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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

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

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

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).

Újra cipővásár!
Berettyóújfaluban 

a Piac téren március 21-én
kedden 7-9 között

Minden pár cipő, papucs:
1500 Ft

Legújabb  tavaszi modellek!
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL

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:

Hamarosan!

Áprilisban

m e g j e le n i k

NAVINFÓ

kiadványunk!

Hamarosan!
NAV-INFÓ

A NAV Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága

és a Szuperinfó közös kiadványa
2017

Új év, új szabályok

A NAV-INFÓ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi regionális igazgatósága és a Szuperinfó Média 

Kft. közös kiadványaként sok éven keresztül segítette a megyei vállalkozók munkáját. Kisebb szünet 

után 2017-ben újra kiadásra kerül, hiszen történt annyi változás az elmúlt esztendőben, hogy nagyon 

hasznos lehet egy olyan füzet, amely rendszerezve, átláthatóan jelenteti meg a legfontosabb adójog-

szabályokat. Kiadványunkban korlátozott mennyiségben lehetőséget biztosítunk cégek, vállalkozá-

sok számára is a megjelenésre, hogy közvetve támogatni tudják ezen kiadványunk megjelenését.

DEBRECEN  2014. szeptember 19., XXIII/38.
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A Nadányi Zoltán  ■
Művelődési Ház ven-
dége volt Szűcs Péter 
újságíró, akinek tárla-
tát L. Ritók Nóra, egy-
kori tanára nyitotta 
meg. 

Városunk szülötte kar-
rierjét a Magyar Rádiónál 
kezdte, majd öt évig a Marie 
Claire magazin vezető szer-
kesztője, három esztendeig 
az InStyle magazin főszer-
kesztője volt. Ezt követően 
PetersPlanet.travel néven 
indította el saját online uta-
zási magazinját. 2012-ben a 

HeStyle férfi  divatblog 40.124 
szavazatból állított össze egy 
100-as listát, amely alapján 
Magyarország Legstíluso-
sabb Férfi jának választot-
ták. Kiállításának portréit 
Kubában és Iránban fotózta, 
amelyeket április 15-ig  te-
kinthetünk meg a Bihar Vár-
megye képgalériában. 

Rendkívüli dráma lesz a 
moziban! Kettő is. Az Ár-
tatlanok című fi lm március 
20-21-22-én lesz műsoron, 
amelyben fi atal vöröskeresz-
tes orvosnő érkezik Lengyel-
országba 1945-ben, hogy a 

koncentrációs táborok túl-
élőit gyógyítsa. Mathilde-ot 
megkeresi a közeli kolostor 
rendfőnöknője, hogy segít-
séget kérjen tőle. A doktor-
nő ellátogat a zárdába, és 
megtudja, hogy az apácák 
még mindig traumatizáltak 
a szovjet katonák erőszakos-
kodása miatt, és hogy a fi atal 
nővérek közül sokan gyer-
meket várnak. Terhességük 
és hitük összeegyeztethetet-
len, és Mathilde segítsége az 
egyetlen reményük. A Hold-
fény című feliratos, ameri-
kai drámát március 27-28-
29-én vetítik. Little, Chiron 
és Black. Három név, melyek 
ugyanazon embernek három 
különböző életszakaszát je-
lölik meg, végigkísérve jel-
lem- és személyiségfejlődé-
sének legfontosabb részeit. A 
Holdfény időtlen történet az 
emberi kapcsolatokról és ön-
magunk megismeréséről. 

Március 24-én 15 órakor 
a fi ataloké lesz a főszerep 

a Mozi Galériában. A kire-
kesztés színe országos kö-
zépiskolai fotópályázat 
fődíjasának Kovács Péter fo-
tográfusnak kiállítását Bécsi 
Éva újságíró nyitja meg, gi-
táron közreműködik: Hajdú 
Tibor. A kiállítás április 21-ig 
tekinthető meg. 

Március 24-én 18 órakor 
„Bihar termé bölcsőn fáját...” 
CD bemutató és emlékest 
lesz a művelődési házban. 
Balázs Imre (1926-2010)  gát-
őrre emlékezünk, aki 40 év 
vízügyi szolgálat után köl-
tözött Berettyóújfaluban. 
Történetei a 15. Bihari Fü-
zetekben jelentek meg Biha-
ri történetek címmel 2002-
ben. Verseit most Németh 

„Nyiba” Sándor olimpikon 
tolmácsolja.

Még kapható jegy a már-
cius 30-i Színházi estékre, 
ahol az Anconai szerelme-
sek zenés komédiát mutatják 
be: „Önök e pillanattól fogva 
a gyönyörű Ancona tenger-
partján, illetve kicsit beljebb, 
mondjuk: úgy a főterén ül-
nek. Darabunk főszereplője, 
a jómódú Tomao Nicomaco, 
itt lakik egy szép házban a 
lányával, Luciával, aki pici-
két dadog, de ezt majd úgy-
is észreveszik. Nicomaco úr 
fölfogad egy vándormuzsi-
kust, bizonyos Luigit, aki – 
minő véletlen! – maga is kis-
sé beszédhibás.” 

