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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
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

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:

Tisztelt Gazdálkodók!
Az Alföldgabona Kft. új telephellyel várja Önöket Komádiban

 (a furtai út mentén a tv toronnyal szemben).

Input anyag vásárlási 
lehetőség mellett 

fi nanszírozással és 
növényorvosi 

szaktanácsadással is 
segítjük gazdálkodásukat.

Terményt az ország egész 
területén vásárolunk.

Beregi Attila 30-7213305

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

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

HORGÁSZVIZSGA
Érd.: Komádi Fortuna horgászbolt. 

Tel.:06 30 295 7430

Komádiban március 11.-én

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

ELEKTRONIKAI SZERVIZ 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!
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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).
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HASZNÁLTRUHA ÜZLETEINKBEN
Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 7–9.

SISTER SHOP – SISTER SHOP – SISTER SHOP

SISTER SHOP – SISTER SHOP – SISTER SHOP

Lakástextil üzlet: március 2-án (csütörtök)
Extra ruházati üzlet: március 6-án. (hétfő)

NAGY VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT AZ ÁRKÁDBAN

TELJES TAVASZI ÁRUKÉSZLETCSERE!

Nyitva: h–p. 9–17, szo. 8–12
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A Nadányi Zoltán  ■
Művelődési Ház ren-
dezvényei sokféle ér-
deklődőt szólítanak 
meg, reméljük így 
lesz ez márciusban is. 

Március 3-án 16 órakor 
a BerettyóFotóSuli 2016-os 
őszi csoportjának kiállítá-
sa nyílik a Bella Costa Ét-
teremben. Gombos Ferenc 
fotóművész tanítványai el-
ső ízben mutatkoznak be 
így együtt. Március 8-án 18 
órakor nőnapi beszélgetés 
lesz M. Szlávik Tündével, A 
férfi  illata című könyvéről. 
A nyíregyházi szerző érzé-
ki töltetet is hordozó, szinte 

fájóan őszinte tárcanovellái 
rólunk, hús-vér, tragédiáktól 
sem mentes hétköznapi em-
berekről szólnak. A szerző-
vel Kocsis Csaba népműve-
lő beszélget. „Éppen ezért 
szükségünk van azokra a ka-
paszkodókra, amelyek visz-
szahozzák bennünk a rez-
gésre alkalmas élményeket, 
M. Szlávik Tünde történetei 
pedig ilyenek” – fogalmaz-
ta meg Farkas Árpád József 
Attila-díjas költő a sepsi-
szentgyörgyi kötetbemuta-
tó alkalmával véleményét. 
Reméljük, városunkban is 
méltó fogadtatás vár a neves 
tárcaíró pedagógusra! 

„A vándor nem keveri ösz-
sze a kultúrákat, de mind-
egyiket felissza, mint a ka-
lamárisban szendergő tintát 
a nagyapa töltőtolla.” Már-
cius 9-én 17 órakor nyílik 
fotókiállítás a Bihar Várme-
gye Galériában. Az alkotó, 
Szűcs Péter városunk szü-
lötte. A „magazinszerkesz-
tő, újságíró, rengeteg klassz 
projektek kiötlője-gazdája 
és nem mellesleg az a fajta 
szenvedélyes világjáró uta-
zó, aki mintha mélyinter-
jút készítene a városokkal 
– és persze benne az embe-
rekkel – amerre jár, megmu-
tatja a lelküket, azt az ar-
cukat, amiket máshol, így 
nem láthattunk még. Kubai 
női és iráni férfi  fotóiból áll 
össze ez a kiállítás, amely-
nek anyagát külön külön lát-
hatták a fővárosban, de így 
együtt még az alkotó sem.. A 
kiállítást megnyitja egykori 
rajtanára, L. Ritók Nóra gra-
fi kusművész. Közreműködik 

a Körömvirág együttes. A 
Zsidó világ a kortársak sze-
mével és a Pozsgai Sára alko-
tásaiból rendezett kiállítás 
március 19-ig még megte-
kinthető a Mozi Galériában. 
Várjuk az érdeklődőket! 

