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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!

ABLAK SPECIALISTA

ETTD SE ÉGGÉ IL E 1 0%0

RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

Ingyenes felmérés!

h technikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hőszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
 Szép Tamás

70/320-7021

ő

RÉSZESÜLJÖN ÖN IS A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM ÁLTALÁNY TÁMOGATÁSAIBÓL!

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

Tanya fejlesztési program 2017. (50-65% támogatás)
MÁR FOLYAMATBAN!!!

Megváltozott új feltételek!
Őstermelőknek is!

Akár saját erő nélkül!

Ingyenes konzultáció 
és előminősítés!

Aki lemarad, kimarad!!!

 Pénzes László: 30/2650139

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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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

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.

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

-Darus autóra gk. vezetőt
-nyerges teherautóra gk. vezetőt

-gépszerelőt

Vasútépítő cég keres, változó  munkahelyre:

-Geodéta technikust vagy mérnököt
-Művezetőt, építésvezetőt

-Munkahelyi mérnököt

T.:06/70/883-0238

T.:06/20/335-6314

Lovasoktatói, 
Lovasgondozói

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
D e r e c s k e i  l o v a s u d v a r b a n . LovasgondozóiLovasgondozóigLovasgondozói D e r e c s k e i  l o v a s u d v a r b a n

KÖVETELMÉNYEK: 
minimum középfokú iskolai végzettség. 

BEOSZTÁS: 8 órás munkaidő 
FŐBB FELADATOK: 

lovak gondozása, gyermekek lovagoltatása. 
jelentkezni munkaidőben 06306635826 vagy 

fényképes önéletrajzzal a kiss-iskolabutor@t-online.hu

AUTÓSZERELŐ ÉS 
AUTÓVILLAMOSSÁGI 

SZERELŐT 
keresek felvételre. 

Érd.: 06-30/945-8348 

Kedves régi és új vendégeim!

Szeretettel várok mindenkit: Albuczné Kiss Katalin 06-30/319-3907

AZ ARANYHAJ SZALONBAN 
március 31-ig minden női és férfi hajvágásból

1 0 %  k e d v e z m é n y t  a d o k .
Berettyóújfalu Millenium u 5 alatt lévő társasház üzletsorán. (Postával szemben)
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Nagy élmény volt a  ■
magyar kultúra nap-
ján Petrás Mária kera-
mikusművésszel való 
találkozás. 

Róla is igaz, amit Jókai An-
na Körmendi Lajosról mon-
dott, nem csak nagy művész, 
hanem jó ember is. Mert va-
lahol a hit és az emberség 
elvész ebben a nagy roha-
násban. A nem mindennapi 
kiállítás február 28-ig megte-
kinthető a Bihar Vármegye 
Galériában. Továbbra is vár-
juk diákcsoportok és az ér-
deklődők jelentkezését. 

Nagy élményt nyújtottak, 
szerencsére sok embernek 
Kari Sándor fi lmjei, a Tá-
jak és emberek sorozatban 
február 13-án. Különösen a 
csernátoni Haszmann Pál 
gondolatai fogtak meg, aki 
szerint emelt fővel kell jár-
ni a magyarságnak, hisz van 
mire büszkének lennünk, de 
egyik nemzet se becsülje le a 
másikat, hisz mindegyiknek 
megvan a maga értéke. 

A Kézdivásárhely mellet-
ti településről a nézők kö-
zül sokan nem is hallottunk. 

A csernátoni tájmúzeumot 
1973-ban nyitották meg. A 
Székely Nemzeti Múzeum-
hoz tartozó intézmény lét-
rehozója id. Haszmann Pál 
(1902-1977), tanító volt. Iga-
za volt az idős székelynek, 
nagyon sok értéket terem-
tettek az itt élő emberek, 
elegendőt ahhoz, „hogy szá-
mon tartsa a világ!” Február 
21-én 15 órakor Pozsgai Sára 
alkotásaiból nyílik kiállítás 
a Mozi Galériában. A fi atal, 
szárnyait próbálgató művész 
a Széchenyi Általános Isko-
la tanulója volt. A kiállítást 
megnyitja: Fábiánné Kiss 
Gabriella pedagógus. 

Fuvolán közreműködik: 
Daróczi Liza, Krisztik Or-
solya, Sólyom Edit. A kiállí-
tás megtekinthető március 
19-ig. Városunk ad otthont 
2017. február 23-26 között az 
IZRAELI FILMNAPOK-nak a 
Makk Kálmán Moziban. A 
rendezvény ideje alatt nem-
zetközi fi lmfesztiválokon ki-
emelkedően szerepelt fi lme-
ket vetítünk, amelyek között 
van dráma, romantikus fi lm 
és fi lmvígjáték. 

