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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.

Keressék a
NAV irodában!

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. Tel.: (06 52) 887 600

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI
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A Közlekedés Biztonsá- ■
gáért Alapítvány, a HB 
Kormányhivatal Debrecen 
Járási Hivatal Közlekedési 
és Fogyasztóvédelmi Fő-
osztállyal, a Hajdú-Bihar 
megyei, a Debreceni Bal-
eset-megelőzési Bizott-
sággal és a Magyar Autó-
klubbal együttműködve, a 
motoros idény kezdetén, 
a balesetek megelőzése 
érdekében tavaszi moto-
ros vezetés-technikai fel-
készítőt szervez.

A rendezvényre olyan mo-
torosok és robogósok, ön-
kéntes jelentkezését várjuk, 
akik még nem rendelkeznek 
a motoros közlekedésben, 
kellő jártassággal, vagy a té-
li kényszerszünet után, sze-
retnének, szakemberek köz-
reműködésével, felkészülni
a motoros szezonra – mondta 
el lapunknak Agárdi Ferenc,

a Magyar Autóklub Hajdú-
Bihar Megyei Szervezetének 
elnöke. A rendezvény során 
a motorok műszaki ellenőr-
zése mellett zárt pá-
lyán történő ve-
zetéstechnikai 
felkészülésen 
is részt lehet 
venni a moto-
rok kezelésé-
re, valamint a 
cél az, hogy 
elsajátítsák a 
csoportos mo-
torozás szabálya-
it, a motoros közleke-
dés elméleti szabályait pedig 
felelevenítsék. 

Agárdi Ferenc elmondta, 
az eseményen való részvé-
tel díjmentes, jelentkezni a 
helyszínen lehet. A részvétel 
feltételei: – érvényes vezetői 
engedély, – vezetésre képes 
állapot, – közúti közlekedésre 
alkalmas jármű. 2017. március 
25-én 9.00-tól 12.00-ig, „Mo-
toros Közlekedés-biztonsági 
Nyíltnap” és vezetéstechnika 

veszi kezdetét, a Bartók Béla 
115 sz. vizsgabázisán, ahol 
fékpados mérésre, szimulátor 
használatára, műszaki álla-
potfelmérésre, valamint vizs-
gáztatásra is lehetőség nyílik. 
Április 1-én és 15-én a Főnix 
Csarnok parkolójában Tava-
szi Motoros Vezetéstechni-
kai felkészítőre érkezhetnek 
az érdeklődők. – A romániai
Szatmárnémetiben a moto-
ros szervezetek részére is 
lesz vezetés-technikai felké-
szítő április 8-án, gyülekező  
reggel 7.30-kor, az indulás
8 órakor lesz a Vámospércsi 
úti Munkaügyi Átképző Köz-
pont parkolójából – mondta 
Agárdi Ferenc. Túravezetés 
is lesz Nyíregyházára, a Sóstó 
Skanzen-be, amelyen rendőri 
felvezetéssel, csoportos veze-

tés technikájának, és 
manőverezést lehet 

gyakorolni. En-
nek gyüleke-
zője április 
23-án 9 óra-
kor veszi kez-
detét a Főnix 
parkolóban. 
Az esemény 
karitatív célt 

szolgál, mely a 
meghirdetett cso-

portos véradással vég-
ződik.

Agárdi Ferenc hangsúlyoz-
ta, fontos felhívni a motorosok 
fi gyelmét a közlekedési sza-
bályokra. Azt tanácsolja, aki 
teheti, vegyen részt ezeken 
a rendezvényeken, hiszen a 
balesetek megelőzése mind-
annyiunk fontos érdeke. Kel-
lő fi gyelemmel és a szabályok 
betartásával tehetünk a köz-
lekedés biztonságáért.

V. K.

A motorosoknak
segítenek
Debrecenben
Az eseményen való részvétel díjmentes, 
jelentkezni a helyszínen lehet

zése mellett zárt pá-
lyán történő ve-
zetéstechnikai 
felkészülésen 
is részt lehet 
venni a moto-
rok kezelésé-
re, valamint a 
cél az, hogy 
elsajátítsák a 
csoportos mo-
torozás szabálya-
it, a motoros közleke-

tés technikájának, és 
manőverezést lehet 

gyakorolni. En-
nek gyüleke-
zője április 
23-án 9 óra-
kor veszi kez-
detét a Főnix 
parkolóban. 
Az esemény 
karitatív célt 

szolgál, mely a 
meghirdetett cso-

portos véradással vég-

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

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

A kedvezmény 

2017. március 

31-ig érvényes, 

más akcióval 

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

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

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat „V.a.”
képviseletében Dr. Asztalos Andrea végelszámoló 

székhelye: 198.sz. Ügyvédi Iroda 
4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1 sz. 

 a társaság végelszámolási eljárásában  

PÁLYÁZAT
útján értékesíti a társaság tulajdonát 

képező alábbi vagyontárgyakat:
I.

4100. Berettyóújfalu, Keresztesi út 4. sz. alatti kivett beépített terület  megnevezésű 1267 
m2 területű ingatlanon található külön helyrajzi számmal rendelkező

lakóház ( 4495/2/A hrsz), • 
gazdasági épület (4495/2/B hrsz), • 
gazdasági épület (4495/2/C hrsz) • 

megnevezésű felépítményeket. A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.
II.

