9. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Delikát8

VIRÁGBOLT

Két sikeres év után a Delikát8 tovább folytatja „Főzzön 8
játszóteret!” programját, így 2009-ben ismét 8 db új és
biztonságos játszótérre pályázhatnak a települések lakói.
2008-ban kirobbant „játszótérláz” során Biharkeresztes 168
kg-ot gyűjtött össze, lelkes anyukák és nagymamák segítségével.
Érdemes összefogni és közös erővel gyűjteni a vonalkódokat a környezetünkben élő gyerekek érdekében, hiszen akár
a Mi településünk is a nyertesek között lehet. 2009. februárig már 110 kg vonalkódot sikerült összegyűjtenünk!
Továbbra is várjuk és gyűjtsük együtt a vonalkódokat!

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

Gyűjtőhelyek
Általános iskola – Hősök tere, Általános iskola – Széchenyi utca,
Erdélyiné Szőke Tünde kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház,
Privát Bolt – Hunyadi utca, Jutka boltja, Privát Bolt – Kossuth
utca, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt – Hősök tere,
Zöldséges bolt Kossuth utca, 7-es ABC ÁFÉSZ bolt, 10-es ABC,
Ági bálásruha

Egy gondolat a közös ügyért…
A művelődési házban elhelyezett gyűjtődobozt a benne
lévő kódokkal február elején ellopták.
Felháborodásunknak itt adunk hangot, hiszen MI
dkg-ként a város gyerekeinek egy közös játszóteréért
gyűjtjük a vonalkódokat, s így az ismeretlen a gyerekektől
lopta el a lehetőséget….

- 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
VÉGKIÁRUSÍTÁS AMÍG A KÉSZLET TART
AZ "ILI" DIVATBAN -30, -60%
Ajánlat: -gyerek - férfi -női ruházat, kosztümök, szoknyák,
farmerok, öltönyök, ingek, nyakkendők, alsók, felsők.
Lányka - fiú ruhák, pizsamák, ágyneműk, táskák, övek,
csatok, illatszerek, kozmetikumok.
Csíkos papucsok 1000,- Ft-ért
Női szövet nadrág 2.500,- Ft, 3.000,- Ft

Papp Zoltánné tel.: 06/30/349-7638






Motoralkatrészek: Kiegészítők, tartozékok
Motorszervíz:
Hengerfúrás, főtengely-javítás
Fűrészlánc-készítés 3/8x1,3: Láncélezés
Akkumulátorok 36-225 AH-ig AKCIÓS ÁRON
Daróczi Sándor
Biharkeresztes, Nagy Sándor u. 3.
Tel.: 20/3345-367

A Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Köszönetet mond azoknak, akik 2007. évi
adójuk 1 %-val hozzájárultak az egyesület működéséhez.
A befolyt összeget, 49.300 Ft-ot fellépőruha
készítésére fordítjuk.
Régi és új támogatóink felajánlását köszönettel fogadjuk!
Adószámunk: 18992489-1-09
Hajdú Erzsébet az egyesület elnöke
MEGNYÍLT!!
Biharkeresztes központjában a lottózó mellett a volt Lé-da
ajándékbolt helyén az Évi baba és gyermekruházat!
Kínálatunkból: -kelengye, minden, ami egy babának kell.
-Baba- és gyermekruházat 56-158-ig! Baby mérettől egészen a felnőtt méretig! Minőség legjobb árakon, valamint
olcsó gyerekruhák! Minden héten megújuló árukészlet,
ünnepségekre alkalmi ruházat rendelhető!
-Kiegészítők: babyjátékok, rágókák, cumik, cumisüvegek,
faliszőnyeg, babykomp, 4-részes ágyneműgarnitúrák és
huzatok. Bizományba beveszünk: használt kiságyakat,
babakocsit, kifogástalan állapotban babaruhákat.
Olcsó és egyedi bizsuk: láncok, karkötők, hajpántok és
hajráfok minden korosztály részére, valamint olcsó ajándékok! Megéri benézni!

Nyitva tartás: h-p: 9-17 óráig szo.: 8-12 óráig
Tel.: 06/30/867-96-97
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

SZEMÉLYI HITELEK
30-200 ezer Ft-ig

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

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