 Kocsis Csaba

Kulturális ajánló Berettyóújfaluból

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

17. péntek

16.00 Hóesés barcelonában
(Színes, feliratos spanyol fi lm, 95 perc, 2015)

18.00 Logan-Farkas
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 2017) 

18. szombat

16.00 Hóesés barcelonában
(Színes, feliratos spanyol fi lm, 95 perc, 2015)

18.00 Logan-Farkas
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 2017) 

19. vasárnap

16.00 Hóesés barcelonában
(Színes, feliratos spanyol fi lm, 95 perc, 2015)

18.00 Logan-Farkas
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 2017) 

20. hétfő

16.00 Ártatlanok
(Színes, feliratos lengyel dráma, 115 perc, 2016)

18.00 Egy kutya négy élete
(színes, szinkronizált amerikai családi fi lm, 100 perc, 2017) 

21. kedd

16.00 Ártatlanok
(Színes, feliratos lengyel dráma, 115 perc, 2016)

18.00 Egy kutya négy élete
(színes, szinkronizált amerikai családi fi lm, 100 perc, 2017) 

22. szerda

16.00 Ártatlanok
(Színes, feliratos lengyel dráma, 115 perc, 2016)

18.00 Egy kutya négy élete
(színes, szinkronizált amerikai családi fi lm, 100 perc, 2017) 

23. csütörtök

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor 
(Színes, feliratos francia fi lm, 102 perc, 2016)

18.00 Kong: koponya sziget
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 118 perc, 2017) 

24. péntek

16.00 A pótolhatatlan Werner doktor 
(Színes, feliratos francia fi lm, 102 perc, 2016)

18.00 Kong: koponya sziget
(színes, szinkronizált amerikai akció fi lm, 118 perc, 2017) 
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OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

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

Forduljon bizalommal hozzájuk.

NAGYNÉ TÓTH JUDIT 
06-20/575 4944

judit.nagyne@russmedia.hu
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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.
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 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
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SÍREMLÉKEK

Varga János
Kőfaragó - 

műkőkészítő

Síremlékek készítése gránitból, 
márványból, műkőből.

Régi Síremlékek cseréje és felújítása

www.janosgranit.hu
janosgranit@freemail.hu

4123 Hencida Csokonai utca 45
4281 Létavértes új utca 40 

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

06/30-328-7372
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BŐRDZSEKIK MINDENKINEK, MINDEN 
ALKALOMRA, MINDEN SZÍNBEN!

Képek és árak: www.bormax.hu
Üzlet: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 46. (Fürdő mellett) • Tel.: 06-30-911 4800 
Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 9-18 Szombat 9-16 ig.
Bőrkabát beszámítási akció 2017. 03.31-ig érvényes.

pek és árak: www.KépK
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 46. (Fürdő melleÜzlet: Ü

va: Hétfőtől-Péntekig 9-18 SzombatNyitvN

Karen Bőrtáskák

a tavasz-nyár színeivel 

12900 Ft-ért.

RÉGI MEGUNT BŐRKABÁTJÁT 
5000-FT ÉRT BESZÁMÍTJUK

EN

bormax hu

MINDE
EN!!

www

EENN

bormax h
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TAVASZI HASZNÁLT RUHA VÁSÁR AKCIÓ!
Helyszín: Biharkeresztes, Művelődési ház (Hősök tere)

Időpont: 2017. Március 22. (Szerda) 9 - 11.30 -ig
Svájci, Angol márkás női, férfi pólók, ingek, tavaszi fölsők,

szoknyák, nadrágok, divatos kosztümök
Ár: 1 db 300 Ft 4 db 1000 Ft!
Gyerekruhák Ár: 200 Ft/db

Lakástextil (huzatok, lepedők stb.)   Ár: 200 Ft-tól 500 Ft-ig/db
Tavaszi kabátok Ár: 500 Ft/db!

Cipők Ár: 500 Ft-tól 1000 Ft-ig/pár
Övek, plüssök Ár: 100 Ft-tól/db

Várunk minden kedves vásárlót!
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Debrecen nagy múltú bútoripari gyára
asztalos, faipari gépmunkás, 

kárpitos munkakörbe
gyakorlattal rendelkező munkatársakat

keres azonnali munkakezdéssel!
Érdeklődni az 52/ 501-440 
vagy az allas@sellaton.hu 

elérhetőségeken.

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

Lapzárta: 
szerda 17 óra

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.

38
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A Közlekedés Bizton-■■
ságáért Alapítvány 
szervezi az ORFK,az 
MBB és a társszervei, 
valamint a  Magyar Au-
tóklub bevonásával  a 
motorosok tájékoztatá-
sát a tavaszi felkészítő 
rendezvények szerve-
zését  a balesetek elke-
rülése érdekében.

Minden tavasszal újra fel 
kell készülni a biztonságos 
motorozásra, először érde-
mes az indulás előtti fel-
adatokat elvégezni, kezdte 
Agárdi Ferenc, a Magyar Au-
tóklub Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnöke. 

