thriller 136 perc, 2017)

21. szombat

16.00 Ez csak a világ vége
(színes, feliratos francia fi lm, 2016)

18.00 A nagy fal
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-thriller 136 perc, 2017)

22. vasárnap

16.00 Ez csak a világ vége
(színes, feliratos francia fi lm, 2016)

18.00 A nagy fal
(színes, magyarul beszélő amerikai akció-thriller 136 perc, 2017)

23. hétfő

16.00 Sárkány közeleg
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 2017)

18.00 Vigyázz, kész, szörf 2
 (színes, magyarul beszélő, amerikai rajzfi lm, 80 perc, 2017)

24. kedd

16.00 Sárkány közeleg
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 2017)

18.00 Vigyázz, kész, szörf 2
 (színes, magyarul beszélő, amerikai rajzfi lm, 80 perc, 2017)

25. szerda

16.00 Sárkány közeleg
(Színes, feliratos iráni kalandfi lm, 2017)

18.00 Vigyázz, kész, szörf 2
 (színes, magyarul beszélő, amerikai rajzfi lm, 80 perc, 2017)

26. csütörtök

16.00 Életem cukkiniként
(színes, magyarul beszélő,svájci rajzfi lm, 66 perc 2016)

18.00 Utazók
(színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi  116 perc, 2017)

27. péntek

16.00 Életem cukkiniként
(színes, magyarul beszélő,svájci rajzfi lm, 66 perc 2016)

18.00 Utazók
(színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi  116 perc, 2017)

Isuzu busz 
eladó

2006-os évjáratú, 
2017.07.11-ig érvényes 

műszakival, 
26+1 fő szállítására alkalmas, 
234.000 futott kilóméterrel, 

SÉRÜLÉSMENTESEN. 

Irányár:  
6,5 millió Ft + Áfa. 

Érdeklődni:  
06 30 284 0360 

Szalóki János

Derecskei lovasudvar 

LOVASOKTATÓI 
ÉS GONDOZÓ 

munkatársat keres 
teljes munkaidőben.

Elvárások: érettségi és 
lovasoktatói képesítés

ÉRDEKLŐDNI: 
0630 479 83 78

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy sikeres pályázatot 
nyújtottam be a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifi kálásra nyújtandó 
támogatások jogcímre (jogcímkód: 6.353.01.01).
A beruházásnak köszönhetően egy New Holland B115 típusú rakodó gép beszerzése fog 
megvalósulni, mellyel az alábbi szolgáltatásokat tudom nyújtani: földmunka végzése, 
építési terület előkészítése, árok és csatorna ásása, kotrása, szennyvízhálózat tisztítása, 
belvízelvezetés. A fejlesztéseknek köszönhetően a vállalkozás több lábon fog állni, növel-
jük a versenyképességet és a térség vállalkozói kedvét jelenlegi alkalmazotti létszámunk 
növelése mellett.
A támogatás összege: 16 737 500 Ft
Iliszi Zoltánné (4138 Komádi, viola utca 5.)
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SÍREMLÉKEK

Varga János
Kőfaragó - 

műkőkészítő

Síremlékek készítése gránitból, 
márványból, műkőből.

Régi Síremlékek cseréje és felújítása

www.janosgranit.hu
janosgranit@freemail.hu

4123 Hencida Csokonai utca 45
4281 Létavértes új utca 40 

(temető kapuján belül)
Tel.: 06/54-417-200, 

06/30-328-7372

Berettyóújfalu, Rákóczi u. 73.
Tel.: 06-54/401-193

Balogh Szabolcs: 
06-30/903-7767

www.baloghko.5mp.eu
baloghko@hotmail.com

SSSSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEMMMMMMMMMMMLLLLLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKK
készítése, cseréje, felújítása

Berettyóújfalu, Rákóczi u. 73.

Kérésre prospektussal 
házhoz megyek.

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV 
MÁR HAVI 990 FT-TÓL.

Furta, Szent L.u. 12.Furta, Szent L.u. 12.