4100. Berettyóújfalu, Keresztesi út 4. sz. alatti kivett telephely  megnevezésű 1ha 6735m2 
területű ingatlanon található külön helyrajzi számmal rendelkező

kerékpártároló ( 4495/3/A hrsz), • 
porta épület (4495/3/B hrsz), • 
gazdasági épület (4495/3/C hrsz) • 
gazdasági épület (4495/3/D hrsz) • 
gazdasági épület (4495/3/F hrsz) • 

megnevezésű felépítményeket. A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.

A felépítmények és a telek tulajdonjoga elválik, a földterület tulajdonosa a Magyar 
Állam. Az épületek mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti meg.
( Igény esetén a végelszámoló segítséget nyújt a Magyar Állam tulajdonát képező 
földterület értékesítésének ügyintézésében)

Az I-II. sorszám alatti ingatlanok együttesen értékesíthetők. 
Irányár együttesen: 20.500.000,- Ft. (Mentes az ÁFA alól) 

III. 
4034. Debrecen, Tengerész utca 1. sz. alatti 

gazdasági épület és raktár megnevezésű külön helyrajzi számmal ( 10078/A hrsz) • 
rendelkező 829m2 területű felépítményét,
gazdasági épület és raktár megnevezésű külön helyrajzi számmal ( 10078/B hrsz) • 
rendelkező 388m2 területű felépítményét,
gazdasági épület megnevezésű külön helyrajzi számmal ( 10078/C hrsz) rendel-• 
kező 96m2 területű felépítményét.

A felépítmények jellemző alapítási éve: 2014.

A felépítmények és a telek tulajdonjoga elválik, a földterület tulajdonosa a Magyar 
Állam. Az épületek mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti meg.
( Igény esetén a végelszámoló segítséget nyújt a Magyar Állam tulajdonát képező 
földterület értékesítésének ügyintézésében)

Irányára: 20.000.000,- Ft. (Mentes az ÁFA alól) 

A pályázatokat 2017. március 28-ig 14 óráig kell benyújtatni  - a pályázó nevére utalás 
nélkül -, zárt borítékban „Pályázat a  Berettyó Vízgazdálkodási Társulat  „Va”  ingatla-
nára” felirattal, a kiíró  4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévő irodájába. A pályázati 
feltételekről bővebb felvilágosítást kérhetnek Dr. Asztalos Andrea végelszámolótól a 
20/4079003 telefonon, valamint  a 198.sz. Ügyvédi Iroda 4100. Berettyóújfalu, Tardy u. 1 sz. 
alatti irodájában. Tel.:   54/402-227

NAGYNÉ TÓTH JUDIT 
06-20/575 4944 

judit.nagyne@russmedia.hu

Lapzárta 
kedd 

12 óra

Értékesítőnk 
segít!

Forduljon bizalommal 
hozzá.
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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.

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV 
MÁR HAVI 990 FT-TÓL.

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

MÁR 1890 FT-TÓL
TV + INTERNET + TELEFON

DIGITÁLIS MŰHOLDAS TV ÚJ!

Csökmő Alkotmány u.34/b, �: 06-30/215-0736

www.faforgacs2003bt.hu

Üvegezés, lambéria készítés,
Egyedi ajtó-ablak gyártás

bontás nélküli beépítés.

Nyitva: Kedd, Csütörtök: 9-17:00; szombat 9-12:00ig. Bejelentkezés:
Dr. Gubányi Ágnes
06 20/423-99-66
Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
Rendelőintézet:
fsz. 1. sz. fogászati rendelő
www.dentofit.hu

• Fogászati 
   magánrendelés

• Fogszabályozás

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

Vásároljon többet olcsóbban 
amíg a készlet tart!

Építkezők figyelem!

amíg a készlet tart!amíg a készlet tart!

É ítk ők fi l !É ítk ők fi l !

Vásároljon többet olcsóbbanVásároljon többet olcsóbban

AKCIÓ! AKCIÓ! 
Szezonvégi AKCIÓS szénvásár 

a Berettyó Tüzépen!

Fenyő fűrészáru építő minőségben • 
nagy méret és készletválaszték
OSB lapok, tetőfóliák, bitumenes tetőzsindely• 

Cement, Sóder, betonvasak, betonháló, zártszerelvények• 
Zsalukő 15, 20, 25, 30-as áremelés előtti árakon vásárolható stb• 
Házhozszállítás: darus és billenős tgk-val vállalunk.• 

 Régi ár Új árak
Lignit darabos kocka 1900 Ft/100 kg 1650 Ft/100 kg
Lengyel barnaszén 4500 Ft/100 kg 4200 Ft/100 kg
EP-2-es orosz kazánszén  5400 Ft/100 kg 5100 Ft/100 kg

Száraz tűzifa vásár: nyár, tölgy, akác.