A fi lmek témája minden, 
ami a napjaink emberével 
megtörténhet a világban 
és Izraelben. A vetítések 

ingyenesen látogathatók. 
A fi lmnapokhoz kapcsoló-
dóan nyílik a Zsidó világ a 
kortársak szemével című ki-
állítás. A fi lmnapokat meg-
nyitja: Dr. Hunyadi László, 
Izrael Állam tiszteletbeli 
konzulja. 

A kiállítást megnyitja: 
Horovitz Tamás, a Debrece-
ni Zsidó Hitközség elnöke. 
Köszöntőt mond: Muraközi 
István polgármester. 

Értéket teremtettünk!

Febr. 23. 
csütörtök 15 óra: 

Zenekar látogatása
17,30 óra: 
Betlehem

Febr. 24. péntek  15 óra: 
Késői házasság

17 óra: 
Vicces világ

19 óra: 
Öt óra Párizsból

Febr. 25. szombat 15 óra: 
Brúnó és a szerelem

17 óra: 
Házasságközvetítő

19 óra: 
Világ végén balra

Febr. 26. vasárnap 15 óra: 
Lábjegyzet

17 óra: 
Tábortűz
19 óra: 
Play Off

A FILMNAPOK 
MŰSORA:

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

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében 
egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak  
és a tragédiában érintett családoknak.
 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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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.

HERPÁLY
PRESSZÓ

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ

kórházzal szemben!
�: 06-30/269-7900

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

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!

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

ELEKTRONIKAI SZERVIZ

 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

Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!

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

Minden héten online is megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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A 2005-ös adatok-■■
hoz képest 7 száza-
lékkal kell csökkente-
ni az üvegházhatású 
gázok kibocsátását 
2030-ig – ez Magyar-
ország célja az Euró-
pai Bizottság javasla-
tára, melyet nagy va-
lószínűséggel sikere-
sen el is fog érni, áll a 
Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) 
közleményében. 

Az Euró-
pai Bizott-
ság július 
20-án tette 
közzé a ki-
bocsátás 

mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzéseket, mely a 2021-
2030 közötti időszakra szól. 
A tervezetben többek között 
a közlekedés, a hulladék-
gazdálkodás, az épületek és 
a mezőgazdaság – nem ETS, 
azaz emisszió-kereskedelmi 
rendszer – károsanyag csök-
kentéseket célozzák meg. 
Továbbá kitér a földhasz-
nálati és erdészeti kibocsá-
tások szerepére is ebben a 
folyamatban. Az uniós tag-
államoknak 2030-ra nulla 
és negyven százalék közöt-
ti csökkentést kell elérniük, 
hogy az Európai Unió átla-
gosan elérhesse a 30 szá-

zalékot. A tervezet 
alapján az északi 
országoknak lesz 

nehezebb a 
felada-

tuk.

Szabó Zsolt államtit-
kár (NFM) úgy gondolja, 
hogy hazánk megfelelő 
úton halad a kitűzött cé-
lok felé. A nem ETS alatti 
károsanyag szennyezés 
2014-ben a magyar tagál-
lami céloknak alig 72 szá-
zaléka volt, mely a kibocsát-
ható maximális értéknél 28 
százalékkal alacsonyabb 
mértéket jelentett. Az állam-
titkár szerint ez az Unióban 
is sikeres arány hazánkban 
jelentősen lendíthet a gaz-
daság helyzetén is. 

A megújuló energiafor-
rásoknak a fenti célkitű-
zésben lényeges szerep 
jut. Az Európai Parlament 
és Tanács hazánk számára 
2020-ra minimum 13 szá-
zalékban határozta meg a 
megújuló energia bruttó 
végső energiafogyasztásban 
képviselt részarányát. Ezt 
a hazai megújulóenergia-
hasznosítási cselekvési terv 
önkéntesen 14,65 százalékra 
emelte. Az Eurostat  tagál-
lami jelentésekre támaszko-
dó adatbázisa alapján 2014-

ben 
ez az 
a r á n y 
i t t h o n 
9,51 száza-
lékra emelke-
dett, mellyel megha-
ladta az akkori célt, vagyis 
a 8 százalékot. Kitért arra, 
hogy a hazai beruházási tá-
mogatásokban a megúju-
ló energiaforrások a 2014-
2020 közötti időszakban 
kulcsfontosságú tényezők: 
több operatív program 
(KEHOP, TOP, VEKOP és 
GINOP) is lényeges kritéri-
umként fogalja magában.  
A kormány ezen a terüle-
ten az előző hétéves uniós 

támogatási időszakhoz ké-
pest megduplázta a pénz-
ügyi forrásokat.