Nagy érdeklődésre tart-
hat számot március 13-án 
18 órakor Erdei Zoltán Az 
ezotéria hamis jelenségei 
napjainkban című előadása 
és az Antispiritualitás és mo-
dern „ezotéria” című köny-
vének bemutatója, amelynek 
az apropója, hogy a könyv 
most jelent második kiadás-
ban, ami fi gyelemre méltó! 

Március 16. 17 órakor 

kezdődik a Tájak és embe-
rek sikeres sorozatunk ve-
títése A kisbaconi vízima-
lom címmel  Kari Sándor úti 
fi lmjeiből. Március 24-én 
18 órakor „Bihar termé böl-
csőn fáját...” CD bemutató és 
emlékest lesz. Balázs Imre 
(1926-2010)  gátőrre emléke-
zünk. Imre bácsi verseit tol-
mácsolja: Németh „Nyiba” 
Sándor olimpikon. 

Még kapható jegy a már-
cius 30-i Színházi estékre, 
ahol az Anconai szerelme-
sek zenés komédiát mutat-
ják be két részben a hetvenes 
évek olasz slágereivel.

 Kocsis Csaba

Kulturális programajánló Berettyóújfaluból

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

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

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 
március Kezdési időpont Film címe Korhatár besorolás

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) 

4. 
szombat

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) 

5. 
vasárnap

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) 

6.
hétfő

16.00 Utazás apánkkal
(Színes, feliratos román road movie, 111 perc, 2016)

18.00 Pofoncsata
(színes, szinkronizált amerikai vígjáték, 92 perc, 2017) 

7. 
kedd

16.00 Utazás apánkkal
(Színes, feliratos román road movie, 111 perc, 2016)

18.00 Pofoncsata
(színes, szinkronizált amerikai vígjáték, 92 perc, 2017) 

8. 
szerda

16.00 Utazás apánkkal
(Színes, feliratos román road movie, 111 perc, 2016)

18.00 Pofoncsata
(színes, szinkronizált amerikai vígjáték, 92 perc, 2017) 

9. 
csütörtök

16.00 A fehér király
(Színes, szinkronizált angol fi lm, 89 perc, 2017)

18.00 John Wick: 2. felvonás
(színes, szinkronizált amerikai akció-thriller, 122 perc, 2017) 

10. péntek

16.00 A fehér király
(Színes, szinkronizált angol fi lm, 89 perc, 2017)

18.00 John Wick: 2. felvonás
(színes, szinkronizált amerikai akció-thriller, 122 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
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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.

 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

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

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

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!

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.

KIS-PIAC TÉRSÉGI TERMELŐK BOLTJA
Helyi termékek, hazai ízek!

Házi jellegű száraztészták, tejtermékek, töltelék • 
áruk, befőttek, savanyúságok   
Szőttesek, kerámiák, kézműves termékek• 
Szezonális zöldségek, gyümölcsök kedvező áron• 

BERETTYÓÚJFALU RÁKÓCZI U. 20/22 (VOLT BESSENYEI PRESSZÓ HELYÉN)
Nyitva: hétköznap 6 – 17-ig, szombat 6 – 12-ig

Hajdú-Bihari Napló hűségkártya elfogadó hely

Lilahagyma: 130 Ft/kg
Zsákos vöröshagyma 15 kg-os:  63 Ft/kg (945 Ft/zsák)
Kolozsvári szalonna: 1.800 Ft/kg
Mangalica kolbász: 1.634 Ft/kg
Vetőméretű burgonya: 85 Ft/kg.

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. 38
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

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)

Magyarországon már Magyarországon már 26 éve26 éve praktizáló praktizáló praktizáló

és és 39 éves39 éves szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

 praktizáló praktizáló

 szakmai tapasztalattal szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)

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 meg-

könnyítése

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

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
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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

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.
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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)

Szeretettel köszöntjük
                  hölgy olvasóinkat
                       Nőnap
                          alkalmából!