MÁR 1890 FT-TÓL
TV + INTERNET + TELEFON

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV ÚJ!

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum a 2016-17.tanév II. félévében 
az alábbi keresztféléves képzésekre várja a jelentkezőket!

HÍVUNK! VÁRUNK! JELENTKEZZ!

Valamennyi képzésünk esti formában kerül indításra!
További tájékoztatást a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, valamint tagintézményeink nyújtanak!j y j p , g y y j

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1.

Tel.: 54/951-961, 06-54/475-106 • e-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu
OM azonosító: 203030

Tagintézmény neve: Elérhetőség:
Szakképesítés 

megnevezése OKJ száma Képzési 
idő

BSZC Bessenyei György Szakgimnáziuma - Berettyóújfalu Tel.: (54) 402 094 Pincér 34 811 03 2 év
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 
- Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 248 Hegesztő 34 521 06 2 év

BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - Hajdúnánás Tel.: (52)570 532
Eladó 34 341 01 2 év
CNC gépkezelő 35 521 01 1 év

BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája - 
Polgár

Tel.: (52) 391 544
Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I.

55 345 01 1 év

BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
- Püspökladány

Tel.:(54)451 102
Autószerelő 54 525 02 2 év
Pedagógiai és családsegítő 
munkatárs

54 140 02 2 év

BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgim-
náziuma - Berettyóújfalu

Tel.: (54) 402 250
Mentőápoló 55 723 11 0,5 év
Pénzügyi és számviteli ügyintéző 54 344 01 2 év

A KITE Zrt. 
Derecskén található telephelye pályázatot hirdet

KISZÁLLÍTÓ 
munkakör betöltésére

Feladata:
mezőgazdasági input anyagok, alkatrészek kiszállítása.• 

Követelmények:
középfokú végzettség,• 
„B, C” kategóriás jogosítvány,• 
precíz, szorgalmas munkavégzés,• 
megbízhatóság, pontosság,• 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
ADR vizsga,• 
méregraktár kezelői képesítés,• 
mezőgazdasági áruismeret.• 
Amit nyújtunk:• 
versenyképes havi alapjövedelem,• 
cafeteria-rendszer,• 
mobiltelefon,• 
stabil, piacvezető cégnél szakmai fejlődési lehetőség.• 

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes 
szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier internetes felületen 
– az Észak-Kelet Magyarországi régió és a Logisztika-Raktározás-
Kiszállítás munkakör kiválasztásával – töltheti fel vagy elküldheti 
azt, a makayrobert@kite.hu e-mail címre. Érdeklődni Makay 
Róbertnél, a 06/30-626-04-23 telefonszámon lehet.

Jelentkezés határideje: 2017. január 31-ig.  

A KITE Zrt. 
Derecskén található telephelye pályázatot hirdet

RAKTÁROS 
munkakör betöltésére határozott időtartamra

Feladata:
árukiadás-áruátvétel,• 
anyagmozgatás raktáron belül és raktárak között,• 
raktári rend fenntartásának biztosítása.• 

Követelmények:
targonca vezetői engedély,• 
precíz, pontos, szorgalmas munkavégzés, • 
erkölcsi bizonyítvány.• 

Előnyt jelent:
raktározásban szerzett tapasztalat,• 
méregraktár kezelői bizonyítvány.• 

Amit nyújtunk:
versenyképes havi jövedelem,• 
a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközök biztosí-• 
tása.

Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fény-
képes szakmai önéletrajzát a makayrobert@kite.hu e-mail 
címre küldheti el, 2017. január 31-ig.
Érdeklődni Makay Róbertnél, a 06/30-626-04-23 telefonszá-
mon lehet.

Értékesítőink segítenek!
Forduljon bizalommal hozzájuk.

NAGYNÉ TÓTH JUDIT 
06-20/575 4944    judit.nagyne@russmedia.hu

LÉVAI DÁVID
06-70/455 1728   david.levai@russmedia.hu

Lapzárta 
kedd 

12. óra
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KEDVEZŐ TÁMOGATÁSI 
ÉS HITEL LEHETŐSÉGEK 
bonyolítása minden ágazatban 

és tájékoztatás azokról. 