A 2014-2020-as időszak 
ezen projektekben megha-
tározott energetikai fejlesz-
tésekre összesen több mint 
768,4 milliárd forint támo-
gatás jut – ismertette Sza-
bó Zsolt.

V. K.

Központban a zöld energia
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Ez sajnos elég ■■
gyakran előfordult 
az előző hónapban.

Mi várható most, hogy 
már nem olyan fagyos az 
idő? Végleg vége a télnek?

Az elmúlt másfél hó-
napban sorra dőltek meg a 

hidegrekordok, ami jócskán 
megnehezítette a városiak 
életét. Aki gyalog indult el 
otthonról, annak számolnia 
kellett azzal, hogy önkénte-
lenül is műkorcsolyázó vál-
hatott belőle, hiszen mind 
a belváros, mind a lakótele-
pek utcái jegesek és csúszó-
sak voltak hetekig. Az utak 

csúszásmentesítése és a hó 
elsöprése sok helyen nem 
történt meg, csak az egy-
másra mutogatás maradt, 
hogy kinek lenne ez a fel-
adata: a helyi önkormány-
zatnak, a közlekedési válla-
latnak, vagy a lakóknak.

A jogszabály szerint az 
autóutak, a közterületek és 
a buszmegállók, villamos-
megállók csúszásmentesíté-
se az illetékes szervek (ön-
kormányzat, közlekedési 
vállalat, alvállalkozók) fel-
adata, a házak előtti járda 
biztonságát pedig a tulajdo-
nosoknak és a lakóknak kell 
biztosítania. Ha valaki egy 
ház előtt elesik és megsérül, 
akkor kártérítést igényelhet, 
és a lakókat gondatlanság-
ból elkövetett bűncselek-
ménnyel is vádolhatja. Az 
utak sózása 2010 óta tilos, 
hiszen súlyosan károsítja a 
környezetet, ezért akár öt-
venezer forintos büntetés is 
kiszabható.

A DKV és a MÁV sem 
volt a helyzet magaslatán. 
A csúszós utak miatt sok já-
rat késve indult el, az utazni 
kívánók felháborodására. 
Fontos azonban megérteni, 
hogy a lassabb és figyelme-
sebb közlekedés az utasok, a 
járókelők és a többi autós és 
buszsofőr biztonságát szol-
gálja. A vonatok esetében is 
nagy fennakadást okozott 
az állandó havazás, a szo-
kásosnál is nagyobb késés 
volt tapasztalható például 
a Nyíregyháza-Debrecen-
Budapest vasútvonalon.

Mostanra a legtöbb he-
lyen már a jég és a hó el-
tűnt. A közuta-
kat már szépen 
megtisztították, 
így a közleke-
dés visszazök-
kenhet a régi 
kerékvágásba. 

A télnek úgy 
tűnik, hamaro-
san vége lesz. 

Az időjárás-előrejelzések 
szerint napközben már nem 
fog 0°C alá csökkenni a hő-
mérséklet, maximum éjsza-
ka várható még talajmenti 
fagy. Debrecenben és kör-
nyékén minimum 7-8°C 
lesz, és egyre melegszik 
majd az idő. A napos órák 
száma nőni fog, viszont feb-
ruárban gyakrabban fog es-
ni az eső is.

G. A.

Jég, hó és sár volt az utcákon
A közutakat megtisztították, a közlekedés visszazökkenhet a régi kerékvágásba

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

17. 
péntek

16.00 Holdfény
(színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc 2016)

18.00 Az éjszaka törvénye
(színes, magyarul beszélő amerikai krimi, 128perc, 2017)

18. 
szombat

16.00 Holdfény
(színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc 2016)

18.00 Az éjszaka törvénye
(színes, magyarul beszélő amerikai krimi, 128perc, 2017)

19. 
vasárnap

16.00 Holdfény
(színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc 2016)

18.00 Az éjszaka törvénye
(színes, magyarul beszélő amerikai krimi, 128perc, 2017)

20. hétfő

16.00 Hóesés Barcelonában
(Színes, feliratos spanyol vígjáték, 95 perc  2015)

18.00 Körök
 (színes, feliratos amerikai thriller, 103 perc, 2017)

21. kedd

16.00 Hóesés Barcelonában
(Színes, feliratos spanyol vígjáték, 95 perc  2015)

18.00 Körök
 (színes, feliratos amerikai thriller, 103 perc, 2017)

22. szerda

16.00 Hóesés Barcelonában
(Színes, feliratos spanyol vígjáték, 95 perc  2015)

18.00 Körök
 (színes, feliratos amerikai thriller, 103 perc, 2017)

23-24-25-26.
Izraeli fi lmnapok

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.