Derecskei telephelyű, bútorgyártással 
foglalkozó cégünkhöz keresünk 

munkatársakat a következő munkakörökbe:

Legfőbb feladatkörök: termelésirányítás, gyártáselőkészítés 
Az önéletrajzokat kizárólag email-ben a 

következő email címre várjuk: kiss-iskolabutor@t-online.hu

mu

Le

k

Érdeklődni: Tel: 0630 479 83 78
Email: kiss-iskolabutor@t-online.hu 

Felsőfokú végzettséggel • 
rendelkező lakatos  üzemvezető 
Faipari technikus • 
asztalos üzemvezető

Ujhelyi-Autó Kft.
LADA márkakereskedés és szerviz 
4027 Debrecen, Böszörményi út 66. 
www.ujhelyiauto.hu

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Jelen árak 2017.március 1-jétől visszavonásig, vagy az új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett ár az áfát és a regisztrációs 
adót tartalmazza. Lada Vesta • Vegyes fogyasztás 6,1–6,2 (liter/100km). CO2 kibocsátás (vegyes): 138–141 (g/km).
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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
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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
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ÉA „PÉNZES”
AUTÓSISKOLA

(Okév sz.: 05-009-004)

Pénzes Zoltán iskolavezető: 
06-30/490-4530; 06-20/566-4973

Komádi Közösségi Ház
március 3. és 10. (péntek) 16:00-tól

Berettyóújfalu Körépület 1. emelet
március 4. és 11. (szombat) 14:00-tól
Többszöri részletfizetési lehetőség!

Személygépkocsi vezetői 
tanfolyamot indít.

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

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

33
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FOLYAMATOSAN 
induló tanfolyamok!
E-learning távoktatás!

MÉSZÁROS ANDRÁS oktató
Berettyóújfalu, Kossuth u. 73.

AM

GŐZERŐ

jogosítvány
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www.derecskeikalyhas.hu

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

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

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

Varga Gabriella-gyógytornász: 
0630/407-1892

INGYENES 
CSOPORTOS 

GYÓGYÚSZÁS 
Berettyóújfaluban!

gyógyúszás
 Hirdessen az elsők közöttÚJDONSÁG!

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!

k
s

é é é !
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MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

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

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.

Fnysz:
 00720-2009
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ékszerész 

(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 

cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.

Röszler Tam
ás 

Debrecen, Vár u. 8. 

tel.: 52/315-083
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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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Érvényes
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a 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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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.
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férjemnek és a családomnak 
nagyon sokat köszönhetek, 
valamint nagy segítség volt a 
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Varga Róbert  ■
gyógyúszással foglal-
kozik, ami szolgálja a 
gyermekek egészsé-
gét.

- A gyógyúszással a cé-
lunk, hogy a megfelelő ada-
golással végzett rendszeres 
úszás segítségével pozitív 
irányban megváltoztassuk 
a terápiát igénybe vevő gyer-
mekek egészségi állapotát. 
Ez egyrészt jelentheti a je-
lenlegi egészségi állapot 
fenntartását vagy annak ja-
vítását is. Célunk továbbá, 

hogy megszerettessük az 
úszást a gyermekekkel, ez-
által egészséges életmódra 
ösztönözzük őket és szüle-
iket is. 

Megtudtuk továbbá, hogy 
a terápia közben elsősor-
ban a hidrosztatikai nyo-
mást, felhajtóerőt és a víz 
ellenállását használják se-
gítségül. A gyógyúszás célja 
nem az úszás megtanítása, 
hanem a gyerekek egész-
ségének javítása megfelelő 
eszközökkel.

- Jelentős eredménye-
ket érünk el az ortopédia, 

traumatológia, neurológia és 
a belgyógyászat területén

Miért hasznos ez a 
terápia?

-  A gyógyúszás mint te-
rápia és mint sport az egyik 
legjobb rehabilitációs esz-
köz. Segítjük vele az álló-
képességet, jobb lesz a gyer-
mek fi zikai erőnléte.