Indulás előtt műszaki-
lag ellenőrizni kell a mo-
torkerékpárt, kormány, fé-
kek, gumik, világító és jelző 

berendezéseket. A bukósi-
sak, a kesztyű, a csizma és 
a magas-szárú cipő mel-
lett, olyan ruha szükséges, 
amely véd az esetleges bu-
kásból származó baleset 
esetén horzsolástól, ütéstől – 
mondta Agárdi Ferenc, hoz-
zátéve, hosszabb útra csak 
motoros ruházatban célsze-
rű elindulni. Fontos, hogy 
az utassal meg kell taníta-
ni azt, hogy felszálláskor a 

lábát a lábtartóra helyezze 
és függőlegesen emelje át 
a másik lábát. A fel és a le-
szállást is a baloldalon kell 
begyakoroltatni. A motor-
kerékpár kanyarodására 
is fel kell hívni a figyelmét 
az utasnak, hogy mindig a 
vezetővel együtt, kövesse 
az oldalirányú mozgáso-
kat. A vezetőnek folyama-
tosan figyelnie kell a gumi-
abroncsok tapadását, ami a 

vonóerőben és lassításkor 
a fékezőerőben; kanyaro-
dáskor és egyenes futáskor 
pedig az oldalvezető erő-
ben jelentkezik. Rendkívül 
fontos a gumiabroncs meg-
felelő kiválasztása, hangsú-
lyozta az elnök.

Ésszel a fékkel
Agárdi Ferenc elmond-

ta, fékezéskor a tömeg az 
első kerékre nehezedik rá, 
ez egy erőteljes fékezéskor 
átlagosan 70- 30% arányú 
lehet, de elérheti a 90-10% 
arányt is. – Ezzel minden 
motorosnak tisztában kell 
lennie, és azzal is, hogy 
kormányzáskor nem csak 
a kormány elfordításával, 
hanem a vezető testének, 
súlypontjának kellő mér-
tékű áthelyezésével, illet-
ve a gép bedöntésével, kell 

jobbra vagy balra irányíta-
ni. – Éjszakai közlekedés-
nél a kivilágított útról a sö-
tét országúton kb. 10-20 mp 
szükséges, amíg a látásunk 
helyreáll. Fontos, hogy a 
szembejövő járművek fény-
szóróiba sose nézzünk bele, 
mert ez rendkívüli terhelést 
ad a szemünknek. Ilyenkor 
az a legjobb, ha az úttest 
jobb szélét figyeljük. Külön 
figyelmet igényelnek az er-
dei állatok is, valamint, ha 
esik az eső, a követési tá-
volságot meg kell növelni – 
mondta Agárdi Ferenc, aki 
felhívta a figyelmet arra 
is, hogy azon utakon, ahol 
sok teherautó közlekedik, a 
motorosok igyekezzenek a 
azokra a részekre húzódni, 
ahol nincs nyomvályú.

V. K.

Megy a hideg, 
jönnek a motorosok
A tavasz közeledtével egyre több motoros tér vissza az utakra

StartertrágyázáS éS talajfertőtlenítéS együtt!
A növénytermesztők körében felmerült a kérdés, hogy milyen módon lehet egy-

szerre a vetéssel egy menetben megoldani a startertrágyázást és a talajfertőtlení-
tést is. Az FMC-Agro Hungary Kft. hatékony és gazdaságos lehetőséget biztosít a 
termelők számára.

A talajlakó kártevőkről (drótférgek, pajorok stb.) fontos tudnunk, hogy egy 
adott területet több éven át ’fertőznek’, ugyanis több éves fejlődésmenetű, poli-
fág (több tápnövényű) kártevőkről beszélünk. Fontos 
kiemelni, hogy ezek a kártevők már 1 db/m2 egyedszám 
esetén is 8-10 %-os tőszámcsökkenést eredményeznek, 
ha ennél több van a talajban, ami gyakran előfordul, 
sokkal magasabb veszteséget okoznak, ami a terület 
újravetését vonja maga után. 

A legveszélyesebb periódus a napraforgó és ku-
korica vetések és kelések, majd kezdeti fejlődésük 
időszaka (április végétől június végéig).

Jogosan merül fel a kérdés: hogyan védhetjük meg 
a növényünket a talajlakó kártevőktől? Az egyetlen jó 
megoldás a talajfertőtlenítés. Erre a célra válasszunk gá-
zosodó hatású szert, mint amilyen a klórpirifosz.

Az FMC-Agro Hungary Kft. a fent ismertetett problé-
mák kezelésére fejlesztette ki és ajánlja a Kentaur 5 G 
talajfertőtlenítő mikrogranulátumot. A termék ha-
tóanyaga 50 g/kg klórpirifosz, amely jól ismert kiváló 
rovarölő hatóanyag, gyakorlatilag a hatáshelyen előfor-
duló összes kártevő ellen hatékony, gyors és biztonságos védelmet ad. A Kentaur 5 
G-ben lévő klórpirifosz hatóanyag kontakt gyomor és gázosodó idegméreg A 
növénybe nem szívódik fel, gázképződésével fejti ki hatékonyságát. Időjárási körül-
ményektől függően 30-60 napos tartamhatást biztosít a területen.

Napraforgóban és kukoricában 8-10 kg/ha dózisban használható fel, a vetéssel 
egy menetben mikrogranulátum szóróval kijuttatva. Ez a mennyiség tökéletes vé-
delmet ad a talajlakó kártevők ellen, nem csak a mag mellett, hanem attól távo-
labb is, ahová a talajszemcsék között a gáz szétáramlik. (Meg kell azonban jegyezni, 

hogy az engedélyezett dózisban a kukoricabogár lárva elleni hatékonysága nem 
elegendő.) Ez a hatás a talaj felszínén is megjelenik, így az ott lévő lombkártevőket 
is gyéríti, a vetést követő hetekben.