Berettyóújfalu Bakonszegi út 7.
06-54/402-188 vagy 06-30/218-4668

Közlemény
Ezúton szeretnék minden kedves Gazdálkodót értesíteni arról, hogy pályá-
zatot nyújtottam be EMVA- Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 
2015. évben igényelhető támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pályázat 
révén kapott támogatással önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre. A 
jövedelempótló támogatás és további támogatási lehetőségek igénybevételé-
vel vállalom, hogy életképes gazdaságot működtetek, és 2019-re a gazdasá-
gom mérete legalább 10,76 EUME lesz. Fő tevékenységem: Sertéstenyésztés.

Szabó László 
(4220 Hajdúböszörmény, Szent István tér 2. ép.:A em.:1 ajtó: 4.)

Névnapok
március 27. • 
 Hajnalka 
március 28. • 
 Gedeon, Johanna 
március 29. • 
 Auguszta 
március 30. • 
 Zalán 
március 31. • 
 Árpád 
április 1. • 
 Hugó 
április 2. • 
 Áron
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SZERESD A VÁROST 
ÉS CSATLAKOZZ 

A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 
56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas Bővebb info: www.futanet.hu

• MIDICITTÁ: 5 KM• MINICITTÁ: 2,5 KM• 3X2 KM VÁLTÓ 

• FÉLMARATON: 21,1 KM

  • VIVICITTÁ: 10 KM

vasárnap:

szombat:

 • GYALOGLÁS: 2,5 KM • CSALÁDI FUTÁS: 600M

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

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) 

25. szombat

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) 

26. vasárnap

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) 

27. hétfő

16.00 Holdfény
(Színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc, 2017)

18.00 Némaság
(színes, feliratos amerikai dráma , 2017) 

28. kedd

16.00 Holdfény
(Színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc, 2017)

18.00 Némaság
(színes, feliratos amerikai dráma , 2017) 

29. szerda

16.00 Holdfény
(Színes, feliratos amerikai dráma, 111 perc, 2017)

18.00 Némaság
(színes, feliratos amerikai dráma , 2017) 

30. csütörtök

16.00 Az univerzum története 
(Színes, szinkronizált  amerikai dokumentumfi lm, 90 perc, 2016)

18.00 Szépség és a szörnyeteg
(színes, szinkronizált amerikai musical,, 2017) 

31. péntek

16.00 Az univerzum története 
(Színes, szinkronizált  amerikai dokumentumfi lm, 90 perc, 2016)

18.00 Szépség és a szörnyeteg
(színes, szinkronizált amerikai musical,, 2017) 

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu
Minden héten online is

megtekintheti újságunkat! 
www.szuperinfo.hu

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
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Ajtó-Ablak-Redőny Futár
Beszerelés a legrövidebb határidővel

Nagy László • 06-30/322-7167

Műanyag nyílászárók 
 gyártása, beépítése  
(bontással,  

helyreállítással is)

 Javítások:   
gurtni cserék

ajtó-ablak

38
98

37

Az Ön gondosan elkészített és kiváló 
minőségű CEFRÉJE  és a mi 

technológiánk illetve tapasztalatunk 
összességének eredménye 

az Ön saját PÁLINKÁJA! 
Áraink pedig továbbra is változatlanok!!!

Kisebb tételeket is vállalunk (200l).
06-30/382-3133 Hosszúpályi Szeszfőzde

www.hpszeszfozde.hu

Pálinkafőzés

35
91

01

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
97

85

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

garázskapuk, redőnyök 
BEÉPÍTÉSSEL

Német minőségű
műanyag nyílászárók,

nyílászáró

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!

3

6

2014. január 31.

D e b r e c e n

MALLÁR TÜZÉP

LIGNIT, TÜZIFA, TÖLGY, BÜKK, AKÁC 

és ÉPÍTŐANYAGOK 

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

Db., Létai úti buszfordulónál

Tel.:52/446-962, ill. 06-30-9285-924
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A m
inőségre nem

 szabad sajnálni a pénzt

A
z indulás nem

 volt 

 
■

könnyű, de C
am

y m
in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 

lesz.
B
a
lajtin

é 
P
á
l 
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a
m

elia 

fo
d
rász, a C

am
y-L

u
x Szép

-

ségszalo
n
 m

egálm
o
d
ó
ja és 

tu
lajdon

osa. E
rdélyi m

agyar-

kén
t a szerelem

 h
ozta D

eb
-

recen
b
e, és m

ár férje old
a-

lán
 váltott arra a szak

m
ára, 

am
i azó

ta a h
ivatása és az 

élete lett.– 
M

ióta
 

m
ű
k
ö
d
ik

 
a 

szalon
od? H

ogy jött az ötlet, 

h
ogy saját ü

zletet nyiss?

– M
ár töb

b
 m

in
t egy éve 

n
y
itottu

n
k
. M

in
d
ig is vágy-

tam
 rá és éreztem

, h
ogy egy-

szer saját ü
zletem

 lesz. M
ost 

jött el az id
eje.

– M
in

dig is fodrász szeret-

tél voln
a len

n
i?
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em

. É
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 E
rd

élyb
en

 szü
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, és o

tt teljesen
 m
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y
z
ő
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 d
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m
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, átköltöztem
 D
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b
e, ah
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m
a u
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k
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n
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o
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n
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o
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l ven

d
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d
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m
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n
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– Egy új ü
zlet nyitása ezer-

nyi bu
ktatót rejt. N
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ed n
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h
éz volt az in

du
lás?