A gyógyúszás hasonló a 
versenyúszáshoz. A legfőbb 
különbség az intenzivitás-
ban van. Speciális – nyúj-
tó, erősítő és mobilizáló 
– úszógyakorlatok segítsé-
gével veszik fel a versenyt az 
egészségügyi problémákkal 
szemben.

Kiknek ajánlott a 
gyógyúszás?

A terápia segít a helyes lég-
zéstechnika elsajátításában, 
a légzésritmus szabályozásá-
ban, ezáltal a légzőszervi ne-
hézségekkel küzdő, asztmás 
gyermekek mindennapjai 

könnyebbé válhatnak. A te-
rápia nagyban segíthet a túl-
súllyal küzdő fi atalok állóké-
pességük, fi zikai erőnlétük 
javításában. Gyógyúszással 
kezelik a különböző moz-
gásszervi problémákat is A 
hiperaktivitás mértékét is je-
lentősen csökkenteni tudja, 
levezeti a felesleges energi-
át. A gyógyúszás hasznos 
továbbá az egészségügyi 
problémák megelőzése ér-
dekében is.

A gyógyúszás kevésbé 
megterhelő a testnek, mint 
például a futás, így a gyer-
mekek anélkül mozognak 
intenzíven, hogy az elvenné 

a kedvüket a sportolástól. 
Remek hobbivá válhat az 
úszás, kialakulhat a gyere-
kekben sport szeretete és a 
mozgás iránti igény.

A gyógyúszás feliratha-
tó ortopédia, rehabilitáció, 
pulmonológia, diabetológia, 
gyermek reumatológia, va-
lamint gyermekkardiológia 
szakorvosnál. G.A.

Gyógyúszással a gyermekek egészségéért

Érdeklődni: 
Varga Róbert

úszóedző: 
0670/395-0112
Varga Gabriella
gyógytornász: 

0630/407-1892

INFÓBOX



6 2017. március 3.

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!

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Berettyóújfalu Ben u 60. alatti 2 szo-
bás nappalis gáz-vegyes tüzelésű lakás 
eladó. Lakótelepi csere érdekel. Érd.. 
06-54/400-325

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

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

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

Komádiban három szobás összkom-
fortos tégla építésű családi ház eladó 
CSOK igényelhető. Érd.: 06-70/775-
9501

2 szoba konyhás ház eladó 800m2 
telekkel megosztható I.Á.:2.500.000 
Érd.: Tépe Táncsics utca 4

l a K á s e l a d á s
Berettyóújfalu Bem utca 68. szám 
alatt, nyugodt helyen 2 szobás ház 
eladó, nagy udvarral. I.Á.: 4.000.000 
Ft Érd.:06 30 599 4069

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

derecskén Piac u 8 sz. alatti földszinti 
társasházi lakás eladó. érd.: 06-30/282-
9526

szerencs, Kossuth Lajos utca , 72.00 
nm-es, tégla lakás eladó. 3.emele-
ti Ár: 7.9 M Ft. Tel.: 06202033576 
+36202033576 www.ingatlan.
com/22661733

a l B é r l e t e t  K í n á l
Berettyóújfaluban Mártírok út 1 szám 
alatti Liftes társasházban, egyedi fűtésű 
bútorozatlan 1+1/2 szobás lakás ápri-
listól kiadó.Érd.:06 30 573 5729 vagy 
06 30 838 7708

é p í t é s i  t e l e K
Berettyóújfalu belvárosában 800 
m2-es telek eladó. Érd.:06 30 603 
5336

Berettyóújfaluban a buszmegálló-
hoz közel társasház építésére is alkal-
mas 880 nm telek házzal eladó. Érd.: 
06-20/995-4664

Berettyóújfaluban a Rozgonyi utcá-
ban 2 db egymás mellett lévő közmű-
vesített, egyenként 1100 négyzetméte-
res telkek eladők. Érd. 06-306571650 
telefonon.