A nagyobb gyökértömeg és a magasabb hozam elérése érdekében használjunk 
mikrogranulált startertrágyát a vetéssel egy menetben. A Radistart Algit és a Ra-
distart Turbo a vetőgép mikrogranulátum adagolójával juttatható ki, közvetlenül 

a maggal érintkezve. Ezek a startertrágyák a magas 
nitrogén, foszfor és cink tartalmuknak köszönhető-
en gyors kezdeti fejlődést biztosítanak a növények 
számára. A jelentős mikroelem tartalom mellett, 
úgynevezett biológiai hatással is rendelkeznek a 
benne lévő alginitnek illetve Amalgerolnak kö-
szönhetően. A növények erőteljesebb gyökeret 
fejlesztenek, amely a fényképen a jobb oldali nö-
vényen is jól látható, jobban átvészelik az aszályos 
időszakokat, és terméstöbblettel hálálják meg a 
ráfordítást.

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő és a Radistart Al-
git startertrágya 1:1 arányú keverését az FMC-Agro 
Hungary Kft. elvégzi, a keverék 20 kg-os zsákban 
kerül kiszerelésre, egy zsák egy hektár napraforgó 
vagy kukorica kezelésére ajánlott.

Ezzel a Kentaur 5 G és Radistart Algit keverékkel 
a vetéssel egy menetben védekezhetünk a talajlakó kártevők ellen, amelyek jelen-
tős tőpusztulást okozhatnak, illetve erőteljes, gyors kezdeti növekedést biztosítha-
tunk növényeinknek, amelyek így jobban ellenállnak a kártevőknek és az időjárás 
szélsőségeit is könnyebben átvészelik.

A fenti termékeket keresse a növény védőszer forgalmazóknál!
További információ: 
Tóth Balázs telefon: 0620/456-6275; www.fmcagro.hu
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

Műanyag nyílászárók 
 gyártása, beépítése  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

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

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró
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Minőségi 7 légkamrás • 
profi lból
Külső-belső könyöklő• 
Redőnyök, hálók, szalagfüg-• 
gönyök nagy választékban

Irodánk:
Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 4.

Elérhetőségeink: 06-30/392-5406
e-mail:  kuruczablak@citromail.hu

Műanyag nyílászáró 
gyártó és forgalmazó Kft.

ajtók-ablakok
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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 %
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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 
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
– Már több mint egy éve 

nyitottunk. Mindig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem, és ott teljesen más 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam.  Ami-

kor a férjemmel megismer-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 

menyasszonynak.
– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

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

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, aminek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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Az Ernő Ablak Kft.  ■
2011 óta nyújt széles-
körű minőségi szol-
gáltatásokat ügyfelei-
nek.

– A fő tevékenységi kö-
rünk a műanyag nyílászá-
rók gyártása és beszerelése. 
– tudtuk meg a vállalkozás 
vezetőjétől és névadójától, 
Kurucz Ernőtől. A szakem-
ber 2002 óta foglalkozik 
ezzel a szakmával, 2008-
tól mint egyéni vállalkozó, 
majd 2011 óta mint Kft. Szol-
gáltatásaik kiterjednek az 
árnyékolástechnikára és a 
szúnyoghálók beépítésére 
is. Olyan problémák meg-
oldását is vállalják, amiket 
a szakmában dolgozó más 
szakemberek nem, például 
télikertek nyílászáróinak 
javítását. Az évek óta nyi-
korgó, nem rendesen záró-
dó ajtók, ablakok cseréjét is 
rá lehet bízni az Ernő Ablak 
Kft.-re. Szigetelést is vállal-
nak, ami pénztárcakímélő 

és hosszú távú befektetés. A 
nyílászárók utólagos besze-
reltetése gáz, pára és penész 
ellen kiváló megoldás. 

Ügyfeleik között magán-
személyek, vállalkozók és 
nagyvállalatok is vannak, a 
minőségi szolgáltatásokat 
az ország bármely pontján 
igénybe vehetik. A cég már 
nagyon sok teljes felújítá-
son és lecserélt nyílászárón 
van túl és továbbra is folya-
matosan, napi szinten kap-
ják a megbízásokat mind 
a honlapjukon, mind sze-
mélyesen, mind telefonon. 
Természetesen ez szezon-
függő, tavasztól őszig kere-
sik fel őket a legtöbben, te-
hát most, márciusban egyre 
sűrűsödnek az elvégzendő 
feladatok. 

Ügyfeleik elégedettségét 
mutatja a honlapjukon is ol-
vasható vélemény: „Nehezen 
szántuk rá magunkat a fel-
újításra, de amikor meglát-
tuk az első számlát egyből 

tudtuk, hogy megérte! Rá-
adásul gyors és remek mun-
kát végeztek! Csak őket hív-
juk, ha valami gond van!”. 