ÉRD.: 06-20/938-2081
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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

Mi lenne a feladatod? 
• Hirdetési felületek értékesítése
• Aktív részvétel az újság kialakításában

• Új ügyfelek felkeresése
• Médiaajánlatok készítése
• Új piaci lehetőségek felkutatása
• Személyes találkozók lebonyolítása

Téged keresünk, ha:
• Van értékesítési tapasztalatod
• Szeretsz kommunikálni 
• Tudsz és szeretsz emberekkel foglalkozni
• Jó a problémamegoldó képességed
• Szereted a rugalmas munkavégzést

fejlődő médiavállalkozása most azonnali munkakezdés-
sel keresi médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye:
• Debrecen

Magadra ismertél? Küldd el önéletrajzod pozíció 
megjelölésével az anita.borsi@russmedia.hu e-mail címre.

36
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

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

Névnapok 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!!!

 Pénzes László: 30/2650139
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

Műanyag nyílászárók 
 gyártása, beépítése  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

ajtó-ablak

38
12

22

 Felírható:- szakorvos által, vagy szakorvos 
javaslatára a házi gyerekorvos által.

-fél évre, -hanyag tartásra, gerincferdülésre, 
mellkasdeformitásokra, asztmára...

Érdeklődni: Varga Róbert-úszóedző: 
0670/395-0112

Varga Gabriella-gyógytornász: 
0630/407-1892

INGYENES 
CSOPORTOS 

GYÓGYÚSZÁS 
Berettyóújfaluban!

gyógyúszás
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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)

fogszabályozás

33
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PRECÍZ
ablak

Pintácsi György
06-70/346-5952

web: precizablak.eu

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

33
00

23

GERINC. HÁT ÉS 
IZÜLETIFÁJDALOM 

KEZELÉSE

INGYENES!
Berettyóújfalui Kórház 
Belgyógyászat mellett

Az első kezelés 
MINDENIKNEK

Érdeklődni: 
06-30/219-1574

fájdalom kezelés

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

 Hirdessen az elsők között

Szakemberek
 15 alkalom 15 héten át 

38x43 mm-es színes hirdetés
AJÁNDÉK: 1 alkalom 

1/3 oldalas
 PR cikk, fotóval 

ÁR: 3.800.- Ft + ÁFA / 
alkalom 

rovatunkban!
Az ajánlat kizárólag a15 alkalom lekötése esetén érvényes!
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A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
z indulás nem

 volt 

 
■

könnyű, de C
am

y m
in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
B
alajtin

é 
P
ál 

C
am

elia 

fod
rász, a C

am
y-Lu

x Szép
-

ségszalon
 m

egálm
odója és 

tu
lajdonosa. E

rdélyi m
agyar-
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t a szerelem

 h
ozta D

eb
-

recen
b
e, és m

ár férje old
a-

lán
 váltott arra a szak

m
ára, 

am
i azóta a h

ivatása és az 

élete lett.– 
M

ióta
 

m
ű
k
öd

ik
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szalonod? H
ogy jött az ötlet, 

hogy saját ü
zletet nyiss?

– M
ár több m

in
t egy éve 

nyitottu
n
k. M

in
d
ig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, hogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az ideje.

– M
indig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– N
em

. É
n
 E

rdélyben
 szü

-

lettem
, és ott teljesen

 m
ás 

terü
leten
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y k

ö
zjeg

y
ző
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áb

an
 dolgoztam

.  A
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 D
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cen
b
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– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked ne-

héz volt az indulás?

