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2016. október 18., II/3.

Jó helyen, jó áron…

Úgy ésszerű, ha korszerű!

Mit mutat az energetikai tanúsítvány?

A szakszerű kéményszerelés a biztonság záloga

Csökkentené a rezsiszámlát? Megéri szigetelni!

2016. október 18., II/3.

Márciusban
ismét
megjelenik!

FÖLDMÉRÉS
Az ország egész területén!

épületfeltüntetés• 
épületmegszüntetés• 
megosztás• 
telekösszevonás• 
telekhatár-rendezés• 
szaktanácsadás• 

g egés területén!tt lüés területén!egésg terülletén!

Fábián Szabolcs
Berettyóújfalu Erkel F. u 9.

földmérő, agrármérnök06-20/287-8083;  geoszabi@gmail.com

SÍRKŐ
Régi síremlékek 

cseréje olcsó gránitra
í éé í é

Diszkont 
ár!

T Ö M Ö R I  É S  P A S Z T A L 
Berettyóújfalu, Körös u. 2. (Téglaparti temető mellett)

Tel./fax.:  54/401-267 06-30/24-42-097

Nyitva tartás: a hét minden napján, 
Szombat, vasárnap is!

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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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

2017. áprilisban induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

A biharkeresztesi Kutas 95 Zrt. megkezdte a 2017. évi termeltetési szerződések 
kötését őszi árpa, őszi búza, kukorica, olajnapraforgó és szója növényekre.

A termeltetéshez szükséges input anyagok (vetőmag, műtrágya, növény-védőszer) 
kedvező áron, előnyös feltételekkel a helyszínen beszerezhetők.

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

KUTAS 95 Zrt.
4110 Biharkeresztes, Fekete Tanya
Tel/Fax: (00-36-54) 430-025
Email: info@kutas95.hu www.kutas95.hu

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
a 06-54/430-025 és a +36-30/995-3068 

telefonszámokon Lupócz János agronómiai 
szaktanácsadónál, vagy személyesen Biharkeresztesen, 
a Fekete tanyán (42-es számú főút 54-es km szelvény).

GAZDATÁRSAK FIGYELEM!

Érdeklődni:
Szabó Fanni: 06 30 740 7896
Szabó Gergő: 06 30 740 7905

Megkezdtük biharkeresztesi és 
magyarhomorogi telephelyünkön a 
KUKORICA, NAPRAFORGÓ, SZÓJA 

vetőmagok 
illetve 

AMMÓNIUM NITRÁT ÉS PÉTISÓ 
műtrágyák értékesítését

kedvező árakkal és feltételekkel.

március 11. (szombat) 8-12 között

várunk szeretettel!

á

a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház Nagytermében.

Árusoknak regisztrálás, asztalfoglalás 
március 5-ig 06-54/402-014 

telefonszámon!

Fiatal, agilis 

munkatársakat keresünk 

FÉMFORGÁCSOLÓ, · 
LAKATOS-· 
HEGESZTŐ 

munkakörökben 

Derecskére. 

Pályakezdő is lehet.

�: 06-30/822 5653

ASZFALTOZÁS
TÉRBURKOLÁS

ÚTÉPÍTÉS:

RÁK JÁNOS
Tel.:20/913-6182
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok
- parkolók
- kapubejárók

- telephelyek
- utak
- járdák

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

Európai Szociális
Alap

Folyamatosan szervezünk ingyenes 
kezdő és haladó informatikai képzéseket 
a Bihari Népfőiskolánál felnőttek részére!
Első lépések a digitális világba (IKER1)

Önállóan használom az informatikai eszközömet (IKER2)

35 + 35 órás képzés vidéki helyszíneken is.

Bővebb felvilágosítás személyesen 
Berettyóújfalu,Bessenyei u 2. szám alatt vagy 
telefonon +3630/758-2311, 06-54/887-394

A képzés a GINOP-6.1.2-15-2015-0001 
kiemelt projekt támogatásával valósul meg.

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:
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Magyarországon ■■
évente hozzávetőleg 
4,5 millió hulladék ke-
letkezik, ezzel napon-
ta 12 ezer kukásautót 
lehetne megtölteni. A 
kidobott szemét har-
madát azonban sze-
lektíven is lehetne 
gyűjteni, ám ezzel a 
lehetőséggel nem so-
kan élnek. Habár a 
magyar lakosság 
majdnem egésze szá-
mára elérhető a sze-
lektív gyűjtési mód, 
felük sem foglalkozik 
ezzel a környezetbarát 
módszerrel. 

A legnagyobb tévhit a 
szelektív hulladékgyűjtők-
kel kapcsolatban az, hogy 
hiába szortírozzák a szeme-
tet a lakók, úgyis az a vége, 
hogy összeöntik a különböző 

fajtájú hulladékot. Ezt a gon-
dolatot az idézi elő, hogy több 
helyen olyan osztott belső te-
rű konténerek vannak, me-
lyekbe valóban többféle hul-
ladéktípust ki lehet dobni. 
Továbbá, kifogásokat 
is könnyebb ta-
lálni, így aki 
lusta szét-
válasz-
t a n i 
a z 
o t t -
h o -
n á -
ban 
k e -
l e t -
kezett 
szeme-
tet, köny-
nyen meg-
ny ugtat hat ja 
a lelkiismeretét az-
zal, hogy hiábavalóan fára-
dozna. Azonban ez nincs 
így! Ma már vannak olyan 
hulladékfeldolgozó üzemek, 

melyek működésébe csopor-
tos látogatások során a laiku-
sok is betekinthetnek.

