9. OLDAL

Tisztelt Adófizető!
Köszönjük a 2007-ben felajánlott 1 %-ot. A
kapott 92.757,- forintot gép- és szerszámvásárlásra fordítottuk.
Az ön felajánlása nélkül nem tudtuk volna
gépparkunkat korszerűsíteni.
A fiatal modellezők megtanulják használni a
szerszámokat, megismerik a rajzolvasást,
anyagtulajdonságokat. Kreatívan töltik a
szabadidejüket, nem csavarognak; egy jó
hangulatú közösségben ismerkedhetnek meg
fokról-fokra az építés örömével.
A Modellező Klub Biharkeresztes közhasznú
szervezet klubtagsága nevében, tisztelettel:
Forgó "Kínai" Gyula
Klubvezető

KERESZTESI HÍREK

Kedves Játékos!
A Delikát8 "Főzzön 8 játszóteret!" programja lezárult, és idén ismét 8+1
szerencsés település örülhet egy modem és biztonságos játszótérnek.
Tiszalúc, Tokod, Tolcsva, Nagyhegyes, Szurdokpüspöki, Martfű, Görbeháza, Héhalom és Drávapiski lelkesen gyűjtő anyukái és nagymamái
már gondoskodtak arról, hogy a településükön élő gyerekeknek a jövőben
is legyen hol játszaniuk.
Több, mint 75.000 pályázatból került kihúzásra a 8 nyertes, és a 8+1 játszótérért is óriási küzdelem folyt egészen az utolsó napokig, így a szerencsére is nagy szükségük volt a településeknek. Pályázatával Ön is tett a
közösségéért és a környezetében élő gyerekekért!
Köszönjük, hogy lelkesítette a többi anyukát és nagymamát, és bátorította
őket a játékra, hiszen csak igazi összefogással lehet nyerni. A Delikát8
2009-ben is folytatja programját, így újabb 8 európai szabványnak megfelelő játszótér vár gazdára jövőre is.
Érdemes gyűjteni!
Üdvözlettel: Delikát8 csapat

VIRÁGBOLT
(Gimnázium mellett) Biharkeresztes, Ady E. u. 2. sz. alatt

- virág, ajándék
- cserepes és vágott virágok
- sírcsokrok, koszorúk készítése
Nyitva: Kedd - Pétek : 9.oo - 12.oo-ig, 13.oo - 16.oo - ig
Szombat : 8.oo - 12.oo -ig
Szakállas Józsefné Tel.: 06-30-415-99-89

VENYIGE CSABA MŰKŐKÉSZÍTŐ
Márvány, gránit, műkő síremlékek,
párkányok készítése, takarítása.
Egyedi elképzelések megvalósítása rövid határidővel.
Részletfizetési lehetőség!

Biharkeresztes, Kazinczy u. 26.
Tel: 06/20-347-72-88

Akciós akkumulátorok!
Ízelítő árainkból!
12 V 44 Ah - 11.500,- Ft
12 V 55 Ah - 13.000,- Ft
12 V 72 Ah - 16.500,- Ft
12 V 100 Ah - 21.500,- Ft
12 V 155 Ah - 30.500,- Ft
Daróczi Sándor
Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 3.
Tel.: 06/20/334-5367

A PAPÍR- ÍRÓSZERBOLT AJÁNLATA
(Biharkeresztes, Széchenyi u.56.)

- 2009-es fali és asztali naptárak
- 2009-es határidőnaplók és zsebnaptárak
- hobbi kellékek
- játékok
- nyomtatványok
- fénymásolás, spirálozás, laminálás

Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk!

HITEL ÉS BIZTOSÍTÁS

SZEMÉLYI HITELEK

Személyi kölcsönök, adósságrendezés,

Kezes, munkáltatói igazolás, sorban állás nélkül!
Forduljon hozzám bizalommal!!!
Márton Lászlóné
a Provident Pénzügyi Rt képviselője

lakásvásárlás, jelzáloghitelek
jövedelem igazolás nélkül is!
Élet- és lakásbiztosítások az összes biztosítótól a legkedvezőbb feltételekkel.
Korrekt ügyintézés! Hívjon bizalommal!
Tel.: 30/835-9436, 30/965-1072,
70/501-6612, 70/155-0383

30-200 ezer Ft-ig

Tel: 06 20 774 7984

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása
Éjjel-nappali ügyelet

BÁRÁNY LÁSZLÓ
Biharkeresztes, Rákóczi u. 6.
Tel: 54-430-581 Mobil: 06-20-339-3278
Bemutatóterem: Biharkeresztes, Liszt F. u. 2/a

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