– N
em

 volt kön
n
y
ű
, d

e én
 

olyan
 típ

u
s vagyok, h

ogy h
a 

b
eleh

alok a h
áb

orú
b
a, ak

kor 

is végigviszem
 a d

olgok
at. A

 

férjem
n
ek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sok
at köszön

h
etek, 

valam
in

t n
agy segítség volt a 

Széch
en

yi Tervb
ől szárm

azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
o
n
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
ióta m

űködik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?

– M
ár több m

int egy éve 

nyitottunk. M
indig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. M
ost 

jött el az ideje.– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?

– Nem
. Én Erdélyben szü-

lettem
, és ott teljesen m

ás 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam
.  Am

i-

kor a férjem
m

el m
egism

er-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakm
a után 

kellett néznem
. M

ost m
ár 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem
. So-

kan m
ondogatták nekem

 

azelőtt is, hogy szakm
át 

tévesztettem
, m

ert m
in-

dig is szerettem
 frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam
, nem

 jött a fodrász és 

én rögtönöztem
 kontyot a 

m
enyasszonynak.

– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

héz volt az indulás?

– Nem volt könnyű, de én 

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjem
nek és a családom

nak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valam
int nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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A minőségre nem szabad sajnálni a pénzt

Az indulás nem volt 

 ■
könnyű, de Camy min-

dig érezte, hogy egy-
szer saját szalonja 

lesz.

Balajtiné Pál Camelia 

fodrász, a Camy-Lux Szép-

ségszalon megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

ami azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik a 

szalonod? Hogy jött az ötlet, 

hogy saját üzletet nyiss?
– Már több mint egy éve 

nyitottunk. Mindig is vágy-

tam rá és éreztem, hogy egy-

szer saját üzletem lesz. Most 

jött el az ideje.

– Mindig is fodrász szeret-

tél volna lenni?– Nem. Én Erdélyben szü-

lettem, és ott teljesen más 

területen, egy közjegyzői 

irodában dolgoztam.  Ami-

kor a férjemmel megismer-

kedtem, átköltöztem Debre-

cenbe, ahol új szakma után 

kellett néznem. Most már 

tizenkét éve annak, hogy 

erre a pályára léptem. So-

kan mondogatták nekem 

azelőtt is, hogy szakmát 

tévesztettem, mert min-

dig is szerettem frizurákat 

készíteni – egy esküvőn 

például, ahol vendég vol-

tam, nem jött a fodrász és 

én rögtönöztem kontyot a 

menyasszonynak.
– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. Neked ne-

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

olyan típus vagyok, hogy ha 

belehalok a háborúba, akkor 

is végigviszem a dolgokat. A 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, aminek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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ÖTVÖS
ékszerész 
(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
fehéraranyból is.

Leánykérő gyűrűk 
cirkónia és brillkővel.

Arany felvásárlása.
Röszler Tamás 

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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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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Ha szép gyümölcsből főzet, finom lesz a főzet
Akár kisebb meny- ■

nyiségben (200 liter-
től) és akár törköly-
ből is elkészülhet a 
pálinka a Hosszúpályi 
Szeszfőzdében.

Több éves rutin, folyama-
tosan visszatérő kiskert és 
gyümölcs tulajdonosok és 
főzetők, minőségi pálinka 
– így lehetne összefoglalni 
a Hosszúpályi Szeszfőzde 
elmúlt mintegy 14 évét. Az 
édesapja nyomdokaiba lépő 
Kovács Krisztián üzemel-
tetőként azokat az ér-
tékeket tartja szem 
előtt, melyek elen-
gedhetetlenek egy 
szeszfőzde zökke-
nőmentes működé-
séhez és megterem-
tik azokat a 
minőségi 
alapokat, 
melyekre 

építkezve valódi, ízes ne-
dűket állítanak elő. A néhai 
Kovács László munkássá-
gát folytatva a Hosszúpályi 
Szeszfőzde méltán ér-
demelte ki ügyfele-
ik elégedettségét. 
– Elmondható, 
hogy akik ná-
lunk főzetik 
ki a cefréjü-
ket, elégedettek 
voltak a főzetek-
kel, megkapták a 
saját gyümölcsből ké-
szült valódi kisüsti pálin-

kájukat – fogalmazott 
Kovács Krisztián. 
Hozzátette, az iga-
zán kiváló minősé-
gű pálinka előállí-
tásához valóban jó 

minőségű gyü-
m ö l c s b ő l 
készült cef-
re szüksé-
ges. Így aki 

silányabb gyümölcsű cefrét 
főzet ki – ami netalántán 
még ecetes, dohos vagy pe-

nészes – végeredményként 
nem fog igazán jóízű pálin-
kát nyerni. A főzde sok eset-
ben el sem vállalja az ilyen 
felkéréseket, hiszen jól tud-
ják, az eredmény nem fog 
tetszést aratni. 

Hogyan lehet meg-
felelő minőségű cefrét 
készíteni? 

Nos, ennek lépéseit a 
szeszfőzde weboldalán le-
het megtekinteni, de a telefo-
non érdeklődőknek is kész-

séggel elmagyarázzák a 
folyamat lépéseit.