Milyen előnyei vannak a 
szelektív hulladékgyűj-

tésnek?
A csomagolá-
si hulladék 

ér tékes, 
hiszen 

a szak-
s z e -
r ű 
v á -
l o -
g a -
t á s 
után 

m á -
s o d -

n y e r s -
anyagként 

különböző ter-
mékeket gyárthatnak 

belőle. Mindez azért jó, mert 
az elsődleges nyersanyagfor-
rásokhoz így nem kell nyúl-
ni, tehát papír esetében nem 

kell újabb fákat kivágni. Mi-
vel ezek a források veszélyez-
tetettek, fontos, hogy minél 
kevesebbet használjanak el 
belőlük. A szemét újhaszno-
sítása energiahatékony meg-
oldás, ezek a folyamatok nem 
igényelnek túlzott technoló-
giai eljárásokat. Ha több hul-
ladékot szelektálunk, keve-
sebb kerül a gyűjtőhelyekre, 
így nem kell újabb és újabb 
szemétdombokat létrehozni, 
ami környezetbarát és gazda-
ságos is egyben. Nem utol-
só szempont, hogy kevesebb 
hulladék kerül a közvetlen 
környezetbe is.

Egyedül is elég vagyok?
Sokan azért nem vágnak 

bele, mert úgy látják, hiába 

gyűjtenek ők szelektálva, 
ha mások nem teszik. Itt is 
igaz a mondás, miszerint 
„sok kicsi sokra megy”, így 
emiatt senki se érezze úgy, 
hogy felesleges, amit csinál. 
Ráadásul, mivel a szelektív 
hulladékgyűjtés még nem túl 
hosszú előéletű, fontos a jó 
példa állítása, és mások meg-
győzése. Hazánkban szinte 
az összes településen elérhe-
tők szelektív hulladék konté-
nerek, arról nem is beszélve, 
hogy már a háztartásokban 
is elérhető a szelektív kuka, 
ami nem igényel semmilyen 
vesződést.

V. K.

Szelektív hulladékgyűjtés – 
szemléletváltásra van szükség

Berettyóújfalu: 
Piac tér 1/B. Tel.: 54/402-566, 20/335-1808

Derecske:
Köztársaság u. 136. Tel.: 54/410-478, 20/332-4098

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén: egy másik pár, 
munkához vagy vezetéshez optimalizált Varilux lencsét adunk ajándékba!

A kedvezmény 

2017. február 

28-ig érvényes, 

más akcióval 

nem vonható össze. 
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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

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 
február

Kezdési 
időpont Film címe Korhatár besorolás

23-24-25-26.
Izraeli fi lmnapok

27. hétfő

16.00 Paterson
(Színes, feliratos amerikai dráma, 118 perc  2015)

18.00 A sötét ötven árnyalata
 (színes, szinkronizált amerikai romantikus dráma, 119 perc, 2017)

28. kedd

16.00 Paterson
(Színes, feliratos amerikai dráma, 118 perc  2015)

18.00 A sötét ötven árnyalata
 (színes, szinkronizált amerikai romantikus dráma, 119 perc, 2017)

március
1. szerda

16.00 Paterson
(Színes, feliratos amerikai dráma, 118 perc  2015)

18.00 A sötét ötven árnyalata
 (színes, szinkronizált amerikai romantikus dráma, 119 perc, 2017)

2. csütörtök

16.00 Jézus, mobil fejvadászok
(Színes, feliratos belga vígjáték, 98 perc, 2016)

18.00 Lego Batman - A fi lm
(színes, szinkronizált amerikai animációs fi lm, 105 perc, 2017) 

3. péntek

16.00 Jézus, mobil fejvadászok
(Színes, feliratos belga vígjáték, 98 perc, 2016)

18.00 Lego Batman - A fi lm
(színes, szinkronizált amerikai animációs fi lm, 105 perc, 2017)

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

19
79

40
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80. � ületésnapja alkalmából � ívből kö� öntjük

Dr. Varga Józsefné Icát
„Nagy � avak nem érnek semmit,
El� állnak, mint �  ő� i � él,
De a � eretet, ha ti� ta � ívből fakad,
Elkíséri �  embert, amíg él.”

J� ka, lányai Kati és Éva, unokái Fecó, Peti, Zsuzsi, Antónia és Ági

FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu

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

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Berettyó Tüzép Fenyőfűrészáru 
és tüzelő kínálatából!

Nyárfa széldeszka 1 m-es  2000 Ft/100 kg
Tölgy, Bükk, akác, kuglizva és hasogatva

Lignit hamarosan érkezik!
Lengyel barna kályhaszén  • 4500 Ft/100 kg
EP-2-es orosz barnaszén •  5400 Ft/100 kg
Lengyel lángborsó dió  • 6800 Ft/100 kg

Betonacél, betonháló, zártszelvények stb
Lambériák, hajópadlók, 

OSB 8, 10, 12, 15-ös lapok

Ukrán frissvágású építőminőségű fűrészárú
Gerenda, foszni, deszka, tetőléc, bramack léc

Sóder, cement, homok, zsalutéglák

Folyamatosan bővülő építőanyag kínálatunk!
Berettyóújfalu Bakonszegi út 7.