NAGYNÉ TÓTH JUDIT 
06-20/575 4944 

judit.nagyne@russmedia.hu

LÉVAI DÁVID
+36 70 455 1728

david.levai@russmedia.hu

Értékesítőink 
segítenek!

Forduljon bizalommal 
hozzájuk.
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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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PRECÍZ
ablak

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

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

38
63

15

ÁCS MUNKÁT VÁLLALUNK
tetőkészítés, tetőjavítás, átfedés• 
fi lagróriák, kerti bútorok készítése• 
kerítés, kerítésléc• 
garázskapu• 

Nagy   István 
06-20/802-5636

PRECÍZ 
munkával, 
GARANCIÁVAL 
dolgozunk.

ács munkák

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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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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A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
z indulás nem

 volt 
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könnyű, de C
am

y m
in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
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b
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ár férje old
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lán
 váltott arra a szak

m
ára, 

am
i azóta a h

ivatása és az 

élete lett.– 
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m
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od? H

ogy jött az ötlet, 
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ogy saját ü

zletet nyiss?
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ár töb

b
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n
k
. M
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 rá és éreztem

, h
ogy egy-

szer saját ü
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dig is fodrász szeret-

tél voln
a len

n
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– Egy új ü
zlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
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ű
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is végigviszem
 a dolgok

at. A
 

férjem
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n
agyon

 sok
at köszön

h
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valam
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t n
agy segítség volt a 

Széch
enyi Tervből szárm

azó

tám
ogatás is, am
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lésére p
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t ak
k
o
rib

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 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
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szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
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int egy éve 
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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?
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lettem
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.  Am
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el m
egism
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kedtem, átköltöztem Debre-
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a után 
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kan m
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– 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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ÖTVÖSékszerész 
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Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 
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Arany felvásárlása.
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tel.: 52/315-083

MALLÁR TÜZÉPLIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC és ÉPÍTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924

Válassza a kiváló német minőséget!-51 %

Debrecen, Nyíl u. 144.
+36 30 720 5559

A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAI!
Érvényes2014.01.20-tóla készlet erejéig.

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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A minőségre nem szabad sajnálni a pénztAz 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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Nagy László redőny ■■
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

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

– Általában 5–7 ember-

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

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

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

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

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

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

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

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

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

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

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

elérhetőség
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Berettyószentmártonban 2,5 szobás 
családi ház gáz + kp fűtéses eladó. Érd.: 
06-30/496-9759

Berettyóújfalu Ben u 60. alatti 2 szobás 
nappalis gáz-vegyes tüzelésű lakás eladó. 
Lakótelepi csere érdekel. Érd.. 06-54/400-
325

Családi ház eladó, Komádi Bem József 
út 21. sz. Érd.: 06-30/380-6642

derecskén családi ház 110 nm-es alapte-
rülettel eladó illetve melléképülettel melyek-
nek területe 60 nm, 50 nm, 40 nm. Tel.: 
06-30/487-8682

esztárban a Rákóczi utcán 2147 nm-es tel-
ken 2 szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Ui. 
használt bútorok, használati eszközök eladók. 
Érd.: 06-20/372-2458

l a k á s e l a d á s
Berettyóújfalu Bessenyei ltp 3. em 1,5 
szobás lakás eladó. Érd.: 06-20/911-7250

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 központ-
jában. Tel.. 06-30/685-6668 vagy 06-30/689-
8538

2 lány keres albérletet Berettyóújfaluban. Tel.: 
06-70/224-7577

a l B é r l e t e t  k í n á l
Berettyóújfalu központjában kertes családi 
ház kiadó albérletbe. Érd.: 06-30/688-6213

Berettyóújfaluban bútorozott szoba, férfi 
részére kiadó. Tel.: 06-30/542-9438

é p í t é s i  t e l e k
Berettyóújfalu központjában építési telek 
eladó. Érd.. 06-30/688-6213