A technológiai fel-
szere lt ség nek 
köszönhetően 
a Hosszúpályi 
Szeszfőzde mi-
nőségben és 

menny iségben 
is a maximumot 

nyújtja. 
Mire érde mes min den-

képpen oda fi gyelni?
Az ügyfeleknek két fon-

tos szempontot kell szem 
előtt tartaniuk, ha főzetni 
szeretnének. Az első, hogy 
időben és a pontos mennyi-
ség megadásával keressék 
fel a főzdét, hogy biztosan 
tudják őket fogadni. A főzé-
si szezonban ugyanis gyor-
san betelnek a helyek és 

már csak a későbbi időpont-
ok szabadok. A másik ta-
nács, hogy minden esetben 
vigyenek magukkal tiszta 
kannát is, amelyben a már 
elkészült pálinkájukat elvi-
hetik majd. A tavaly ismé-
telten bevezetett bérfőzési 
szeszadó sokakat elgondol-
kodtatott arról, hogy cefré-
iket kifőzessék-e, azonban 
ez egy gondos gyümölcs-
gazdának vagy termelőnek 
nem lehet akadály.

Várja főzetőit 
egész évben a
Hosszúpályi 

Szeszfőzde és 
Kovács Krisztián

Kovács Krisztián felelős 
vezető 

Telefon: 06 30 382 3133
Címünk: 4274 Hosszúpályi, 

Molnár kút 2.
Web: hpszeszfozde.hu

KAPCSOLAT



6 2017. március 24.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s
amennyiben házat, lakást, ingatlant 
kínál v keres érdeklődjön a 06-70/366-
0049-es otb.ingatlankozvetito.com-on

Berettyóújfalu Babits u 44 alatti 96 nm 3 
szobás családi ház pincével garázzsal, vegyes 
tüzeléssel eladó. Érd.: 06-30/470-0063

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

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

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

Családi ház eladó Bakonszegen. Tel.: 
06-30/841-7448

Családi ház eladó gáz és vegyes tüzelésű 
380 négyszögöl telken Berettyóújfaluban. Érd.: 
06-54/405-190

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

Furtán Váradi u 32. sz alatt családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/497-2524

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

Körösszegapáti Klapka u 13. sz alatti 
scaládi ház eladó. Víz villany gáz van. Iá.: 2,7 
M Érd.:06-30/206-4274

létavértes-Nagylétán, 3 szoba, konyha, 
2 fürdőszoba, gázcirkó fűtéses, összközműves 
családi ház 1700nm kert, fúrott kút, eladó. 
06-30/5279-019

szentpéterszegen régi építésű csalá-
di ház melléképületekkel gáz-cserépkályha 
fűtéssel eladó. Érd.: 06-30/850-8260

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

Berettyóújfalu, Bessenyei ltp: 3. emeleti 2 
szobás lakás eladó. 06-30/965-7672

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

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
Budapesten a Bródy utcában 2 szobás ren-
dezett lakás hosszú távra albérletbe kiadó. 
Azonnal költözhető. Tel.. 06-30/841-5003

é p í t é s i  t e l e K
Berettyóújfaluban 3400 nm építé-
si telek egyben vagy megbontva eladó. tel.. 
06-20/377-5656

600 nm-es építési telek eladó Berettyóújfa-
lu Csonka torony utcában. Érd.: 06-30/479-
0314

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

Berettyóújfalu Hérnek kertben 1248 
nm területű beépíthető kert eladó. Érd.: 
06-54/402-957 vagy 06-30/272-7982

eladó 9 HA lucerna ezévi kaszálási joga 
Tépe-B.újfalu között közvetlen a kövesút mel-
lett. Érd.: 06-30/542-2859

lipót kertben 500 négyszögöl ker-
ti föld eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 
06-30/517-2548

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

Mikepércs Bodóházánál 5-ös dűlőnél 1200 
nm nagyságú gondozott szőlő eladó. Érd.: 
06-30/906-2052

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

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

11 HA szántó egytáblában kiadó érdeklődni 
az esti órákban. Tel.: 06-70/322-5558  vasgy 
06-30/319-2388

G a r á z s
Bessenyei ltp 1 alatt 18,5 nm garázs eladó. 
Érd.: 06-30/435-4559

Garázs (üzlethelyiség) eladó a Bessenyei ltp-
en 18 nm forgalmas úton, vételár 100 %-ban 
leírható. Tel.: 06-30/993-8394

G é p ,  s z e r s z á M
Gruberlazító, fűkasza, kombinátor, front-
kasza, vetőgép, forgóborona, rendsodró, 
eke, terménybefúvó, homlokrakodó. Tel.:06-
30/747-6774

rendsodró 1 db, rendképző 1 db eladó. 
érd.: 06-70/595-9943

4-es Regeht eke sorközművelő kultivátor 
krumplivetőgép és felszedő, műtrágyaszóró. 
Berettyóújfalu Pákász 58 Érd.: 06-30/747-
6774

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

autót veszek!Állapot és kortól függetlenül 
azonnali készpénzfizetéssel!06706255878

aUtÓBONtÓBa VÁSÁROLOK KELETI-
NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron,  ELSZÁL-
LÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