Tel.: 06-54/402-188 vagy 06-30/218-4668

f

gy g g

Betonacél betonháló zártszelvények stb

Sóder, cement, homok, zsalutéglák

F l t bő ülő é ítő kí ál t k!

gy, , , g g

Li it h é k ikLi it h é k ik!

OSB 8, 10, 12, 15 ös lapok

Uk á f i á á ú é ítő i ő é ű fű é á ú
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A szervező RIROSZ és  ■
45 tagszervezete az idei 
rendezvényt február 25-
én tartja meg a Debre-
ceni Egyetem főépület-
ében és aulájában.

Immár 10 éve szervez ese-
ményt a Ritka és Veleszületett 
Rendellenességgel Élők Or-
szágos Szövetsége (RIROSZ) 
és Ritka Betegségek Világnap-
ja alkalmából. Célja felhívni 
a döntéshozók, a média és a 
társadalom fi gyelmét az ösz-
szefogás erősítésére, a ritka be-
tegséggel élők problémáinak 
megoldására. 

Ritka betegségnek az szá-
mít, amik maximum egy em-
bert érint 2000 főből. Jelenleg 
6000-8000-t tartanak számon, 
ezek nagy része gyermekeket 
érintő betegségek és gyakran 
életveszélyes állapottal, vagy 
krónikus leépüléssel járnak. 
Jellemző a magas szintű komp-
lexitás, ezért felismerésük is 
rendkívül nehéz. Az esetek 
többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az 
e l l á t ó  
rend-

szereink számára „láthatatla-
nok”, hiszen nagyrészt nincsen 
BNO kódjuk. A keveseket érin-
tő betegségek ismereteinek hi-
ánya miatt kevés a hozzáértő 
szakember, így sokáig nem 
kapnak diagnózist, tehát a meg-
felelő kezelés sem indítható el 
időben. A betegek nehezen, 
vagy egyáltalán nem találnak 
sorstársakra, így egyedül és ta-
nácstalannak érzik magukat. 
Kevés a kutatás az egészségügy 
területén, valamint a szociális- 
és oktatásügy terén sem kielé-
gítő az ellátás. Ezekre a prob-
lémákra hívja fel a fi gyelmet a 
jubileumi rendezvény is, mely-
nek fő témája „A betegek aktív 
részvétele a kutatásban” lesz. – 
tudtuk meg a RIROSZ tagjától, 
Fogarassy Esztertől.

A szervező RIROSZ egy 
ernyőszervezet, ami a rit-
ka betegekkel foglalkozó ci-
vil szervezeteket fogja össze. 
Emellett ők képviselik ezek-
nek a betegeknek a problé-
máit hazai európai szinten is.
2006 óta tartó működése alatt 
t ö b b 
prob-
l é -

ma megoldásában vett részt az 
ellátásukkal kapcsolatban. A 
Ritka Betegségek Világnapját 
legtöbbször Budapesten tartják 
meg, azonban idén a rendez-
vénynek a Debreceni Egyetem 
főépülete és aulája ad helyet, ér-
tesültünk a Világnap Facebook 
oldaláról.

A február 25-én 10 órától fo-
tókiállítás, játszótér és tombola 
várja az érdeklődőket. Sztár-
vendégekből sem lesz hiány: 
köszöntőt mond Mohamed Ai-
da olimpikon, a rendezvényt 
pedig Fazekas László, a Best 
FM műsorvezetője konferálja. 
A nemzetközi összefogással 
megrendezett Világnap szak-
mai oldalát konferencia és 
meghívott vendégek adják. A 
RIROSZ mellett jelen lesz a Lá-
tássérültek Észak-alföldi Regi-
onális Egyesülete, a Debreceni 
Orvostanhallgatók Egyesülete 
és a Segítő Kezek a Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány is. 
Az esemény egyaránt érdekes 
és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

V. K.

Ritka Betegségek 
Világnapja
Minden évben február utolsó napja
a Ritka Betegségek Világnapja

többségében nincs gyógymód, 
kezelés. Ezeknél a betegségtí-
pusoknál a legnagyobb prob-
léma az információhiány. Ma-
gyarországon kb. 700 000 ritka 
beteg van, de mégis az 
e l l á t ó  
rend-

prob-
l é -

és hasznos lesz betegek, hoz-
zátartozók, döntés-előkészítők, 

döntéshozók, szak-
emberek, ku-

tatók, kli-
nikusok 
és laiku-
sok szá-
mára is.

V. K.

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

• Fogászati 
   magánrendelés

• Fogszabályozás

HORGÁSZVIZSGA
Érd.: Komádi Fortuna horgászbolt. 

Tel.:06 30 295 7430

Komádiban március 11.-én

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!

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.

31
26

87
85

17
7

34
35

66

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.