– N
em

 volt kön
nyű, de én

 

olyan
 típu

s vagyok, h
ogy h

a 

beleh
alok a h

áborúba, akkor 

is végigviszem
 a dolgokat. A

 

férjem
nek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sokat köszön
h
etek, 

valam
int n

agy segítség volt a 

Széchenyi Tervből szárm
azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
on

t ak
korib

an

leh
etőség.
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Cam
elia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottunk. M
indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m

ás 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
.  Am

i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakm
a után 

kellett néznem
. M

ost m
ár 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem
. So-

kan m
ondogatták nekem

 

azelőtt is, hogy szakm
át 

tévesztettem
, m

ert m
in-

dig is szerettem
 frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam
, nem

 jött a fodrász és 

én rögtönöztem
 kontyot a 

m
enyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 
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� ápoló � ingatlanközvetítő 
� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 
� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 
� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
– Már több mint egy éve 

nyitottunk. Mindig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem, és ott teljesen más 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam.  Ami-

kor a férjemmel megismer-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 

menyasszonynak.
– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, aminek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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is végigviszem a dolgokat. A 
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nagyon sokat köszönhetek, 
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B I H A R  K Ö R Z E T I
Megjelenik: Berettyóújfalu és vonzáskörzete (Bihari térség), 

minden pénteken. Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

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

Szerkesztőség székhelye:  Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: bihar@szuperinfo.hu;  www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódi-
ságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget 

nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Mikepércsen
Mike Üzletháznál

Mike Üzletház Kft.
Mikepércs, Debreceni út 17.

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

• búza 55 Ft/kg

• árpa 50 Ft/kg

• tritikálé 50 Ft/kg

• kukorica 55 Ft/kg

• borsó 110 Ft/kg

• napraforgó 130 Ft/kg

• köles 80 Ft/kg

• lucerna 
körbála (120 cm 0)        7000 Ft/db

• széna 
körbála (120 cm 0)        4000 Ft/db

• borsó szalma 
körbála (120 cm 0)        4000 Ft/db

• széna-lucerna 
körbála (120 cm 0)        6000 Ft/db

• lucerna 
kisbála (100x45x55 cm)  800 Ft/db

• széna-lucerna

kisbála (100x45x55 cm)  600 Ft/db

• tüzifa 2000 Ft-tól/100kg

felzsákolva eladók

38
03

47

38
12

53

Mosonszolnoki és mosonmagyaróvári autóipari gyárba 
keresünk munkatársakat.

SZÁLLÁS | CÉGES BUSZJÁRATOK | BÓNUSZ | CAFETÉRIA | ELŐLEG 

Jelentkezés: gyor@manpower.hu, 
06-30/682-1752, vagy 06-96/618-381

Küldj SMS-t és visszahívunk!

OPERÁTOR, TARGONCÁS 
MUNKA SZÁLLÁSSAL, 
AZONNALI KEZDÉSSEL

Működési engedélyszámok: 771-7/2005, 769-8/2005

L a k á s e L a d á s
Berettyóújfalu Bessenyei lakótelep 
III. emeleti 1,5 szobás lakás eladó. 
Érd.. 06-20/911-7250

derecske Piac u 8. sz alatti földszinti 
társasházi lakás garázzsal vagy anél-
kül eladó. Érd.: 06-30/282-9526

Mártírok u 1 sz alatti liftes társas-
házban 3. emeleti 78 nm-es lakás 
eladó. Érd.: 06-30/978-8067

sopronban 76 nm-es, félszuterén 
lakás (2 szoba-konyha, tárolóhelyiség, 
2 WC, tusoló)+24 nm-es zárt terasz-
szal eladó akár irodának, vendéglá-
tó egységnek, üzlethelyiségnek vagy 
borozónak is. Ir.ár: 18,5 M Ft. Tel.: 
+36-20/996-3415, hétfőtől péntekig 
16h után, hétvégén egész nap.

a L B é r L e t e t  k í n á L
debrecen Tócóskert téri III. e 2 szo-
bás 54 nm bútorozott lakás hosszú-
távra kiadó. 2 havi kaukció és mun-
káltatói igazolás szükséges, költöz-
hető 02.01-től. Érd.: 06-30/985-
0019

F ö L d ,  k e r t
Berettyóújfalui 035/3. hrsz.-ú, 
9849 nm területű (13.08 Ak.) szán-
tó bérbeadó. Telefon: 06-30/924-
1551.