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

Berettyóújfaluban 760 m2 bekerített, 
gondozott építési telek eladó. Villany, 
víz, gáz beszerelve! Tel.: 30 928 4749

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

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

Magyarhomorogi határban  5,92 
hetár legelő eladó. Érd.. 06-30/322-
7155

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

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

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o d a
Üzlethelyiség eladó 18 m2, részben 
felújított akár bútorozva. Vételár 100%-
ban leírható. Pl.: telephelynek, könyvelő 
irodának kiváló! Tel.:06 30 993 8394

G é p ,  s z e r s z á M
e512 kombájn kukorica és gabona sze-
relékkel. Ár:1.350.000 Ft. Tratkor haj-
tású ciklonos daráló. Ár:190.000 Ft 
Érd.:06 30 837 2820

Jó állapotú elektromos joystick-os toló-
szék reális áron eladó. Érd.: 06-70/775-
9501

rM-7 pótkocsi gyári állapotban kihasz-
nálatlanság miatt és 600/15-ös perme-
tező eladó. Tel.: 06-30/632-7602

1 db SV tárcsa 1 db LETÁK gabona 
4m-es eladó. Érd.: 06 30 469 9519

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

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

suzuki Swift 1.3-as 2002-es 13 havi 
műszakival, 73.000 km-el kitűnő álla-
potban eladó. Ár.:550.000 Ft Érd.:06 
30 215 5515

2000-es évjáratú LADA NIVA friss 
műszakival eladó. Tel.:06-30/905-
6704

aUtÓBontÓBa VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron,  
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-
2182

simsont vásárolok hibásan is. 
06-30/968-9295

á l l a t
anyajuh sürgősen eladó. Ár:24 000 Ft 
T.:06/30/2255-639

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

eladó 1 db Merinó kos 3 éves törzs-
könyvezett. Eladó színben tárolt körbá-
lás széna, kisbálás széna és szalma. 
Tel.:06 20 942 2869

előhasú birka fiával és 14 hónapos jer-
ke tokjó és egy éves kecske eladó.:54 
465 739

előhasú koca eladó. Tel.: 06-20/464-
0162

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

Hasas kecske és vegyes pálinka eladó. 
(Disznó és tűzifa csere érdekel) Érd.: 
06-30/744-4591

Házilag tömött kacsa konyhakészen 
eladó. Ár: 1.800 Ft/kg  T.:06/20/46-
96-426

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

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

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

Március végén fialó hasas kocka 
eladó. Tel.:06 30 9151 925

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

tenyészbika limuzin és magyar tarka, 
50 db juh és lucernabála eladó. Tel.:06-
30/600-3819

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. 06/70-240-13-31

Választott malac eladó Berettyóújfa-
luban. Érd.: 06-20/433-5975

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 éves tojótyúk eladó 400Ft/db. Tel.:06 
20 329 9775

10 db tokjó eladó. Tel.: 06 30 506 
7296

10 db vágó juh és 9 db választási malac 
eladó. Érd.: 06-30/496-6193

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

100-160 Kg-os hízók eladók. Tel.: 06 
70 552 5263

2 db 140 kg-os hízó van eladó. Tel.: 
06-70/624-3300

3 db hasas anyabirka, 1 db kos, 4db 
tokjó eladó. Tel.:54 404 131

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

8 hónapos előhasú MT üsző eladó. 
Tel.:06-30/286-9951

n ö V é n y
Búzaszalma körbála eladó 3000 Ft/
db. Érd.: 06-30/323-6717

Csomagolt nagybálás lucerna eladó. 
Érd.: 06-30/496-6193

eladó 12 db nagykörbálás réti széna 
és 25 db nagykörbálás lucerna. Tel.:54 
702 073

Kisbálás rétiszéna eladó. Tel.:06 30 
386 8083

Kisbálás széna, lucerna van eladó! 
Érd.: 06-30/878-6186

Kombinátor, kultivátor, kisbálás lucer-
na eladó Derecskén. Érd.: 06-30/448-
1180

Körbálás lucerna eladó 3000 Ft/db. 
Érd.: 06-30/323-6717

lucerna mag eladó. Érd.: 06 20 362 
5461

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

szőlőoltványok csemegék és bor-
fajták termelői áron eladók. Tel.: 
06-30/273-2351