VÁLLALATOK,
VÁLLALKOZÓK,

KFT.-k,  BT.-k
FIGYELEM!

Gépek, hulladék vasak,
színesfém felvásárlása.
Ár megegyezés szerint.

ÉRTE MEGYÜNK.
06-30/978-4142

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.
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Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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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

35
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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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85

Pintácsi György
06-70/346-5952
precizablakmagyarorszag.hu 

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró
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A következő tantermi 
tanfolyamra való beiratkozás: 
2017. február 27. hétfő 16 óra

E-learning távoktatás!
MÉSZÁROS ANDRÁS oktató

Berettyóújfalu, Kossuth u. 73.
AM

GŐZERŐ

jogosítvány

76
91

0

www.derecskeikalyhas.hu

kályhamester

 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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MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál
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� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyerm
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� pedagógiai asszisztens 
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� gázszerelő 
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %
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+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes

2014.01.20-tól

a készlet erejéig.

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
a
lajtin

é 
P
á
l 

C
a
m

elia 

fo
d
rász, a C

am
y-L

u
x Szép

-

ségszalon
 m

egálm
o
d
ója és 

tu
lajdon

osa. E
rdélyi m

agyar-

kén
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
 

a 

szalon
od? H

ogy jött az ötlet, 

h
ogy saját ü

zletet nyiss?

– M
ár töb

b
 m

in
t egy éve 

n
y
itottu

n
k
. M

in
d
ig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, h
ogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az id
eje.

– M
in

dig is fodrász szeret-

tél voln
a len

n
i?

– N
em

. É
n
 E
rd

élyb
en

 szü
-

lettem
, és o

tt teljesen
 m

ás 

terü
leten

, eg
y
 k

ö
z
jeg

y
z
ő
i 

iro
d
áb

an
 d
olgoztam

.  A
m

i-

k
o
r a férjem

m
el m

egism
er-

ked
tem

, átköltöztem
 D

eb
re-

cen
b
e, ah

ol ú
j szak

m
a u

tán
 

k
ellett n

éz
n
em

. M
o
st m

ár 

tizen
k
ét éve an

n
a
k
, h

o
g
y 

erre a p
ályára lép

tem
. S

o
-

k
a
n
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o
n
d
o
g
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k
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a
z
elő

tt is, h
o
g
y
 sz

a
k
m

át 

tévesz
tettem

, m
ert m

in
-

d
ig is szerettem

 frizu
rák

at 

k
ész

íten
i – eg

y
 esk

ü
vő

n
 

p
éld

áu
l, a

h
o
l ven

d
ég vo

l-

tam
, n

em
 jö

tt a fo
d
rász és 

én
 rö

g
tö

n
ö
z
tem

 k
o
n
tyo

t a 

m
en

yasszon
y
n
ak

.

– Egy új ü
zlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked n

e-

h
éz volt az in

du
lás?

– N
em

 volt kön
n
y
ű
, d

e én
 

olyan
 típ

u
s vagyok, h

ogy h
a 

b
eleh

alok a h
áb

orú
b
a, ak

kor 

is végigviszem
 a dolgok

at. A
 

férjem
n
ek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sok
at köszön

h
etek, 

valam
in

t n
agy segítség volt a 

Széch
enyi Tervből szárm

azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
on

t ak
k
o
rib

an

leh
etőség.
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Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tam
ás 
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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 m
egálm

odója 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 

férjem
nek és a családom

nak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valam
int nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

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

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

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

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

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

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

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

álisabbakat, amik 
később beépítésre 

kerülnek.
A Precíz 

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

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

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

G. A.

Precíz munka – Precíz Ablak Magyarország

ELÉRHETŐSÉG

Precíz Ablak Magyarország
Cím: Szeghalom Bethlen u. 21
Tel.: +36 70 346 5952
Web: www.precizablak.eu
Webshop: webshop.precizablak.eu
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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!

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Berettyóújfaluban parkosított telken 
96 nm hasznos alapterületű 2 nagy szo-
ba és 2 fél szobás családi ház garázzsal 
eladó. Érd.: 06-30/352-1220

Berettyújfaluban parkosított telken 
96 nm hasznos alapterületű 2 nagy szo-
ba és 2 fél szobás családi ház garázzsal 
eladó. Érd.: 06-30/352-1220

Biharkeresztesen eladó 3 szobás 
összkomfortos ház kis kerttel Alkot-
mány u 8 sz. gázkonvektoros fűtés. 
tel.: 06-30/688-9527

Családi ház eladó 380 négyszögöl tel-
ken Berettyóújfaluban. Érd.: 06-54/405-
190

egy szoba, konyha, folyosós lakás 
eladó vagy kiadó. Víz villany van. Érd.: 
06-20/217-7026

Ha nem talál vevőt eladó ingatlanára 
forduljon hozzám bizalommal. Ingatlan 
közvetítés kiemelten kedvező feltéte-
lekkel. Tel.: 06-70/312-6553

Komádi Külterületén lévő 66 nm-es 
lakás eladó. Tel.: 06-30/850-4867

Körösszegapáti Klapka u 13 családi 
ház eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.. 
06-30/206-4274

régi tipusú családi ház eladó Berettyó-
újfaluban. érd.. 06-70/340-9252

l a K á s e l a d á s
Berettyóújfalu, Bessenyei ltp: 3. eme-
leti 2 szobás lakás eladó. 06-30/965-
7672