á l l a t

iNszeMiNátOr  
06-30/248-51-11, Papp Sándor

eladó 1 db rágott koca, körbálás lucerna és 
lucernamag. érd.. 06-30/425-9858

eladó 22 db anyajuh, 1 db kos, 3 db anya-
kecske, 1 db suta gida. érd.. 06-20/830-
5307

előnevelt csirke március végétől folyama-
tosan kapható előjegyeztethető. Érd.: Kovács 
Imre Berettyóújfalu Ben u 22. Tel.: 06-54/402-
470 06-30/401-0429

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

Jó minőségű kisbálás lucerna van eladó 
kb 600 db szinben tárolva esőmentes. tel.: 
06-30/851-6403

Kacsa, liba kapható. Tel.:06-30/420-6420

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

NB kereten méh családok kaphatók. Érd.: 
06-30/856-9939

NB 15 méhcsalád eladó. Tel.: 06-54/401-
809 reggel 7-től 9-ig

Nyulak eladók Derecskén Szováti u 43

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

pecsenyekacsa áprilisra íratható. Tel.:06-
30/466-6050, 06-70/232-7357

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 éves 
Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 600Ft/db.  
INGYENES házhoz szállítás! Tel: 30/7576-
057

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

120-130 kg mangalica hízók eladók. érd.: 
06-30/463-8586

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

160-180 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-70/624-3300

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

3 hetes MT 2 hetes fekete bika borjú van 
eladó. Tel.: 06-30/715-2177

60 db méhcsalád HUNOR kaptárral, plusz 1-1 
hozzá tartozórakodó fiók kiépített keretekkel 
eladó. Érd.: 06-20/522-3848

N ö V é N Y
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 körbá-
la és 80 db 120*150-es lucerna körbála. Tel.: 
06-30/867-0506

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

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

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

lucerna 3HA éves használatra kiadó. 
Érd:06-70/595-9943

Mágnes rostált lucernamag kis és nagy 
mennyiségben eladó! Ui. MTZ 50, 55, 
80-as traktorok eladók. Érd.: 06-20/955-
3615

Nagybálás lucerna és parti széna, 200 kg 
lucernamag eladó. Érd.: 06-30/463-8586

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

2000 kg tritikálé eladó 5000 Ft/100 kg. Érd: 
06-30/581-5995

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

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

azonnali készpénz fizetéssel régiséget, 
hagyatékot, bútort, festményt, régi órá-
kat, fém 200 forintost vásűárolok. érd.: 
06-20/332-0970

Berettyóújfaluban keverő kölcsönzés. 
Érd.: 06-20/497-2524

eladó sorközművelő műtrágyaszóró, 3 fejes 
eke, nehéz borona 2 db vastartály, 300 l tej-
hűtő. Érd.: 06-20/920-5245

elektromos rokkantkocsi szinte új állapot-
ban, szemes tengeri 5-10 mázsás tételben 
házhoz szállítva eladó. 06-70/302-4409

Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás pincé-
től a padlásig. Érd.: 06-30/309-0564

impulzeres mágneses ágy eladó. Hasz-
nálható: magasvérnyomás- vérkeringé-
si probléma-idegrendszer-emésztési-izületi 
fájdalmak, sebek-lábszárfekély-légzési 
problémák kezelésére. Árd: 360000 Ft. Érd.: 
06-30/205-5489

Jó állapotban lévő alig használt francia ágy 
eladó. Ár: 30000 ft Érd.: 06-30/205-5489

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

tangóharmonikák Hohner, Weltmeirter, 
eladók. Tel.: 06-30/234-5993

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

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

200*104 cm-es ágyneműtartós, vadonatúj 
rekamié eladó. Tel.: 06-70/612-1436

5*9*4 m-es szálas takarmány tároló 
tubingból eladó. Tel.: 06-30/259-3655

s z O l G á l t a t á s
árnyékolástechnika. Redőny, reluxa, 
harmonikaajtó, szalagfüggöny szúnyogháló 
készítése javítása! Tel.:06 30 557 8956

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

Csempe, járólap lerakását, fürdőszobák tel-
jes körű felújítását, vízszereléssel, anyagbe-
szerzéssel vállalom. Pontos, megbízható, pre-
cíz munka! Tel.: 0630/361-6122

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, hegesz-
tett háló, hullámosított háló, nádszövetek, 
szálas vasanyag, kiegészítők közvetlenül 
a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu +36-
30/537-3308

duguláselhárítás, bontás nél-
kül. Berettyóújfalu és környékén. Érd.: 
06-54/401-109 vagy 06-20/497-2524

Kerítés drótot, betonoszlopot közvetle-
nül a gyártótól. Érd.. 06-30/312-1417 vagy 
Derecske Rákóczi u 93

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

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!

Gyöngyi, Kakas, 
Pecsenyekacsa ill. 

nagysúlyú hízó van eladó.
Lovász Imre kistermelő
Tel.: 06-20/366-6015

S4142000168462 39
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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

38
78

19

 
Kovácsné Balog Mónika

Dekoratőr 
 

Vállalom
rendezvények,esküvők

dekorálását egyedi
igény alapján Hajdú -

Bihar megyében!
06/30 519-3658

39
08

40

Kos - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazód-
tak a kérdéseik. Így segítséget kaphat 
ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva 
egyből a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz. 