15 db anyajuh és kisbálás lucerna van 
eladó. Érd.:06-30/374-4232

23 db csomagolt körbálás lucerna, 16 
db újvetésű körbálás lucerna eladó. 
Tel.:06 30 339 0663

250 db kisbálás lucerna eladó 600 Ft/ 
db. Tel.: 06-20/979-4057

30 db körbálás lucerna eladó Zsákán. 
06 20 460 9886 vagy 06 30 618 9864

30 db körbálás széna eladó! Érd.: 
06-20/669-7174

35 zsák lucernadara eladó. 2000ft/
zsák. Nagyobb tételben kedvezmény! 
Érd.:06 30 978 0452

50 db 125 x 120 cm-es körbálás széna 
eladó. Irányár: 4000 Ft/db. Érdeklődni: 
06/20/324-2366

e G y é B  e l a d á s
Békés megyében működő pékség 
eladó! Érdeklődni lehet: 06-30/206-
9691

Birkacsengőt, lócsengőket, marhako-
lompokat, juhászkampókat, pitykéket, 
tanyaberendezéshez régiséget, hagya-
tékokat vásárolok. Érd.: 06-30/979-
9529

Bontott cserép eladó. Érd.: 06 70 595 
9943

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x130m ár: 10000Ft-13000Ft-
14500Ft-ig Termékeink kb. 10hónapos 
kitermelés, akác, tölgy, bükk Fuvar 
mennyiségtől, függően ingyenes ház-
hoz szállítás! Akár 24 órán belül fuva-
runkat teljesítjük.80x80x130-as kalo-
da Ár: 14500 FtÖmlesztett m3 ár: 
15500 Ft-16500 Ft.Hívjon bizalommal! 
Tel.:30/752-1650

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

szabófa tüzépen akciós tüzifa kap-
ható. Akácfa, nyárfa, fenyőfa. Tel.:30 
406 4954

Vásárolnék hagyatékból régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, egyéb használati 
tárgyakat. 06(30)304-9643

s z o l G á l t a t á s
árnyékolástechnika. Redőny, relu-
xa, harmonikaajtó, szalagfüggöny szú-
nyogháló készítése javítása! Tel.:06 30 
557 8956

azonnali duguláselhárítás bon-
tás nélkül a hét minden napján. Tel.. 
06-20/493-6240

Cseréptető, palatetők bontás nél-
küli átfedése bitumenes zsindely 
ráolvasztással. Tetők mosása, javí-
tása, impregnáló felújítás, kémények 
bontása, javítása. Bádogosmunkák. 
Tavaszi előjegyzőknek 30% ked-
vezmény. 06-30/712-3457, 
06-20/3380-366

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

Kőműves mester brigádjával vállal 
mindennemű kőműves, festő, burkoló-
munkálatokat. Anyaggal A-Z-ig. Továb-
bá vizes, salétromos falak felújítását. 
06-30/364-0330

Kőművesmunkákat, családi házak 
kivitelezése, felújítást, hőszigetelést, 
térkövezést, gipszkartonozást, falazást, 
vakolást, betonozást, kisebb munkákat 
is vállalok. 06-30/363-5598

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

tetőfedés, tető javítás, palatetők átfe-
dése többféle lehetőséggel, nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.:06 20 
328 2408

p é n z
szabadfelhasználású hitel ingat-
lanra, adósságrendezőhitel ingatlanra,  
hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 éves 
korig. Függő ügynök , THM: 5%-10,2 
%, Regszam :0040600476843, 
06306358080

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

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

á l l á s
állatgondozó juhászt keresek teljes 
ellátással, ottlakással, fizetéssel. T: 
06(30)712-4369.