Berettyóújfaluban 2 db társasházi 
lakás garázzsal eladó. Érd.: 06-30/619-
9077

a l B é r l e t e t  K e r e s
Kiadó lakást keresek Berettyóújfalu 
központjában. Tel.. 06-30/685-6668 
vagy 06-30/689-8538

a l B é r l e t e t  K í n á l
Berettyóújfaluban a Kossuth utcán 
2 szobás családi ház hosszútávra kiadó 
vagy eladó. Érd.: 06-30/925-1535

Berettyóújfaluban tetőtéri szoba 1 
fő férfi részére kiadó. Tel.: 06-54/401-
478

é p í t é s i  t e l e K
Berettyóújfaluban a buszmegálló-
hoz közel társasház építésére is alkal-
mas 880 nm telek házzal eladó. Érd.: 
06-20/995-4664

Berettyóújfaluban 3400 nm építé-
si telek egyben vagy megbontva eladó. 
tel.. 06-20/377-5656

szántóföldet bérelnék Komádi hatá-
rában a legmagasabb áron. Tel.. 
06-30/482-1459

650 nm építési telek eladó Berettyóújfa-
lu Puskin u 25 sz alatt. Érd.: 06-30/350-
3059

F ö l d ,  K e r t
a Sárostó kertben 954 nm zárt kert, 
művelés alól kivett terület eladó. Érd.. 
06-30/966-8331

Hérnek kertbenh kert eladó jószág-
tartásra épületekkel. Tel.: 06-20/258-
3708

Kismarja külterületén, Hencidához 
közel 10,24 AK (1 hektár földterület) 
eladó. Erdősítésre alkalmas. Tel.:06-
54/415-676

Mezősason 3,5 HA (97 Ak) szántóföld 
eladó. Érd.: 06-30/733-5155

Mikepércs Bodóházánál 5-ös dűlő-
nél 1200 nm nagyságú gondozott sző-
lő eladó. Érd.: 06-30/906-2052

szántóföldet bérelnék Komádi és von-
zás körzetében. Tel.: 06-30/296-2610

termőföldet bérelnénk  legmagasabb 
áron. Tel.: 06-30/386-5533

G é p ,  s z e r s z á M
eladó: új állapotú, sötétpiros, elekt-
romos Elektra 6000-es tipusú rehab. 
motor, valamint Bosch Arm 34-es elekt-
romos fűnyíró, még garanciális állapo-
tú és 1 db damilos, elektromos fűnyíró. 
Érdeklődni: 06-54/443-121

Használt szerszámot vásárolok eszter-
gagépeket, lapkákat, mérőeszközöket 
egyéb szerszámokat. Tel: 06-70/517-
5503

21 soros Lordsten apró magos vető-
gép jó állapotú eladó. Tel.: 06-30/252-
8481

J á r M ű ,  J á r M ű K e r e s é s
aUtÓJát MEGVESZEM adásvételi-
vel 800ezer forintig 1992-es évjárat-
tól. Azonnal fizetek. Kevés vagy lejárt 
műszakival,motorhibás , enyhén sérült 
is érdekel. Házhoz megyek, hívjon biza-
lommal! +36-30-9954-950

autót veszek!Állapot és kor-
tól függetlenül azonnali 
készpénzfizetéssel!06706255878

réGi AUTÓKAT vásárolok, gyüjtök. 
(1930-1975) CITROEN 2cvKACSA, 
Volkswagen T1 T2 Transporter, Sko-
da Octavia, Fiat500, Renault 4cv, Opel 
Olympia, Trabant 500 600, Mercedes 
Benz. T: 20/572-5142.

suzuki Swift 1.3 2003-as friss műsza-
kival és Suzuki Swift 1.3 1994-es. Érd.: 
06-30/476-2552

á l l a t
Cigája törzs kosok, traktorra szerelhe-
tő raklap villa eladó. Érd.: 06-20/663-
0791

eladó 100 db 120*150-es búzaszal-
ma bála kazalból.1 db 200 kg fríz bika-
borjú illetve német rendsodró. Érd.: 
06-30/639-1676

eladó 2 db hússertés, búza, kukorica 
Berettyóújfalu. Tel.: 06-30/841-9551

eladó 5 db 180kg-os mangalica, 10 db 
őshonos juh. Érd.: 06-30/961-2027

értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy 
a Derecskei Petőfi Majorban előnevelt 
csirkék előjegyzését megkezdtük! Érd.: 
06-30/269-1588

Fehér húshibrid vágócsirke vásár a 
Derecskei Petőfi Majorban: márc. 04-én 
(kis súlyú 1,6-1,8 kg/db), márc. 11-én 
(2 kg feletti) kiadásuk 7-9 óráig. Érd.. 
06-30/269-1588