derecskén 14,2 ha szántó 
eladó. Érd.: 06-30/244-6071 vagy 
06-30/254-6564

eladó Biharkeresztesen szán-
tóföld, 4 HA 2,2 HA, 0,5 HA. Érd.: 
06-20/562-7862

eladó Biharkeresztesen szántó-
föld, 4 Ha, 2,2 Ha, 1 Ha, 0,5 Ha. 
Telefon:06-20/562-7862

Hajdúbagos külterületén 3 HA jó 
minőségű szántóföld eladó. Érd.: 
06-30/496-9193

komádi határában 5,6 Ha termőföld 
eladó vagy kiadó. Érd.. 06-20/491-
1876

szántóföldet bérelnék Komádi 
határában legmagasabb áron. Tel.. 
06-30/482-1459

G é p ,  s z e r s z á M
Mtz 552-es újszerű állapotban, MTZ 
920-as 6 soros sorközművelő kulti-
vátor 600 literes permetező eladó. 
Tel.. 06-30/632-7602

talajlazító, vetőgép, borona, kom-
binátor, eke, fűkasza, hamsztel, hom-
lokrakodó, krumplifelszedő. Berety-
tyóújfalu Pákász u 58. 06-30/747-
6774

J á r M ű k e r e s é s
aUtÓ, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-
ig. HÍVJON MOST! 0630/8812377

a U t Ó
suzuki Swift 1,3 2002-ből eszétikai 
és szerkezetileg hibátlan állapotban 
eladó. Érd.: 06-30/476 2552

n ö v é n y

kis kocka és nagy körbálás széna 
eladó. tel.. 06-30/738-1975

körbálás réti széna, búza és kukori-
ca eladó. Érd.. 06-30/229-9974

körbálás rétiszéna és lucerna 
eladó. 3 db anyakecske eladó. Érd.: 
06-20/925-3591

nagy súlyú hízó és kis bálás széna 
eladó! Érd.. Berettyóújfalu Budai NA 
26. Tel.: 06-30/562-9982

á L L a t
amerikai óriás posta galam-
bok eladók konyhakészen is. Érd.: 
06-30/401-0429 vagy 06-54/402-
470

Berettyóújfaluban egy 2 hónapos 
kuvasz kan kiskutya eladó. Érd.. 
06-30/740-6876

Fedett helyen tárolt kisbálás lucer-
na és széna eladó, és 2 db 130 kg-os 
hízó. Tel.: 06-30/937-3315

Hízók és 1X fialt koca eladó Berety-
tyóújfaluban. Érd.. 06-30/383-4992

Hízók 100-160 kg-os élve vagy 
hasítva eladók Berettyóújfaluban. 
Érd.. 06-30/314-8606

Hússertések élve vagy hasítva 
eladók(fél sertés is)06202935116

kecske 2 db hasas és 1 bak eladó. 
Érd.: 06-70/595-9943

Lucerna széna, csomagolt lucer-
na, rozs, zetor 5611-es 3 és 2 fejes 
eke, 3 tagú gyűrűs henger, manga-
lica hízók, malac eladó, szarvas-
marha-birka csere érdekel. Tel.: 
06-30/371-8612

tápmentes hízók eladók. Tel.. 
06-30/729-6517

törzskönyves suffock kos eladó! 
Ugyanitt 250 db kis bálás lucerna 
esőmentesen eladó. Tel.. 06-20/979-
4057

1 éves tojó tyúk tovább tartásra vagy 
vágásra eladó 500Ft/db. Nagyobb 
tételben megegyezés szerint! Földes 
Fő utca 15. Érd.: 06-20/983-0983

10 db ellésben lévő anyajuh, kis 
bálás lucerna, széna eladó! Érd.: 
06-54/411-318 vagy 06-30/407-
7784

12 db választott kismalac eladó 
Derecskén! (Négysonkás) Érd.: 
06-30/512-7866

2 db hasas kecske, 2 db kakas 
pulyka eladó. 30 liter vegyes pálin-
ka eladó vagy jó minőségű szénára 
cserélhető. Érd.. 06-54/411-930