A megrendeléstől a kiszál-
lásig 3 hét telik el, az ügyfél 
által kiválasztott ablak, aj-
tó legyártása rövid idő alatt 
megtörténik. A gyors mun-
kához egyéb előnyök is tár-
sulnak. A kiszállásnak pél-
dául nincs díja, ugyanakkor 
garanciát vállalnak, így az 

ügyfelek teljes mértékben 
bízhatnak abban, hogy az 
Ernő Ablak Kft. szakembe-
rei azonnal el tudják hárí-
tani az esetlegesen fellépő 
problémákat.

Az Ernő Ablak Kft. szak-
embereinek fontos az ügyfe-
leikkel való kapcsolattartás. a 
beépítési-javítási-szigetelési 
folyamatokról való beszá-
molás és a megrendeléstől 
számított gyors helyszíni 

felmérés, kiszállás. Min-
denképpen megéri a céget 
megbízni, ha nyílászárók, 
szúnyoghálók beépítéséről, 
cseréjéről van szó, hiszen 
amellett, hogy minőségi és 
precíz munkát végeznek, a 
felújításoknak nem marad 
nyoma, nem kell utána órá-
kat eltölteni a munka okozta 
károk és rendetlenség hely-
reállításával. A szabványnál 
egy fokkal jobb termékeket 
forgalmaznak elérhető áron, 
ami sokszorosan megtérül. 
A precíz és jó munka ered-
ményeképpen évekig nincs 
szükség nyílászárócserére. 

 G.A.

Széleskörű szolgáltatások, precizitás – Ernő Ablak Kft.

ELÉRHETŐSÉGEK

Ernő Ablak
Hajdúszoboszló, 
Gönczy Pál u. 4. 

Tel:: 06-30/392-5406
kuruczablak@citromail.hu
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
Berettyószentmártonban családi ház 
eladó két és fél szoba nappalis gáz és 
vegyes tüzelésű. Érd.: 06-30/496-9759

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

Berettyóújfalu Erkel F. utcán családi 
ház eladó. Érd.: 06-70/322-9737

Berettyóújfalu Petőfi u 52. sz alatt régi 
típusú ház nagy telekkel őszközművesí-
tett. Érd.: 06-70/324-2289

Berettyóújfalu Zöldfa út 23 alatti lakó-
ház 300 négyszögölös telken eladó. Víz, 
gáz, villany van! Érd.: 06-54/704-614

Biharkeresztes Széchenyi u 180 sz 
alatt 2 szoba összkomfortos családi ház 
eladó. Érd.: Széchenyi u 182 sz. alatt

Családi ház eladó Komádi, Bethlen utca 
15 szám  Érd,.: 06/30/4199226

debrecen-Pallagon, tulajdonostól 
200nm hasznos alapterületű 170nm szu-
terénnel rendelkező családi ház magas 
műszaki tartalommal, 60nm ipari áram-
mal ellátott gépkocsitárolóval eladó. 
Irányár: 49,9MFt. 06-30/9355-461

Komádi Kossuth u 6 sz alatti össz-
komfortos lakás eladó. Tel.: 06-70/274-
0683

Konyáron régi típusú ház 600  négy-
szögöl kerttel eladó. Érd.: 06-54/413-
125

régi típusú 2 szoba, konyha, fürdőszo-
bás családi ház eladó. Érd.: 06-70/340-
9252

szentpéterszegen 2 szoba, konyha, für-
dőszoba, kamra, garázs+melléképületek, 
gáz+ cserépkályha fűtésű családi ház 
kedvező áron eladó. érd.: 06-30/465-
8926

l a K á s e l a d á s
derecskén Piac u 8 sz. alatti földszinti 
társasházi lakás eladó. érd.: 06-30/282-
9526

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

a l B é r l e t e t  K í n á l
Kertes ház különálló kisszobálya 1 fő 
részére kiadó Berettyóújfaluban. Érd.. 
06-30/790-1352

é P í t é s i  t e l e K

Berettyóújfalu belvárosában 800 
m2-es telek eladó. Érd.:06 30 603 5336

Berettyóújfalu Petőfi utcán 829 nm-es 
építési telek eladó. Iá.: 4,9 M Tel.: 
06-70/942-7970

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

Berettyóújfaluban a Rozgonyi utcában 
2 db egymás mellett lévő közművesített, 
egyenként 1100 négyzetméteres 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

F ö l d ,  K e r t
a Sárostó kertben 430 négyszögöl kert 
gazdasági épülettel fúrt kúttal, villannyal 
eladó. Érd.: 06-30/305-4652

derecskén a nagy szőllőben két zárt 
kert eladó. Érd.: 06-30/754-3037

eladó Berettyóújfalu Hérnekkert város-
részben: 3654 nm területű művelési ág 
alól kivett zárt kert. Iá: 0,99 M. Tel.: 
06-70/942-7970

eladó Berettyóújfalu külterületén, 
0285/44 Hrsz-on osztatlan közös tulaj-
donú szántó-legelő 26,4 Ak-ra eső része. 
Iá.: 2,15 M. Tel.: 06-70/942-7970

lucernaföldet bérelnék éves haszná-
latra. Érd.: 06-70/774-7250

szántóföld eladó 58 Ak osztatlan közös-
ben Karcagon. Érd.: 06-70/579-5818

szántóföldet bérelnék Berettyóújfa-
lu és környékén. Bérleti díj megegye-
zés szerint, melyet előre fizetek ki! Érd.: 
06-70/774-7250