Fekete német juhász kölykök eladók. 
Érd.: 06-70/775-2340

Hízók 100-120 kg-oska élve vagy 
hasítva eladók. Tel.: 06-30/314-8606

nagy súlyú hízók eladók. Érd..:06-
30/729-6517

strasszer galambok eladók takarmány 
csere érdekel. Érd: 06-30/398-1601

szálkás szőrű tacskó 10 hetes kan kis-
kutya eladó. Tel.: 016-30/483-0418

1 db magyar tarka 6 hetes bika borjú, 
1 db holstein-friz üsző és 1 db 7 hóna-
pos vemhes előhasú magyar tarka üsző 
valamint búza és szárított kukorica van 
eladó. Érd.: 06-30/229-9974

1 db 3 hetes MT bika borjú eladó. Érd.: 
06-20/203-5287

10 db választott kismalac eladó. Érd.: 
06-30/314-8606

120-140 kg-os hízók eladók 450Ft/ kg. 
Érd.: 06-30/915-0503

2 db törzskönyves magyar merino 
tenyészkos eladó.Érd.: 06-30/985-
8439

2 db 170-180 kg-os duroc hízók eladók. 
Tel.. 06-20/554-0579

30 db tokjó, 60 db anyajuh eladó. érd.. 
06-20/280-6338

40 db anyajuh 20 tokjó 10 választá-
si malac van eladó. tel.. 06-30/496-
6193

50 db anyajuh és anyajuh és törzsköny-
ves kos eladó. Ui.:160-as esőmentes 
réti széna, UNIRAK rakodógép. (Szarvas-
marha csere érdekel) Érd.: 06-30/715-
3960)

6 db választott malac eladó. Tel.: 
06-30/466-7605

n ö v é n y
eladó Nagykerekiben 120*120-as 
hálós lucernaszéna, gyepszéna és búza. 
Érd.: 06-30/657-7802

KUKOriCavetŐMaGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februárban akció-
san rendelhetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-
20/980-4449

lucerna széna bálázott 120*120-as 
eladó. Érd.: 06-30/395-7800

e G y é B  e l a d á s
akác vastag tűzifa 1 erdei m3 = 33.000 
Ft vagy 100 kg = 3.000 Ft. Tel.:06-
70/620-3034

Békés megyében működő pékség 
eladó! Érdeklődni lehet: 06-30/206-
9691

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

Cipő és táska javítást vállalok Bihar-
keresztesen a Pelenkagyár parkolójá-
ban Hétfő-Péntek 13:30-15:30

dunyhákat, párnákat, kacsatollat, 
libatollat felvásárolunk, házhoz megyek. 
Érd.. 06-30/743-4176

eladó: rexasztal, húsdaráló 380 V, 
80*80 éttermi asztal 10 db, 20 kg-
os szénsavpalack, 23 kg-os pb gáz-
palack, hűtőkamra ajtó, hűtőkomp-
resszor, szenes kályha, diófa foszni. 
Érd.:06-30/690-6084

Gázkonvektor, gáztűzhely, gázkazán, 
hízó, bontott anyagok, bútorok egyebek 
eladók. Érd.: 06-70/420-9364

Gáztűzhely van eladó, 3 db vezeték-
re van beszabályozva. Érd.: 06-30/533-
7060

Jóforgalmú élelmiszerbolt kialakí-
tott vevőkörrel eladó. Érd.: 06-30/299-
9004

Kalodás tűzifa sorba rakva Bükk, 
tölgy, gyertyán.1mx1mx1m Ár: 
11500Ft/m3 Ingyenes házhoz szál-
lítással! Tel: 30/752-0961

Kecsketej eladó (tehén tej allergia 
esetén kiváló! asztma, csontritkulás 
stb) Érd.. Berettyóújfalu Táncsics u 47. 
Tel.: 06-30/665-7388

lucernamag vetnivaló eladó Tépén. 
Érd: 06-30/304-5847

régiséget, hagyatékot, bútort, fest-
ményt, régi órákat, használt tárgyakat 
vásárolnék. Érd.: 06-20/332-0970

szezonvégi kiárusítás kalodás és 
ömlesztett konyhakész hasított tűzifa! 
Jelenlegi termékeink: száraz minősé-
gi törzsfa, tölgy, bükk, akác. Kiszállí-
tás több helyre és településre megold-
ható. Szállítás mennyiség függvényé-
ben ingyenes. Kaloda 1mx1mx1xm ár: 
12500 Ft Erdei m3 ár: 25000 Ft Üzemi 
ömlesztett ár: 17500 Ft /m3 Hívjon biza-
lommal: 30/610-2218

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. 06/70-240-13-31

100 l tejhűtő kis hibával Elixe elektro-
mos motor, szép állapotban akkumulá-
tor kell bele eladó. 06-30/500-6706

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

Burkolást, festést, teljes körű lakás 
felújítást vállalunk! Ingyenes felmérés! 
Tel.: 06-30/467-4542

Csempe, járólap lerakását, fürdőszo-
bák teljes körű felújítását, vízszerelés-
sel, anyagbeszerzéssel vállalom. Pon-
tos, megbízható, precíz munka! Tel.: 
0630/361-6122

drótfonat, betonoszlop, vadháló, 
hegesztett háló, hullámosított háló, 
nádszövetek, szálas vasanyag, kiegé-
szítők közvetlenül a gyártótól. www.
pozsgaihuzalkft.hu +36-30/537-3308