Berettyóújfaluban a buszmegállóhoz 
közel társasház építésére is alkalmas 880 nm 
telek házzal eladó. Érd.: 06-20/995-4664

derecskén a Rákóczi utcán 800 nm telek 
eladó. Érd.: 06-30/617-3746

derecskén telek eladó 2 db melléképület-
tel alapterülete egyenként 40 nm és 60 nm. 
Tel.: 06-30/399-3205

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

650 nm építési telek eladó Berettyóújfalu 
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, műve-
lés alól kivett terület eladó. Érd.. 06-30/966-
8331

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

Magyarhomorogi határban 5,92 hektár 
legelő eladó. Érd: 06-30/322-71255

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

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

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

told határában kövesút mellett 20 Ak szán-
tóföld eladó. Érd.: 06-70/314-3384

8,2ha erdő eladó. 06-30/498-4367

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o -
d a

Berettyóújfaluban József A. ltp. üzlethe-
lyiség kiadó. Tel.: 06-30/240-0083

J á r M ű k e r e s é s
személygépkocsit és kisteherau-
tót 3.5 t-ig keresünk bizományos értékesí-
tésre ügyfeleink részére minimális közvetí-
tési díjért, ugyanitt készpénzes felvásárlás. 
tel.20/9457777

készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-
ig tel:20-2049079

a u t ó
suzuki Swift 1.3 2003-as friss műszakival 
és Suzuki Swift 1.3 1994-es. Érd.: 06-30/476-
2552

skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 
84.000km légzsák, ködlámpa, szervokormány, 
szép  állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-
tő, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005 
. ABS,  Klíma, szervokormány,   4 légzsák, 
cd-s autórádió, 2elektromos ablak,   szép  
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.297.000ft, tel 20-2049079

opel Combo-C 1.3CDTI 2010.02.havi ezüst 
5 személy ABS,  Klíma, szervokormány,   
légzsák, autórádió,  szép  állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.297.000ft, tel 
20-2049079

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BENZIN/
GÁZ  Klíma, ABS, szervokormány,   légzsák, 
Cd-autórádió,  szép  állapotban eladó, cserél-
hető,  ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 FSI  
Klíma, ABS, szervokormány,   légzsák, Cd-
autórádió, 2elektromos ablak,  szép  állapot-
ban eladó, cserélhető,  ár: 1.297.000ft,  tel 
20-2049079

elektromos Moped Elektra 6000 3 kere-
kű, újszerű állapotban, újszerű akkumulá-
tor, index, világítás, hátramenet, eladó, ár: 
157.000ft,  tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi diesel 
ABS, Klíma, szervokormány,   2 légzsák, Cd-
autórádió,  2 elektromos ablak,  szép  álla-
potban eladó, cserélhető,  ár: 797.000ft,  tel 
20-2049079

renault Megane Limousine 1.4 ben-
zin 2006.09. havi bordó metál ABS,  Klíma, 
szervokormány,   légzsák, cd-s autórádió, 
2elektromos ablak,   szép  állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető, ár: 1.097.000ft, tel 
20-2049079

nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld 
riasztó, szervokormány szép  állapotban eladó, 
cserélhető,  ár: 257.000ft, tel 20-2049079

renault Megane Berline 1.4/16v benzines 
2003.12. havi 102.000km ABS, Klíma, szervo-
kormány,   4 légzsák, Cd-autórádió,  4 elektro-
mos ablak,  szép  állapotban eladó, cserélhe-
tő,  ár: 897.000ft,  tel 20-2049079

suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 1. tulaj 
szervizkönyv, ABS,   szervokormány,   2 lég-
zsák, autórádió, 4 elektromos ablak,   szép  
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
699.000ft, tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-05, 
szervókormány, központizár, légzsákok, elekt-
romos ablak, elektromos tükör, ülésmagasság 
állítás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hite-
lezhető ár: 599.000 ft  tel 20-2049079

renault Fluence 1.6 benzin 2013.05. havi 
85.000km ABS, ESP, Klíma, szervokormány,   
6 légzsák, Cd-autórádió,  4 elektromos ablak, 
tempomat, tolatóradar, szervizkönyv,   szép  új 
szerű állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-
tő,   ár: 2.697.000ft,  tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi első 
tulajdonostól , szervizkönyves, sérülésmen-
tes,   KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
997.000 ft,  tel 20-2049079  

renault Megane Classic 1.4/16V benzi-
nes 2001.04.havi az autó hátulja sérült de 
lábán közlekedik  szervizkönyves, képek 
autofocus2001.hu oldalon megtalálja  KLÍ-
MA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos 
ablak, szervokormány,   eladó, cserélhető,   
ár: 277.000 ft,  tel 20-2049079  