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

szántóföldet bérelnék Komádi hatá-
rában. Az ár megegyezés szerint. Tel.: 
06-30/986-0610

termőföld eladó 5.4 hektár Újiráz 
határában,a falutól 2 km-re.A föld nagyon 
jó termő,és folyamatosan művelés alatt 
állt.Irányár 7.500. 000ft.  Érdeklődni:06 
(54) 440-640

1 éves használatra lucerna föld kiadó. 
Érd.: 06-70/340-9252

2*2,25 ha (egymás mellett fekvő) kül-
területi szántóföld Berettyóújfalu határá-
ban, a Bakonszegi út mellett eladó. Érd.: 
06-70/387-5094

G a r á z s
Garázs (üzlethelyiség) eladó a Bessenyei 
ltp-en 18 nm forgalmas úton, vételár 100 
%-ban leírható. TEl.: 06-30/9938394

G é P ,  s z e r s z á M
Gruberlazító, fűkasza, kombinátor, 
frontkasza, vetőgép, forgóborona, rend-
sodró, eke, terménybefúvó, homlokrako-
dó. Tel.:06-30/747-6774

Használt szerszámot vásárolok. Eszter-
gagépeket, lapkákat, mérőeszközöket, és 
egyéb szerszámokat. 06-70/517-5503

a u t ó
eladó Mercedes tehergépkocsi 307/D 
Magyarországon forgalomba írva, műkö-
dőképes állapotban. Érd.: 00040/743-
344-133 vagy 0040-740/783-633

1300-as Lada utánfutóval 2 db 25 l tejes 
kanna 5 db 10 l tejes kanna. Berettyóúj-
falu Bocskai u 90.

J á r M ű K e r e s é s
autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZPÉN-
ZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. HÍV-
JON MOST! 0630/8812377

á l l a t
eladó 1 db Merinó kos 3 éves törzsköny-
vezett. Eladó színben tárolt körbálás szé-
na, kisbálás széna és szalma. Tel.:06 20 
942 2869

Fiatal barna tojó tyúk szombaton márius 
18. és 25. valamint április 1. és 8. a 
Berettyóújfalui Piacon termelőtől eladó. 
Érd.: 06-70/773-8464

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 
649 Ft/db, INGYENES házhoz szállítás-
sal. 25db-ra 2 AJÁNDÉK. Jegyezhető: 
0670/776-3007

Gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 649Ft/
db, INGYENES házhozszállítással. 25db-
ra 2-ajándék. Jegyezhető: 06-70/776-
3007

Jó minőségű hízók eladók. Érd.: 
06-30/219-7237

Juh legeltetést vállalok (díjmentesen). 
érd.. 06-30/388-4136

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

Kis és nagy súlyú hízók eladók. Tel: 
06-30/903-5848

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

német juhász kutya 6 hónapos kan 
eladó. Tel.: 06-54/409-044

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

tYÚKVásár! Piros, fiatal továbbtartás-
ra alkalmas. Tel.. 06-30/940-7415

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

1 db fekete tarka tehén 4 hónapos 
hasas fejős Körösszakálban eladó. Tel.: 
06-70/336-0126

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

140-200 kg-os hízók eladók Berettyó-
újfalu Damjanich u 27. Tel.: 06-20/234-
4424

18 db anya birka eladó és 60 db nagy kör-
bálás széna. Érd.: 06-70/618-2501

7 db fekete tarka 3 hónapos bika borjak 
eladók. Érd.: 06-30/979-9612

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

n ö V é n Y
Búza és kukorica eladó. Süldő csere is 
érdekel. Berettyóújfalu Tel.. 06-30/841-
9551

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

eladó Komádi külterületén 2,3 Ha 48,8 
Ak szántó lucernával volt betelepítve, ui: 
6000 kg kukorica eladó. érd.: 06-30/546-
2417

eladó 55 db 120*150-es gyepszéna kör-
bála és 80 db 120*150-es lucerna körbá-
la. Tel.: 06-30/867-0506

Jó minőségű kisbálás lucerna eladó. Tel.: 
06-30/925-6411

Kis bálás lucerna van eladó. 600 Ft/db. 
Érd.: 06-30/878-6186

Kis bálás széna eladó. Tel.: 06-30/562-
9982

Kisbálás lucerna eladó Komádiban. Tel.: 
06-30/506-6861

Kisbálás rétiszéna eladó. Tel.:06 30 
386 8083

Vetésre alkalmas takarmányborsó eladó 
Zsákán. Ui nagy körbálás lucerna és nagy 
körbálás széna. Érd.: 06-30/720-4647

100 db jó minőségű kisbálás lucerna 
eladó HF-MT választott üsző borjút ven-
nék (4-5 db) Érd.: 06-30/370-8507

16 db körbálás széna eladó. ui. Hérnek 
kertben tanya eladó. Érd.: 06-30/895-
2178

200 bála kisbálás lucerna jó minősé-
gű, 10 mázsa zab és árpa eladó. Tel.: 
06-54/950-424