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

Skorpió - Élvezi a kihívásokat, 
ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

Halak - Tele van önbizalommal 
és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát  
a megfelelő irányba is 

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.

n Horoszkóp 13. Hét (2017. március 27-től április 2-ig)
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Megbízható személy házkörüli és kerti 

munkákat vállal. Érd.: 06-30/661-1980

Olló, kés, húsdarálókés, sövényvágógép, haj-

nyírógép élezése, Derecske Szabadság u 6. 

Érd.: 06-20/536-7506

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

szobafestést, mázolást, tapétázást, lami-

nált parkettázást vállalok. Tisztességes mun-

kavégzéssel, normál áron. 06-70/631-1550

szobafestést, mázolást, tapétázást, kül-

ső szigetelést, festést, tető mosást vállalok. 

Érd.: 06-20/310-0994

WWW.XaBlaK.HU Nyílászárók széles 

választéka (pl. 120x150cm: 29.500Ft) Tel: 

06-70/360-9538

p é N z
szabadfelhasználású hitel, 

adósságrendező hitel ingatlanra, hitelkiváltás, 

kezes nélkül, előzetes banki költség nélkül. 

Függő ügynök , THM: 5%-10,2 %, Regszam 

:0040600476843, 06306358080

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

á l l á s
”C”, „E” kategóriás tehergépkocsi vezetőt 
felveszünk. ADR vizsga előnyt jelent. Érd.: 
06-70/533-0258

ausztriába határközeli bárokba csinos höl-
gyeket felveszünk. Korrekt feltételek. Kezdő-
ket is várunk. 06/30/534-4699, 0043/664-
2366335

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

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

Berettyóújfalui sörözőbe középkorú höl-
gyet felveszek. Szakképesítés előnyben. Tel.: 
06-30/708-1591

d kategóriával rendelkező buszsorfőröket 
keresek állandó munkára, kiemelt bérezés-
sel. 06-30/299-3700

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

ebesi telephelyre férfi takarító munkatársa-
kat keresünk. 06-30/939-8340

egyedülálló férfit vagy egyedülálló nőt fel-
veszek kevés szarvasmarha félékhez kisegí-
tőnek. Teljes ellátással, ott lakással, fizetés 
megegyezés szerint. 06-30/254-5520

építőiparban jártas segédmunkást kere-
sek. 06-30/867-1413

Gépi vakolásban homlokzati szigetelés-
ben jártas munkavállalót felveszek. érd.. 
06-30/602-5230

Gyakorlattal rendelkező szakácsot, kony-
hai kisegítőt keresünk Berettyóújfaluba a 
Mátyás Ranchre. Érd.: 06-20/960-7133 dél-
utáni órákban

Juhászt keresek. Érd.. 06-30/360-6280

Keresünk berettyóújfalu étterembe leg-
alább 5 év szakmai tapasztalattal rendel-
kező munkájára igényes szakácsot és 
konyhalányt kiemelt bérezéssel! Érd.: 
0630/228-3085

Komádi sörözőben a piaccal szemben 1 fő 
női alkalmazottat felveszek. Érd.: 06-30/269-
7127 vagy a helyszínen.

Mezőgazdasági gépszerelőt, gépkeze-
lőt keresek. Érd.: 06-30/655-3466

Női felsőruházat varrására bedolgozó var-
rónőt, varrócsoportot keresek. Hosszú távú, 
folyamatos munka. 06-70/6374-011

Növénytermesztésben, gépszerelésben 
tapasztalt kollégát keresünk kiemelt fizetés-
sel. Szükség esetén ingyen szolgálati lakás. 
Somlóvásárhely 06/30/902-5580

önállóan dolgozni tudó autószerelőt keresek 
Zsákai munkahelyre. érd.. 06-30/371-5403

teherautó javításhoz autó-elektromos és 
autószerelőt keresek. 06-20/958-4387

200.000.-Ft bruttó! Zalaegerszegre beta-
nított munkásokat keresünk több műszakra! 
Szállás-előleg megoldott! Tel.: +36-20/224-
0242., +36-30/791-0950

O K t a t á s t  V á l l a l
aranykalászos gazda, Méhész, Vagyonör 
tanfolyamokat indítunk. Tel:30/2283281 
E00183/2015/A008,A019,A004

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező - Vendéglős, Ven-

déglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-

lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.

hu (E-000937/2014/A001-A011)

élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető tan-

folyam indul Debrecenben nagy kedvezmény-

nyel március elején. tel: 70 209 2007 www.

alacritas.hu

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

targoncavezetö, Emelögép, Föld-

munkagép kezelö tanfolyamokat indí-

tunk. Tel:30/2283281 E001083/2015/

A011,A012,A022

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Tóth Károlyné 
(Györgyfi  Mária)

halálának 6. évfordulójára
március 20-án.

„Őszülő hajadat már nem borzolja 
a szél,
néma ajkad, már nem mesél.
Könnyes szemmel sírodnál megállunk,
ha tudnád mennyire hiányzol!”