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.havi Klí-
ma, szervokormány,   2 légzsák, autórádió,  
központizár,  eladó, cserélhető, hitelezhető,  
ár: 797.000ft,  tel 20-2049079  

BMW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin  első 
tulajdonostól , szervizkönyves, sérülésmen-
tes,   KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban  eladó, cserélhető, hitelezhető  ár: 
1.397.000 ft,  tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2002.11.havi 1.6 
benzin  KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 
elektromos ablak, szervokormány,   eladó, 
cserélhető, hitelezhető  ár: 597.000 ft,  tel 
20-2049079  

á l l a t
durok keverék hízók eladók. Érd.: 
06-20/554-0579

Fehér húshibrid előnevelt csirke a Derecskei 
Petőfi Majorból megrendelhető. Kiadásuk: 
02. 18-án 7:00-8:00 óráig 500 Ft/db Érd.: 
06-30/269-1588

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

Hét hetes bika, négy hónapos üsző, pirosak, 
eladók. Érd.. 06-30/500-6706

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

kB 170 kg-os hízó fix 400 Ft/kg áron eladó. 
Érd.: 06-30/243-2778

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

lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/729-
9170, 06-70/362-6325, 06-20/493-4607

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

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. Összeírók jelentkezését is várjuk 06/70-
240-13-31

Választási malac eladó Derescske Vasvár 
Pál u 69. Érd.: 06-54/423-086

Választott bika nevelés szállítással. Érd.: 
06-30/296-2610

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

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

2 db másfél éves magyartarka üsző eladó. 
Érd.: 06-30/578-5701

2 db törzskönyves magyar Merino tenyészkos 
eladó 5 és 3 évesek. Érd.: 06-30/985-8439

2 hetes MT bikaborjú eladó! Berettyóújfa-
luban vennék jó minőségű lucernát! Tel.: 
06-20/203-5287

30 db anyajuh és 10 db tokjo eladó. Érd.: 
06-30/496-6193 vagy 06-30/252-8481

4 éves MT tehén eladó, február végén ellik. 
Érd.: 06-360/569-6181

n ö V é n y
eladó kis bálás lucerna és széna, villany-
motoros kukorica morzsoló és szecskázó 3 
db kos bárány. Malac vagy süldő csere érde-
kel. Tel.. 06-30/258-7704

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

kis bálás réti széna eladó. Érd.: 06-30/386-
8083

kis bálás széna eladó! Érd.: Berettyóújfalu 
Budai N. A. u 26. Tel.: 06-30/562-9982

kis és nagy súlyú hízók eladók. Tel.: 
06-30/729-6517

lucerna mag van eladó Derecskén! Érd.. 
06-30/903-4401

sásos széna, csomagolt lucerna, lucerna 
eladó. Érd: 30/3836023

szemes kukorica van eladó Derecskén.Érd.: 
06-30/693-6561

széna és lucerna körbála eladó. érd.: 
06-70/595-9943

zab van eladó, visszavethető, fajtája: pehely. 
Berettyóújfalu Bocskai u 86. Érd.: 06-70/340-
8814

30 db gyengébb minőségű lucerna és szalma 
nagy bála Berettyóújfaluban eladó 3000 Ft/ db. 
Borjú csere érdekel. Tel.: 06-30/323-6717

60 db kis bálás és 8 db 160-as körbála lucer-
na eladó. Érd.: Szabó István Berettyóújfalu 
Nádasdy 3/c 06-30/619-7923

e g y é B  e l a d á s
eladó Derecskén: FO-80-m/m szivaty-
tyú, altalaj tűzcsap, 150-es tolózár, 100-
m/m COMBI-T, 100-m/m KM ívek, 3” idom, 
76-P ívek, 10000-L  tartály, Karimás szelepek, 
Hegesztő palackok, Gázolaj szivattyú, AUTÓ-
GÁZ karburátor, Laprugók utánfutóhoz, Busz 
fűtőkályha, MIA motor alkatrész, Hdrolikus 
kapcsoló fej. Érdeklődni: 06-30/633-3360