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

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

58 db lucerna bála 12*150-es jó minősé-
gű eladó. Érd.: 06-30/662-8304

58 db lucernabála 120*150-es jó minősé-
gű eladó. Érd.: 06-30/662-8304

6 db színben tárolt jó minőségű 120-as 
körbála lucerna és 30 db kisbálás lucer-
na eladó. Érd.: Szabó István Berettyóúj-
falu Nádasdy u 3/c 06-30/619-7923-as 
telefonszámon.

e G Y é B  e l a d á s
Bontott cserép eladó. Érd.: 06 70 595 
9943

dunnát, párnát, hagyatékot vásárolunk 
megbízható korrekt fizetés. Hívásra ház-
hoz megyek. Érd.: 06-70/281-2159

eladó kemény tűzifa (bükk, cser) kony-
hakészre felvágva, házhoz szállítással. 
Tel.: 0040-743/344-133 0040-740/783-
633 vagy 06-40-259/477-687

Gáztűzhely, gázkonvektor, gázakazán, 
fali gázmelegítő, bontott anyagok, búto-
rok, egyebek. 06-70/420-9364

Jó forgalmú élelmiszerbolt kialakított 
vevőkörrel eladó. Érd.: 06-30/299-9004

szabófa tüzépen akciós tüzifa kapha-
tó. Akácfa, nyárfa, fenyőfa. Tel.:30 406 
4954

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

Vásárolok rossz, hiányos, üzemképte-
len motorokat, robogókat. Kínai nem kell. 
Tel.: 06-30/271-8186

10 db 220 literes hordó takarmány táro-
lásra eladó. Tel.: 06-30/392-8030

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 bontás nél-
kül a hét minden napján. Tel.. 06-20/493-
6240

Burkolást, festést, teljeskörű lakás fel-
újítást vállalunk. Tel.: 06-30/467-4542

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

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!

Érd.: 06 20 583 9530

Berettyóújfalu Árpád u 5. sz 
alatt  81 m2-es ház, 1700 

négyszögöl telekkel ELADÓ. 
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Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.

n Horoszkóp 12. Hét (2017. március 20-tól március 26-ig)
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á l l á s
ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

ausztriai szőlőmunkára keresünk fér-
fi munkaerőt. Fényképes önéletrajzokat 
várjuk: munkapeterffy@gmail.com. +36-
30/369-9201

autóiPari szolgáltató vállalat országo-
san hosszútávú munkára minőségellen-
őröket, betanított munkásokat, varrónő-
ket keres. Juttatások. 150-200.e.-Ft. net-
tó/hó+ szállás, munkaruha, negyedéves 
bónust, fizetési előleg. Érd: hr@fentisg.
eu 06/20-277-1070.

azonnali belépéssel tanyára, ottlakással, 
egyedülálló juhászt felveszek. Fizetés 
megegyezés szerint. 06-20/391-1552

”c”, „E” kategóriás tehergépko-
csivezetőt felveszünk. ADR vizsga 
előnyt jelent. Érd.: 06-70/533-0258

egyedülálló férfit vagy egyedülálló nőt 
felveszek kevés szarvasmarha félékhez 
kisegítőnek. Teljes ellátással, ott lakással, 
fizetés megegyezés szerint. 06-30/254-
5520

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

Hajnali munkára, megbízható, kerék-
párral rendelkező kézbesítőt keresünk 
Berettyóújfaluba napilap terjesztésére. 
Jelentkezhetnek nyugdíjasok, vagy meg-
változott munkaképességűek is! Jelent-
kezni munkaidőben: 30/298-73-92 tele-
fonszámon lehet.

Jól heggesztő lakatosokat felveszek. Tel.: 
06-30/998-193

Keresünk berettyóújfalui étterembe 
legalább 5 év szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkájára igényes szaká-
csot és konyhalányt kiemelt bérezés-
sel! Érd.: 0630/228-3085

Kertépítő vállalkozó keres kertépítésben 
jártas szakembert és segédmunkást. Tel.: 
06-30/449-7849

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

Mezőgazdasági gépszerelőt, gép-
kezelőt keresek. Érd.: 06-30/655-
3466

nyílászárók értékesítésére keresünk 
tapasztalattal rendelkező munkatársat. 
Fényképes önéletrajzot: info@xablak.hu 
e-mailre várunk.

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

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

o K t a t á s t  V á l l a l

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

élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető 

tanfolyam indul Debrecenben nagy ked-

vezménnyel március elején. tel: 70 209 

2007 www.alacritas.hu

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

t á r s K e r e s é s

50 körüli nőt keresek magam mellé, hosz-

szú távra. Tel.: 06 30 681 7311

61 éves férfi keresi komádi élete párját. 

Tel.: 06-30/247-0308

20:00
Punnany Klubturné 17
Hall- Debrecen

20:30
Aurora koncert
Kaptár Music 

Pub- Debrecen

21.00
Retro Disco/AK 26
Esztár, Moy 

Rendezvényház

22:00
Supernem koncert
Roncsbár - Debrecen

MIKOR
és HOL

március 17.
19:00
Erkel Ferenc: Bánk bán 
Csokonai 
Színház- Debrecen

március 18.
14.00
Múzeumi családi 
délután: Cserkészet 
fiúknak
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

március 20. 
15.00
Segítünk, hogy segít-
hess! – múzeumi ön-
kéntesek képzése, téma: 
képzőművészet
Berettyóújfalu, Bihari 
Múzeum

március 21. 
16.30
ÉDES Egyesület 
gyűlése
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

21:00
Senkiföldje- Színházi 
előadás
Apolló mozi - Debrecen

március 22. 
16.30
MÉHÉSZ Egyesület 
közgyűlése
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház

17.30
Esti kvíz, közösségi 
agymozgató
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház, 
Erdélyi Gábor-terem

19:00
Budapest Bár koncert
Kölcsei Központ 
- Debrecen
március 24. 