Gáz-víz fűtés tervezése, kivitele-
zés A-tól Z-ig. Kondenzációs kazánok 
szervizelése, beüzemelése és tűzhelyek, 
vízmelegítők, konvektorok javítása. Tel.: 
06-30/533-7060

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

szobafestést, mázolást, hőszigetelést, 
nemesvakolat készítést, teljes felújítást 
vállalunk. Tel.. 06-30/731-1391

v á l l a l K O z á s
terhessé vált cégét megvásároljuk. 
Magas tagi kölcsön, magas házipénz-
tár előnyben. 06-30/3454-724

p é n z
szabadfelhasználású hitel, adósság-
ren dezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, 
nyugdíjasoknak is 68 éves korig, kezes 
nélkül. Jelzáloghitel, hitelkártya kiváltá-
sa előzetes banki költség nélkül. Füg-
gő ügynök THM: 5%-10,2 %, Reg.szám: 
0040600476843. 06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt tehermen-
tes autójára 2 napon belül, személy-
re szabott hitelek. Amennyiben elad-
ná autóját készpénzért megvásároljuk. 
Függő képviselő (Merkantil Bank), reg.
szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

á l l á s
a Ferrokov Kft Derecskei telephellyel 
felvételre keres villanyszerelőt, hegesz-
tőt és segédmunkás munkavállalókat. 
Érd.: Dóró Lajos 06-20/276-1370

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16.

autószerelőt berettyóújfa-
lui munkahelyre felveszünk. Tel.: 
06-70/533-0258

Berettyóújfaluba a Mátyás Ranch 

étterembe szakácsot felveszünk. Érdek-

lődni a délutáni órákban a 06-20/960-

7133 telefonon lehet!

Berettyóújfaluba tehenek gondozá-

sához munkatársat keresek. Fejni nem 

kell! Érd.:06-30/323-6717

A Sellaton Design Kft.
kárpitos, asztalos, faipari 
gépmunkás munkakörbe

gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres!

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

elérhetőségeken.
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Építőipari cég
HÍDÉPÍTÉSBEN VAGY 

VASBETONSZERKEZET 
ÉPÍTÉSÉBEN JÁRTAS 

ÉPÍTÉSVEZETŐT ÉS MŰVEZETŐT 
keres azonnali kezdéssel.

Legalább 3 év szakmai 
tapasztalat szükséges.

K I M AGA S LÓ  B É R E Z É S !
Jelentkezés a nb@rolybau.hu 

és a +36-30-224-7834 
elérhetőségeken lehet.

A Glória Fashion Group Kft. 
Földesi varrodájába 

felsőruházati termékek 
gyártásához 

SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET 
keres felvételre.

Érd.: Földes, Deák F. u. 70. 
Tel.: 06-70/660-4814
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KIMUTATÁSOK, STATISZTIKÁK 
KÉSZÍTÉSÉHEZ 

számítógépes ismeretekkel és 
jogosítvánnyal rendelkező, 

középiskolai végzettségű, dolgozót 
felveszünk derecskei munkahelyre.

Derecskei lakosok vagy 15 km-en 
belül lakók jelentkezését várjuk.

Érdeklődni munkaidőben 8.00–14.00 
0630/4750-043

38
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február 24. 
15.00
Kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

február 25.
Kötetbemutató a Kom-
munizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum 

február 25. 
22:00
Nyitóparty
Jetlag-Debrecen
A zenét DJ Sterbinszky biz-
tosítja.  Az est folyamán 
gazdára talál két valódi 

MIKOR
és HOL

február 24. 
10:00
Fórum Csokifesztivál
Debrecen
A boldogsághoz mind-
össze három dolog kell: 
csoki... csoki... és még egy 
kis csoki! ;) Közel 30 cso-
ki-manufaktúra 200-250 
féle, mennyei csokis cso-
dáival vár!

február 24. 
16.30
Két földrész és két óce-
án között
Természeti értékek nyo-
mában Közép-Ameri-
ka déli államaiban Mező 
Szilveszter muzeológus 
vetített képes előadása.
Déri Múzeum, Debrecen

páros repülőjegy Párizsba 
és Milánóba.

február 25. 
19.00
Rákóczi bál
Berettyóújfalu, II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola

2017. február 25.
Tor-Mámor-Esztár avagy 
a kocsonya mustra
Esztár

február 27. 
15.00
Segítünk, hogy segít-
hess! – múzeumi önkén-
tesek képzése, téma: 
történelem
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

február 28. 
16.00
Az ’56-os kötet bemu-
tatója a Rákosi börtönei 
című időszaki kiállítás 
zárónapján
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

március 1.
A házak háza országos 
program (Alkotóházak 
nyitott hétvégéje)
Berettyóújfalu, 
BNE- Alkotóház

március 1. 
17.30
Kvíz csapatjáték 2.
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

március 2. 
10.00 (középiskolásoknak), 
14.00 (általános 
iskolásoknak)

Arany János 
szavalóverseny
Berettyóújfalu, Sinka Ist-
ván Városi Könyvtár

március 3. 
18.00
Arany bál
Berettyóújfalu, Arany Já-
nos Gimnázium

március 4.
X. Magyar-Román 
Lakodalmas és 
Vőfélytalálkozó
Pocsaj

február 27. 19:00 Koncz Zsuzsa koncert
Kölcsei Központ-Debrecen

Fájó szívvel emlékezünk

Birizdó Gyula
nyugdíjas 

tűzoltó zászlós
halálának 

2. évfordulójára.