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

eladó: P-B szőnyegégő, gázzsámoly, fűté-
si időjárás szabályzó, P-G-G- 160-as gázégő, 
DÁNFOSZ termosztát, két-utu szelep, gázolaj-
égő anyó - 7 G 1203, 25 G 3202, zsigulihoz 
lámpatök generátor, öninditó, combi hátsó 
ajtólámpa, csilléhez sín, ZIL autócsörlő, höl-
gyeknek kerékanya leszedő, golyóscsapok. 
Érd.: 06-30/633-3360

eladó: rexasztal, húsdaráló 380 V, 80*80 
éttermi asztal 10 db, 20 kg-os szénsavpa-
lack, 23 kg-os pb gázpalack, hűtőkamra ajtó, 
hűtőkompresszor, szenes kályha, diófa foszni. 
Érd.:06-30/690-6084

lőcsösszekér, 3 kerekű bicikli, echo 
motor, állatszállító, hordozható cserépkály-
ha, kandallók, hízó, süldő. Tel.: 06-70/406-
7110

pB palackos szieszta, vegyes tüzelésű kis 
kályha és Simson S 51 eladó. Tel.: 06-70/593-
6524

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

tűzifa rendelhető közvetlen az erdész-
től 15000ft-tól(15Ft/kg-tól,1x1x1,70m). 
Kis- és nagy mennyiségben is szállítunk.
Érd.:06702230712

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

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

Cseréptető, palatetők bontás nélkü-
li átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

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

gáz-víz fűtés tervezése, kivitelezés A-tól 
Z-ig. Kondenzációs kazánok szervizelése, 
beüzemelése és tűzhelyek, vízmelegítők, kon-
vektorok javítása. Tel.: 06-30/533-7060

Apró

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!

Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!

n Horoszkóp 8. Hét (2017. február 20-tól február 26-ig)
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„MOST VAGY SOHA”
KEDVEZŐ PÁLYÁZATOK ÉS 
HITELEK BONYOLÍTÁSA
MINDEN ÁGAZATBAN, TÁJÉKOZTATÁS.
Dr. Szőke Kálmán Berettyóújfalu. 

Tel.:06 20 938 2081
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kőművesmester vállal brigádjával min-
dennemű kőműves, burkoló, festőmunkálato-
kat, továbbá vizes, salétromos házak felújítá-
sát anyaggal A-Z-ig. 06-30/364-0330

palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

szobafestést, mázolást hőszigetelést 
nemes vakolat készítést, teljes felújítást vál-
lalunk. Tel.. 06-30/731-1393

p é n z
szabadfelhasználású hitel, adósságren-
dezőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, nyugdíja-
soknak is 68 éves korig, kezes nélkül. Jelzá-
loghitel, hitelkártya kiváltása előzetes banki 
költség nélkül. Függő ügynök THM: 5%-10,2 
%, Reg.szám: 0040600476843. 06-30/635-
8080

sürgősen készpénzre van szüksége, 

akkor vegyen fel hitelt tehermentes autó-

jára 2 napon belül, személyre szabott hite-

lek. Amennyiben eladná autóját készpénzért 

megvásároljuk. Függő képviselő (Merkantil 

Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-

4012, 52/457-777

Új „Etikus” nyugdíjbiztosítások köté-
se mindenki számára a legkedvezőbb 
konstrukció kidolgozása az MNB ajánlása 
alapján. Érd.: Czibere Sándor 06-20/955-
8330

á l l á s

a Ferrokov Kft Derecskei telephellyel felvétel-

re keres villanyszerelőt, hegesztőt és segéd-

munkás munkavállalókat. Érd.: Dóró Lajos 

06-20/276-1370

autószerelőt azonnali kezdéssel fel-
veszünk. Érd.: 06-30/349-5059

Ce kategóriás tehergépkocsi veze-
tőt azonnali kezdéssel felveszünk. Érd.: 
06-30/349-5059

dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com  www.
andreasagro.com

élelmiszerbolti eladót Derecskei mun-
kahelyre felveszek. Érd.: 06-30/278-
4289

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

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

Hegesztőket keresünk balmazújváro-
si munkahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-
5229

keresünk berettyóújfalu étterem-
be legalább 5 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkájára igényes szakácsot 
és konyhalányt kiemelt bérezéssel! Érd.: 
0630/228-3085

kőművest és ács szakmunkást felveszek 
azonnali munkakezdéssel. Tel.: 06-30/487-
8682

lakatosokat keresünk balmazújváro-
si munkahelyre jó feltételekkel. 06-20/320-
5229

nádudvari telephelyünkre szürke marha 
gulyához, gulyást keresünk. T.:06/30/303-
4920

szarvasmarhák nyári legeltetésé-
re gulyást keresünk, lehet házaspár is. 
06-30/501-7454

Villanyszerelőket és brigádokat, kőmű-
veseket és burkolókat keresünk hosszú távú 
munkára. 06-30/509-9635

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

4 órában alkalmazok takarítónőt Berety-
tyóújfalu területén irodák takarítására. Érd.: 
06-20/965-4362

M u n k a H e l y e t  k e r e s
Bolti eladó szakmával rendelkező nő állást 
keres. Érd.: 06-30// 446-0058

o k t a t á s t  V á l l a l

Mély fájdalommal emlékezünk 
szeretett lányunk

Kurczné 
Bördős Márta
halálának 8. évfordulójára 

(február 21.)