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 tehenek gondozá-
sához munkatársat keresek. Fejni nem 
kell! Érd.:06-30/323-6717

Berettyóújfalui fagylaltozóba önálló-
an dolgozni tudó munkatársat keresek. 
Tel.:06 30 534 4391

Berettyóújfalusi könyvelő iro-
da keres könyvelésben jártas rész-
munkaidőben nyugdíjas alkalmazot-
tat. Jelentkezést a következő jeligé-
re várom: Március 17. a Szuperinfó 
irodába.

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

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

Fejős tehenek mellé gondozót felve-
szek lakás biztosított. Érd.: 06-30/276-
4349

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

Gyakorlattal rendelkező szakácsot, 
konyhai kisegítőt keresünk Berety-
tyóújfaluba a Mátyás Ranchre. Érd.: 
06-20/960-7133 délutáni órákban

Hajnali munkára, megbízható, kerék-
párral rendelkező kézbesítőt keresünk 
Berettyóújfaluba napilap terjesztésé-
re. Jelentkezhetnek nyugdíjasok, vagy 
megváltozott munkaképességűek is! 
Jelentkezni munkaidőben: 30/298-73-
92 telefonszámon lehet.

Jól heggesztő lakatosokat felveszek. 
Tel.: 06-30/998-193
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A színpadon a Mada-
ras Zenekar, a bálban a 
Rokko Brothers húzza a 
talpalávalót.

13.00 óra
Csoportos Baráz-
daság – a debreceni 
lemezbörze
Nagyerdei Víztorony 
- Debrecen

22.00 óra
Ibiza Night Party #3
Hall - Debrecen

március 5.
10:30 óra
Tompeti koncert
Rio Játszóház és 
Mókaközpont 
– Hajdúszoboszló

MIKOR
és HOL

március 3.
18:00 óra
Arany bál
Berettyóújfalu, Arany 
János Gimnázium

20:00 óra
Chrome Rt koncert, 
gyere téged is vár a rock.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

március 4.
11:00 óra
X. Magyar-Román 
Lakodalmas és 
Vőfélytalálkozó
Pocsaj Lorántffy Zsu-
zsanna Általános Iskola
Vőlegény búcsúszta-
tóval, mennyasszony 
kikérő és búcsúztató-
val, helyi és határon túli 
csoportok szereplésé-
vel és vacsorával vár-
ják az érdeklődőket. 

március 6.
15.00
Segítünk, hogy segít-
hess! – múzeumi ön-
kéntesek képzése, téma: 
képzőművészet
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

március 8.
16:00
Nyugdíjasok nőnapi 
rendezvénye
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

14.00
Kiállításmegnyitó: 
Cserkészet 110 – Sze-
melvények a 110 éves 
cserkészmozgalom bi-
hari és magyarországi 
történetéből
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

22.00 óra
Mr. Vasovski / Nőnapi 
Campus Party
Hall - Debrecen

március 9.
15.00
Tudástár – szabad-
egyetem mindenkinek 

programsorozat:
Derecske értékei c. pó-
diumbeszélgetés. Be-
szélgetés Csécsi Lajos 
Derecske népi építésze-
téről készült könyvéről
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

március 9.
19.00 óra
Ma estére szabad a 
kecó (Bulvár burleszk 
két részben, Gesztesi 
Károly, Hujber Fe-
renc és Kiss Ramóna 
főszereplésével)
Lovarda – Debrecen

Ma estére szabad a kecó

Forduljon bizalommal 
irodánkhoz.

�: 06-54/400-990

Gyászjelentését, 
megemlékezését, 

köszönet-
nyilvánítását 

jelentesse 
meg nálunk!

Fájó szívvel 
emlékezünk 

Somogyi 
Gyula 

volt bojti lakos 
8. évfordulójára.

„Legnagyobb cél, pedig, 
itt, e földi létben, 
Ember lenni mindig, 
minden körülményben”

Szerettei

8

38
81

41

Soha el nem 
múló szeretettel 

emlékezünk 

Karácsony 
Lajos 
halálának 

3. évfordulójára.