Bánatos férjed, fi aid és azok családja

Csillagok voltak mert szívből szerettek,
S mi úgy szerettünk, ahogy lehetett,
Mégis elmentek tőlünk, mint lenyugvó nap,
de szívünkben élnek, s mindig maradnak.

Ökrös Gyula
halálának 6. évfordulójára

Ökrös Gyuláné
Gizi néni

halálának 3. évfordulójára

Lányod és gyermekei

Emlékezünk

Elekes 
Dénes

(március 25-én)
halálának 4. évfordulójára.

Elbúcsúzom, de ott leszek
Ahol a szél zúg a nap nevet
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.

Feleséged, fi aid menyeid és a kis unokád

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Bokor Márton
élt 65 évet

volt Komádi lakos
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, a család 

fájdalmában osztoztak.
 A gyászoló család

Imre (1926-2010) gátőr-

re emlékezünk. Imre bá-

csi verseit tolmácsolja: 

Németh „Nyiba” Sándor 

olimpikon

Berettyóújfalu, Nadányi 

Zoltán Művelődési Ház

március 27. 
15.00

Segítünk, hogy segít-

hess! – múzeumi ön-

kéntesek képzése, téma: 

képzőművészet

Berettyóújfalu, Bihari 

Múzeum

MIKOR
és HOL

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

18.00
„Bihar termé bölcsőn 
fáját...” CD bemuta-
tó és emlékest. Balázs 

március 28.
18.00 óra
Csak egy SZABAD em-
ber lehet egészséges
Dr. Lenkei Gábor 
előadása
Lovarda – Debrecen

március 29.
18.00 óra
Joós István előadása.
Grand Hotel Aranybika 
– Debrecen

19.00 óra
Dumaszínház ROAST 3
Kiss Ádám / Dombóvári 
István / Hajdú Balázs / 
Szomszédnéni Produk-
ciós Iroda / Schobert 
Norbi
Lovarda – Debrecen

március 30.
19.00 óra
Kepes András előadá-
sa. Ajjaj! Mivé lett a 
világ!
Lovarda – Debrecen

19.00
Színházi esték III. 
Anconai szerelmesek 
zenés komédia két rész-
ben a hetvenes évek 
olasz slágereivel
Berettyóújfalu, Nadányi 
Zoltán Művelődési Ház, 
Színházterem

március 31.
8.00 óra
A házak háza országos 
program (Alkotóházak 
nyitott hétvégéje)
Berettyóújfalu, Bihari 
Népművészeti Egyesü-
let Alkotóháza

17.00
A csökmői Tücsök-
zenekar jubileumi 
koncertje
Csökmő, Faluház és 
Könyvtár

április 7.
13:30
Teszünk-veszünk szor-
goskodunk – óvodape-
dagógusok ötletbörzéje, 
téma: Tavaszköszöntő,
húsvéti hagyománya-
ink határon innen és túl 
kézműves ötletek és já-
tékok a húsvét jegyében
Berettyóújfalu, Bihari 
MúzeumDumaszínház

Kepes András előadása. 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Nagy 
László

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút 

virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban 
részvéttel osztoztak.

Gyászoló család

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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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

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:

SÍRKŐ
Régi síremlékek 

cseréje olcsó gránitra
í éé í é

Diszkont 
ár!

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

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

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

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

A MEGOLDÁS, 
...A KIVÁLTÓ OKOK 
MEGSZÜNTETÉSE!

EKK Debrecen
ekkdebrecen@gmail.com

Tel.: 0670/3235-724 és 
0620/259-1218

B E T EG 
VAGY ?

NE A 
TÜNETEKET 

KEZELD!

MADE IN GERMANYY

Berettyóújfalu, 
Mártírok u. 1. 

�:+ 36 30 720 5559

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

Étkezési és fémzárolt
a Berettyó Tüzépen VETŐBURGONYA VÁSÁR

Kleopátra•  (korai): 
 10-30 kg-os 
Red Scarlet • (korai): 
 10-30 kg-os
Deziré•  (Őszi):  10-30 kg-os 

Agria•  (sárga):  10-30 kg-os
50 szemes mini gumók!• 
Bella Rózsa, Balatoni Rózsa, • 
Deziré étkezési és apró 
burgonya

Berettyóújfalu Bakonszegi út 7. Tel.: 06-54/402-188

Lila, fehér és vörös hagymák!

Magyarországon már 26 éve praktizáló

és 39 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező hagyományos kínai orvoslás.

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

(Mediterrán Ház a régi OTI-val szemben)
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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
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Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 8.

 Férfi öltönyök • 39900 Ft 19950 Ft
 Férfi zakók • 29900 Ft 14950 Ft
 Férfi • Olymp ingek 19800 Ft 9900 Ft
 Női alkalmi blúzok • 8990 Ft 4495 Ft
 Női elegáns szoknyák • 12990 Ft 6495 Ft
 Rouge ruhák • 17900 Ft 8950 Ft
 • Warp Zone felsők 4990 Ft
 • Warp Zone tunikák 8990 Ft
 • Warp Zone farmer szoknyák 9990 Ft
 Női alkalmi cipők • 5000 Ft
 Férfi utcai és alkalmi cipők•  9900 Ft

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