Hulló könnyekkel állok sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsemet.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni téged soha nem lehet.
Ha a bús napjaim le fognak telni,
Odavágyom hozzád megpihenni.

 Szerető bánatos felesége, 
lányai, vejeid, unokáid

38
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Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Varga Józsefné 
(Biharkeresztes)

Presszós Évike
halálának 4. évfordulójára.

„Szemünkben látjuk arcodat,
Fülünkben halljuk hangodat,
Bennünk így marad meg örökre,
Örökké szeretve!”

Szerető lányod. férjed, 
vejed, kisunokád és családod.
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Soha el nem múló szeretettel és 
mély fájdalommal emlékezünk

Lisztes 
József 
halálának 

1. évfordulójára
február 28-án.

 Más világ most, ahol él,
Más a szó és más a fény.
Tavasz, nyár, ősz és a tél
Nélküle fúj itt a szél.
Mint amikor gyermekek sírnak,
Ha éjjel rossz álmot látnak,
Belül úgy izzik a bánat.
Az emlékek csendben fájnak.
Égi könnycsepp mond meg Neki,
Hogy szeretjük,
És amíg élünk, el nem felejtünk!

 Szerető családja
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Ifj. Mohácsi 
István

(Biharkeresztes)
halálának 

7. évfordulójára.

Az Ő szíve megpihent 
a miénk vérzik,
A halál fájdalmát 
csak az élők érzik.

Gyászolja szülei, testvérei, 
gyermekei
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Fájó szívvel 
emlékezünk

Mezei 
Imre

halálának 
30. 

évfordulójára.
Felesége, 

lánya és családja
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Fájó szívvel emlékezünk

Mike 
Sándorné

Izsó Erzsébet
(Komádi)
halálának 

19. évfordulójára.

Ott pihensz,ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

 Férje és családja

Betanított dolgozókat keresünk Győr-
be többműszakos munkarendbe. Felté-
tel: sikeres tesztírás. Szállást biztosí-
tunk. Érd.: +36(30)969-8798.

CO hegesztőket és lakatosokat kere-
sünk balmazújvárosi munkahelyre. Tel: 
06-20/320-5229

dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertésgon-
dozókat (háztáji vagy üzemi tapaszta-
lattal). Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com  www.
andreasagro.com

Fejős tehenek mellé gondozót felve-
szek lakás biztosított. Érd.: 06-30/279-
4349

Festő szakmunkást felveszek akár 
pályakezdőt is. Érd.. 06-20/339-9957

Győri munkahelyre targoncásokat és 

CNC-seket felveszünk. Szállás ingye-

nes, utazást térítünk. Tel.:06-20/494-

1044

Klímaszerviz keres műszaki előkészí-

tői munkakörbe épületgépész techni-

kusi végzettségű kollégát. Jelentkezni 

szakmai önéletrajzzal a balazs.t@ckk.

hu e-mail címen

pultost keresünk Sasfészek Sörö-
zőbe Mezősasra. Érd.. 06-70/367-
6082

szarvasmarhák nyári legeltetésé-

re gulyást keresünk, lehet házaspár is. 

06-30/501-7454

toborzó munkatársat keresünk 
romániai magyar ajkú és magyaror-
szági munkaválllók toborzására Nyu-
gat-Dunántúli gyárakba ingyenes 
szállássall, magas fizetéssel! Tel.: +36-
20/393-3446., engedélyszám: 49765-
1/2008-5100595

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos 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, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

Óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypedagógi-
ai segítő munkatárs és kisgyermek-
gondozó, -nevelő képzés indul április-
ban Debrecenben. Érd.: Poliforma Kft. 
Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 06/52-
280-335   E.sz.:000850/2014

s z a B a d i d Ő ,  ü d ü l é s
személyszállítás 15-ös kisbusszal. 
Érd.: 06-20/317-4332 ÁSZ:09/001217

5 napos Erdei körutazás Torockótól 
a Gyimesekig 04. 27-05. 01. Érd.: 
06-20/317-4332 ÁSZ:09/001217

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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�: 06-54/400-990

Gyászjelentését,  
megemlékezését, 

köszönetnyilvánítását 
jelentesse meg nálunk!
Forduljon bizalommal 

irodánkhoz.
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

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

Pierre Cardin 

szövet kabátok, 

dzsekik 
-50% Cecil 

felsők, pulóverek, 

farmerek kabátok -50%

Férfi S.Oliver, 

Pioneer, 
Nike 

kabátok 

-50%

Nike 

cipők nagy 

választékban

-20%

Street One 
nadrágok, szoknyák, 

felsők, pulóverek, 

kabátok, 

mellények

-50%
-70%

Rouge 

ruhák

-20%

Olymp, 

Jupiter 

ingek 

-50%Tamaris, 

Rieker 

csizmák

-50%
Női dzsekik 

5000 Ft

Új márkánk 

Warp 
Zone 

Fashion