„Csak az idő múlik
Feledni nem lehet
Szívünkben örök a fájdalom
És a szeretet”

 Unokád Flóra 

38
81

52

Fájó szívvel emlékezünk

Huszti Lajos
halálának 16. évfordulójára

2017. március 8-án.
 Szerető családja

Fiai, menyei, unokái és dédunokái

38
81

43

Fájó szívvel 
emlékezünk

Lisztes Imre
halálának 

1. évfordulójára.

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

 Fiai, menyei és unokái

38
81

50

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
szeretett halottunk

Vincze István
élt 65 évet

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek a család 
fájdalmában osztoztak.

Számunkra te sohasem 
leszel halott,
Örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.

 Gyászoló család 

38
81

45

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

Kovács József
(Biharkeresztes)

élt 61 évet
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek 
és mélységes bánatunkban 

részvéttel osztoztak.
 „ Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,

Te, aki nem kértél csak adtál,
Minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet,
Elfelejteni téged, soha nem lehet.”

Bánatos felesége, gyermekei és a gyászoló család

38
81

48

Keresünk állatgondozót illetve a ház 
körüli munkák ellátására. Korrekt bére-
zés nyolc órás bejelentéssel, akár ott 
lakással. Tel.: 0670/378-3689

Kőműves munkához értő munkatárs 
jelentkezését várom. Bérezés megegye-
zés szerint. Tel.:20 401 9770

Kőműveseket, festőket segédmunká-
sokat felveszek. Berettyóújfalui munka-
hely. Tel.:06 20 328 2408

Kőműves szakmunkást keresek állan-
dó munkára. Tel.: 06-30/258-9451

sofőr-piaci árust keresünk hajdús-
zováti pékségbe. Hajnali munkakezdés. 
Érd.: H-P 8-17 óra között. 06-70/649-
9595

Új Classz lexion kombájnra kombájnost-
traktorost felveszek egész éves munká-
ra, hosszú távra, kimagasló fizetéssel, 
akár azonnali kezdéssel Komádiba. Érd.: 
06-30/967-0120

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

M U n K a H e l y e t  K e r e s
Berettyóújfalu területén káros szen-
vedélyektől mentes férfi érettségivel b 
kategóriás jogosítvánnyal kereskedel-
mi végzettséggel munkát keres. Tel.:06 
30 747 7637

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-

las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-

lítva. 06/70-240-13-31

t á r s K e r e s é s

50 körüli nőt keresek magam mellé, 

hosszú távra. Tel.: 06 30 681 7311

53 éves elvált férfi keresi társát. Érd.:06 

30 520 4177 Du. 6 után

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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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

 Női zakók, blúzok, szoknyák • -50%
 • Brühl nadrágok -30%
 Egyes • Olymp ingek - 50%
 • Street One, Cecil átmeneti kabátok, 
mellények, nadrágok -50%
 • Cecil, Street One felsők, szoknyák 
2.000- 3.000 Ft-tól
 • Rouge ruhák -20%
 • Mustang, Gin Tonic 
rövid ujjú ingek, pólók -50%
 • Tavaszi átmeneti cipők 9.990 Ft 
 Női, férfi • Mustang cipők 9.900 Ft 
 • Nike cipők nagyválasztékban -20%
 • Új márkánk WARP ZONE!

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

38
81

55
38

22
93

BAROMFI CENTRUM

A 
ké

pe
k 

ill
us

zt
rá

ci
ók

!

Boltunkban
SZÉP kártyával is lehet fizetni!

Nyitva tartás: H-P: 7-17 óráig, Szo: 7-12 óráig • Étkezési és Erzsébet utalványt elfogadunk!

Az akció 2017. 03. 03. – 2017. 03. 10.,
ezen belül a készlet erejéig érvényes. 

999
Ft/kg

Friss 
sertés lapocka

Friss csirke 
pecsenyecomb 359

Ft/kg

Szalámivég

899
Ft/kg

Kaiser baromfi 
lecsókolbász

499
Ft/kg

Fagyasztott előfőzött 
csíkozott marha pacal 1 kg

899
Ft/kg

Hajdúsági 
parasztkolbász

Mecom francia 
májas 360 gr.

1299
Ft/db

139
Ft/db