2 db 300 kg-os hízó, 1 db kocahízó 
300 kg, 3 db sonkás választási malac 
eladó. Tel.. 06-30/581-5995

2 hetes fekete bika borjú eladó. Érd.: 
06-30/853-2844

3 db üsző borjú (2 db limuzin) van 
eladó. Érd.. 06-30/229-9974

30 db fias és 30 db üre anyajuh 
eladó. Érd.. 06-30/496-6193

35 kg süldők. félidős hasas koca, 
mangalica süldők, lucerna dara eladó. 
Berettyóújfaluba. Érd.: 06-20/433-
5975 vagy 06-54/402-531

350 kg-os tenyészetből kivont koca 
eladó. tel.. 06-30/855-8384

e G y é B  e L a d á s
Birkacsengőt, lócsengőket, marha-
kolompokat, juhászkampókat, pity-
kéket, tanyaberendezéshez régisé-
get, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

Centrifuga, keverőtárcsás mosógép 
szép állapotban eladó, hibásat beszá-
mítom, megveszem. Ha kell, elszállí-
tom. 06-20/485-4256

eladó tüzifa konyhakészre felvág-
va (bükk, gyertyán) házhoz szállítás-
sal.  Tel.: 0040/743-344-133 vagy 
0040/259-477-687

eladó 1 db Lompart 70-es kon-
vektor szellőzővel, 1 db Simson 
50-es segéd-motorkerékpár. Tel.: 
06-70/224-8586

Használt bútorok, ágyak, forgós-
székek stb eladó. Érd.. 06-30/906-
6855

2 makkos békéscsabai cserép és 2 
db nagyméretű diófatörzs eladó. Érd.. 
06-30/312-1417

e G y é B  k e r e s é s

LOMtaLanítás, lakáskiürítés, 
hagyaték felszámolás cégeknek 
is, raktártól-pincéig. 06-30/205-
6311, 06-70/3912-261

vásárolnék, bármilyen MTZ pót-
kocsit Simson-t saját részre. 
06-70/500-3023

s z O L G á L t a t á s
azonnali duguláselhárítás bontás 
nélkül a hét minden napján. Tel.. 
06-20/493-6240

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. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-
366

Kos - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 

n Horoszkóp 4. Hét (2017. január 23-tól január 29-ig)

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

víz-gáz fűtésszerelés, tervezés, 
kivitelezés, kondenzációs kazánok 
beépítése, szervizelése, tűzhelyek 
javítása. Tel.: 06-30/478-7165

p é n z
szabadfelhasználású hitel, 
adósságren dezőhitel ingatlanra, 
hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 
éves korig, kezes nélkül. Jelzálog-
hitel, hitelkártya kiváltása előzetes 
banki költség nélkül. Függő ügy-
nök THM: 5%-10,2 %, Reg.szám: 
0040600476843. 06-30/635-8080
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200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

O k t a t á s t  v á L L a L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

Óvodások iskolakezdésre felkészí-
tésben segítek továbbá kisiskolások-
nak is. Tel.. 06-70/252-2208

együttes előadásában
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 21.
21.00 óra
Az Éva Presszó küzd a ja-
nuári fagy ellen, csatla-
kozz te is! 
Vendége lesz még ezen az 
estén a mediterrán éghaj-
latú Pécsről érkező Hétfői 
Angyalok.
Helyszín: Rock Café 
- Hajdúszoboszló

január 22. 
17.00 óra
Aknay János Kossuth-dí-
jas festőművész kiállítá-
sának megnyitója
A kiállítást megnyitja: 
Novotny Tihamér művésze-
ti író
Közreműködik: Meleg Vil-
mos színművész
Helyszín: Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

MIKOR
és HOL

január 20.
17.30 óra
Író-olvasó találkozó
„És boldogan éltek…
”Vendégünk: Kepes And-
rás író, újságíró
Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 21.
20.00 óra
Szoboszlói Muzikális 
Klub
„Amikor én még kissrác 
voltam”
Legendás magyar be-
at slágerek a Hangfogó 