15.00
Kovács Péter fotográ-
fus kiállítása
Közreműködik: Hajdú 
Tibor
Berettyóújfalu, Mozi 
Galéria
március 24. 

18.00

„Bihar termé bölcsőn 

fáját...” CD bemutató 

és emlékest. Balázs Im-

re (1926-2010) gátőrre 

emlékezünk. Imre bá-

csi verseit tolmácsolja: 

Németh „Nyiba” Sándor 

olimpikon

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

19:00

Manomore és 

Maximus koncert

Kaptár Music Pub 

- DebrecenAurora koncert

Supernem koncert

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

VS
Z: 

E-0
00

64
5/2

01
4

38
03

35

Fájó szívvel 
emlékezünk

Karácsony 
András

Berettyóújfalu
március 15.
halálának 

10. évfordulójára.

Csillagok fénye ragyog az égen,
szemeid csillogása ég családod szívében.
Még fáj nekünk s talán örökre így marad,
De te mindig velünk leszel.
Az élet bármely nehéz, bármely mostoha,
Szeretni megtanít, de feledni soha.

 Feleséged szerető leányaid, 
vejeid, unokáid és öt dédunokád

39
08

69

39
08

71

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Bokor Márton
élt 69 évet

volt Komádi lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, a család 
fájdalmában osztoztak.

A gyászoló család

38
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Érd.: +36-20/203-4780 
www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupunktúra • Füladdiktológia
Akupresszúrás meridiánmasszás

Pulzus-és Nyelvdiagnosztika
Kínai gyógynövényismeret

Moxa-, köpöly-, gyertyaterápiák
Refl exológia

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N
a 2017. április 2-án induló tanfolyamon!

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

trapézlemez, Tetőlemez több szín-
ben akciós áron eladó! Érdeklődni: 
30/5753273

WWW.XaBlaK.Hu Nyílászárók széles 
választéka (pl. 120x150cm: 29.500Ft) Tel: 
06-70/360-9538

V á l l a l K o z á s
terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön,magas házipénztár 
előnyben! Telefon: 30/3454-724

P é n z
szabadfelhasználású hitel, adósság-
rendező hitel ingatlanra, hitelkiváltás, 
nyugdíjasoknak is 68 éves korig. Füg-
gő ügynök , THM: 5%-10,2 %, Reg.szám 
:0040600476843, 06-30/635-8080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt tehermentes 
autójára 2 napon belül, személyre szabott 
hitelek. Amennyiben eladná autóját kész-
pénzért megvásároljuk. Függő képvise-
lő (Merkantil Bank), reg.szám: 12571848 
Tel.06-20-913-4012, 52/457-777

Kútfúrás a legkedvezőbb feltételekkel, 
20 éves tapasztalattal, teljes körű anyag 
ellátással. Érd.: 06-30/463-7881 vagy 
06-70/297-8664

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

szobafestést, mázolást, tapétázást, 
laminált parkettázást vállalok. Tisztes-
séges munkavégzéssel, normál áron. 
06-70/631-1550

terhessé vált cégét megvásároljuk! 
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár 
előnyben!30/3454-724

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

HappypINKpaws 
Bio

Kutya és 
macska kozmetika
 Szolgáltatásaink:

Fazon nyírás• 
Egészségügyi nyírás • 
Fürdetés • 
Karom vágás • 
Fül tisztítás • 
Bűzmirigy tisztítás • 
Bio samponok, • 
szappan és törlőkendő 
forgalmazás

ÚJ! ÚJ!ÚJ! ÚJ!
Igény szerint házhoz 
megyünk vidékre is.

Kedvencét hozzuk-visszük 
Berettyóújfalu területén ingyen.

5 éves szakmai tapasztalattal várjuk 
meglévő és leendő 4 lábú ügyfeleinket
Időpont egyeztetés: 06704176688

Szeretnél saját ruhát?
már 19.990 Ft-tól 

megvásárolható
álmaid ruhája!

Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 23. �: +36-30-248-1622 www.juditszalon.hu

A Judit Esküvői Ruhaboltban

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

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

Bereteret alu Dózsalalu Dóz

Női tavaszi 
kabátok

Cecil, 

Street One felsők

Gin Tonic, 

Mustang 

férfi rövid ujjú ingek Minden férfi 

Mustang cipő

S. Oliver, Mustang pólók 

Új márkáink 
Twister (farmerek), 

Warp Zone 
(tunikák, leggingszek)

Cecil, Street One nadrágok

Rouge 
ruhák

Nike 
cipők

Női 
alkalmi ruhák

-50%

-50%

-50% -20%

3000 Ft 3990 Ft

-50% -50%
-50%

Női elegáns 

zakók, 

blúzok, 

szoknyák

-30%