Csendre int az élet minket,
Egy csodás álom véget ért.
Volt egy Angyal ki itt élt köztünk,
kinek most már otthona a „csillagos ég”.

 Bánatos szüleid

Fájó szívvel emlékezünk 
születésnapja alkalmából

Kiss Imréné
Tóth Erzsébetre.

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, gyermeke és családja

Köszönetet mondunk 
mindazoknak aki szeretett 
édesanyánk, nagymamánk

özv. Szabó 
Lajosné

szül. Kéri Róza
 (1922-2017)

Biharkeresztes
temetésén részt vettek, sírjára 

virágot, koszorút helyeztek és a 
család gyászában osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik

Szabó Gábor
autószerelő mester 

(volt Derecskei lakos)
élt 64 évet

temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, 
édesapa, nagyapa és dédnagyapa

Kovács Lajos
82 éves korában elhunyt.

Búcsúsztatása 2017. február 20-án 11 órakor lesz a 
Téglaparti temetőben polgári szertartás szerint.

Kérjük a résztvevőket egy száll virággal 
róják le tiszteletüket.

 
A gyászoló család

február 18. 
18.00
Gróf Tisza István 
Kórház XI. Jótékonysá-
gi bálja
Berettyóújfalu, Kabos End-
re Városi Sportcsarnok

február 20.
15.00
Segítünk, hogy segít-
hess! – múzeumi önkén-
tesek képzése, téma: 
történelem
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

MIKOR
és HOL

február 18.
14.00-16.00
Múzeumi családi 
délután
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

február 18.
Zsuzsa napi bál
Magyarhomorog

február 20. 
19.00
Színházi esték II. Nejem a 
neten
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

február 21.
15.00
Pozsgai Sára kiállítás 
megnyitója
Berettyóújfalu, Makk Kál-
mán Mozi Galéria

február 21.
16.30
ÉDES egyesületi nap
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

február 21.
19:00
Kubai salsa táncest a Bel-
gában!  Debrecen

február 22.
Babusgató: Bölcsődések 
baba-mama játéka
Berettyóújfalu, Biha-
ri Népművészeti Egyesület 
alkotóháza

február 24 
10:00
Fórum Csokifesztivál
Debrecen
A boldogsághoz mindössze 
három dolog kell: csoki... 
csoki... és még eg y kis csoki! 
;) Közel 30 csoki-manufak-
túra 200-250 féle, mennyei 
csokis csodáival vár!

február 24.
17.00
Kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

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

február 25.
Tor-Mámor-Esztár 
avagy a kocsonya must-
ra Esztár

február 24.  Fórum Csokifesztivál Debrecen

február 21. 19.00 Kubai salsa táncest a Belgában!

óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs, gyógypedagógiai segítő munka-

társ és kisgyermekgondozó, -nevelő képzés 

indul áprilisban 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

5 napos Erdei körutazás Torockótól a 

Gyimesekig 04. 27-05. 01. Érd.: 06-20/317-

4332 ÁSZ:09/001217
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30/633-0073 www.forba.hu

Dajka, kéz-, és lábápoló, 
műkörömépítő 

kisgyermekgondozó-nevelő, 
szociális gondozó és ápoló, 
ingatlanközvetítő, méhész.
OKJ-s tanfolyamok olcsón.NY
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FITNESS EDZŐ KÉPZÉS

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

Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

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

Pierre Cardin 

szövet kabátok, 

dzsekik
-50% Street One kötött 

pulóverek, felsők, 

szoknyák, nadrágok
-50%

Minden Tamaris 

és Rieker boka 

és hosszú szárú

csizma 

-50%

Férfi 

bőrkabátok 

-50%

S. Oliver, 

Pioneer, Nike, 

Street One 

kabátok

-50%

Rouge 

ruhák

-20%

Nike 
cipők 
nagy 
választékban

-20%Cecil 

kabátok

-50%
Női dzsekik 

5000 Ft

Mustang, 

Gin Tonic 

férfi ingek 

5000 Ft

Próbálják ki 

desszertjeinket 

is!
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