Január 23. 
17.00 óra
Nagy Angéla, a HVTV 
munkatársa, „Út a köny-
vért” című könyvének 
bemutatója
Vezeti: Vida Lajos író, 
helytörténész
Helyszín: Kulturális Központ 
– Hajdúszoboszló

január 27.
19.00 óra
A Vígszínház és az Orlai 
Produkciós Iroda közös 

előadása a Kellékes Kern 
András főszereplésével.
Helyszín: Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

január 27.
09.00 óra
Megidézett örökségünk. 
– Válogatás az elmúlt Ta-
vaszi Tárlatok legjavából.
Kölcsey központ –

Debrecen

január 27.
17.00 óra
Korlátok Nélkül – Száj-
jal festő kiállítás
Ifjúsági Ház Galéria –Debrecen

január 28.
Hortobágyi Bagoly-nap 
Hortobágyi Nemzeti Park 
– Hortobágy

január 28 
18:00 óra
SZUSZ Pótszilveszter 
Debrecen

január 27. 21.00 Beatrice koncert. Rock Café – Hajdúszoboszló

30/633-0073 www.forba.hu

Cukrász, szakács, dajka, 
kéz-, és lábápoló, műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.

OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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Fájó szívvel emlékezünk

id Száva Béla
(Bakonszeg)

halálának 13. évfordulójára
január 17-én.
A gyászoló család

38
12

57

Felnézünk az égre, 
látunk egy csillagot,
Ami a legfényesebben ragyog, 
az én dédnagymamám.

 T. Sebike

Fájó szívvel emlékezünk

Juhász 
Lajosné
Sipos Ida

10. évfordulójára.
 Szerető lánya, fi a és családjai

10.

38
12

58

Fájó szívvel 
emlékezünk

Szatmári 
Sándor
halálának 

15. 
évfordulójára.

Felesége, gyerekei, unokái

Fent a nap az égen fényesen ragyog,
Csendben, fájó szívvel Hozzád ballagunk,
Könnyes szemmel sírodnál megállunk,
Ó, ha tudnád mennyire hiányzol!

38
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Fájó szívvel emlékezünk

Bihari Imre
Berettyóújfalu

halálának 1. évfordulójára.

Emléked örökké itt van velünk.

Felesége és családja

38
12

55

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Biró Lajos
élt 95 évet

volt Biharkeresztesi lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, a család 
fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

38
12

56

sürgősen készpénzre van szük-
sége, akkor vegyen fel hitelt teher-
mentes autójára 2 napon belül, sze-
mélyre szabott hitelek. Amennyiben 
eladná autóját készpénzért megvá-
sároljuk. Függő képviselő (Merkantil 
Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-
20-913-4012, 52/457-777

személyi hitelek (adósságren-
dezésre is), lakástakarék-pénztár 
(számlanyitási díj nélkül). Ingye-
nes bankszámlanyitás, credit bank-
kártyák igénylése. Függőképvise-
lő, MNBtörzsszám: 22275770 Tel.: 
0630/4677-053

á L L á s
ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kor-
tól, top keresettel. Tel.: 00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16

Berettyóújfalu sörözőbe pultost 
felveszünk. Fizetés megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-30/708-1591

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi 
tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com  www.andreasagro.com

egyedülálló férfit, tehenek gondo-
zására felveszünk. Ott lakással, tel-
jes ellátással, fizetéssel 06-30/616-
8753

Gyakorlattal rendelkező köny-
velőt könyvelőirodába felveszek. 
Tel.: 06-30/945-4116

Gyakorlattal rendelkező önál-
lóan dolgozni tudó autószerelőt 
keresek Zsákai munkahelyre. Érd.: 
06-30/371-5403

Hegesztőket keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltételekkel. 
Tel.: 20/3205229

kőművest önállóan dolgozót segéd-
munkást felveszek hosszútávra beje-
lentett munkahelyre, helybeli előny-
ben. Tel.: 06-20/420-7251

Lakatosokat keresünk balmazúj-
városi munkahelyre. Jó feltételekkel. 
Tel.: 20/3205229

Logisztikai szolgáltató keres e-út-

díj értékesítő, pénztáros pozícióba 

munkatársat. A munkavégzés 12 

órás műszakban, az Ártándi határ-

átkelőhelyen történik. Önéletrajzokat 

a munka@trivium.hu címre kérjük.

Otthoni betegellátáshoz gondozót 

keresek. Tel.. 06-70/316-2483 16 

óra után

takarítónőt keresünk a Kata-
lin Motelbe Berettyóújfaluba. 
Munkájára és önmagára igényes 
helybeli nők jelentkezését vár-
juk, azonnali kezdéssel. Jelent-
kezni 06-20/463-3149 telefo-
non lehet.

ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok
- parkolók
- kapubejárók

- telephelyek
- utak
- járdák

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

Gyászjelentését, megemlékezését, 
köszönetnyilvánítását  jelentesse meg nálunk!

Forduljon bizalommal  irodánkhoz.
�: 06-54/400-990
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Intézményeink Elérhetőség Szakképesítés
Neve OKJ száma Képzési idő (év)

Debreceni Szakképzési Centrum Tel.: (52) 437 311, www.dszc.hu* Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 35 345 01 1
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 55 345 01 1

Debreceni SZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma

Tel.: (52) 471 798,
www.barossg-debr.sulinet.hu

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2
Hegesztő 34 521 06 2
Karosszérialakatos 34 525 06 2

Debreceni SZC Beregszászi Pál
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 503 150, www.
beregszaszidebrecen.com

Elektronikai technikus 54 523 02 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2
Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02 2

Debreceni SZC Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 412-212,
www.bethlen-debr.sulinet.hu

Államháztartási ügyintéző 54 344 04 2
Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 07 1
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03 2

Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 411 885,
www.brassai.hu

Autóbuszvezető 35 841 01 0,5
Tehergépkocsi-vezető 35 841 02 0,5
Elektronikai technikus 54 523 02 2
Mechatronikai technikus 54 523 04 2
Műszaki informatikus 54 481 05 2

Debreceni SZC Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 533-748,
www.irinyi-debr.sulinet.hu

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 2
Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 2
Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02 2

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tel.: (52) 413 113,
www.keri-debr.sulinet.hu

Cukrász 34 811 01 1
Diétás szakács 35 811 03 0,5
Eladó 34 341 01 1
Pincér 34 811 03 1
Szakács 34 811 04 1

Debreceni SZC Könnyűipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 503 831,
www.konnyuipari.hu

Nyomdaipari technikus 54 213 07 2
Cipőkészítő 34 542 02 2
Kézi és gépi hímző 34 215 01 2
Férfiszabó 34 542 04 2
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 34 543 06 2

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma Tel.: (52) 413 499, www.mechwart.hu Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06 2

Debreceni SZC Péchy Mihály
Építőipari Szakgimnáziuma

Tel.: (52) 531 892,
www.pechy-debr.sulinet.hu

Műemlékfenntartó technikus (levelező) 55 582 02 1
Épületgépész technikus 54 582 01 2
Dekoratőr 54 211 01 2

Debreceni SZC Povolny Ferenc
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tel.: (52) 525 350,
www.povolny.hu

Asztalos 34 543 02 2
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 2
Faipari technikus 54 54301 2

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma Tel.: (52) 503 264, www.vegyipari.hu
Vegyész technikus 54 524 03 2
Drog és toxikológiai technikus 55 524 01 1
Gyógyszeripari szaktechnikus 55 524 05 1

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos utca. 12.
Tel.: (52) 437 311 E-mail: dszc@dszc.hu  
OM azonosító: 203033 • adószám: 15831914-2-09
Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015

A második szakma is ingyenes, felső korhatár nélkül a
Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben!

Amennyiben piacképes szakmáink felkeltették érdeklődését bővebb információhoz juthat az intézmények honlapján, vagy a mellékelt telefonszámokon. 
A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Ingyenes diákigazolvány igényelhető!

*A képzéseket a tagiskolákban valósítjuk meg.
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Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600 5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050 www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

Január21–22-énC-HRnyílthétvége!


