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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!

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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Kezelési díjak már
1000 Ft-tól

elérhetőek!

Bejelentkezés: +36-30/4-50-60-70, www.kinaigyogymod.hu

Szolgáltatásaim:

2017. április 2-án induló képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.
Érdeklődni: 06-20/203-4780

PYTHON bőrüzlet
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 46. 

Nyitva: H-szo: 9-18 óráig

UV VÉDETT NIKKELMENTES 
NAPSZEMÜVEGEK 2500 FT

NAPSZEMÜVEG VÁSÁR
2017-es új modellek

+ 36 30 830 05 07 • +36 70 456 88 50

Részletekről érdeklődjön telefonon!

Keresse megbízható 
NÖVÉNYORVOSI ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI 

SZOLGÁLTATÁSAINKAT
 az IRRIFARM Kft.-nél!

Növényorvosi szerződéskötés és receptkiadás
Növényvédő szer, műtrágya kereskedelem

Növényvédelmi szolgáltatások
Mezőgazdasági bérmunkák

ACÉLFELNIK:
13” - 16” 5.720 Ft/db
17” – 18” 7.620 Ft/db

PÓTKOCSI ÉS KAMION 
FELNIK 12.700 Ft/db

Mezőgazdasági felnik egyedi 
ajánlat alapján.

ALUFELNIK:
13” - 16” 6.990 Ft/db
17” – 18” 8.890 Ft/db

A fenti árak irányárak, és a standard színekre vonatkoznak.
Egyedi igényekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Rövid határidővel vállaljuk 
felnik homokszórását, porfestését

(ALAPOZÁS+FEDŐFESTÉS).

E-mail:polyduct@polyduct.hu | Tel.: +3630/983-7148, +3630/225-3406

KLÁRA-SZÍVE Időskorúak Gondozóháza 
4200 Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 12. 
(volt mozdonyvezetők üdülője).

Nincs várólista, azonnal elfoglalható helyek.
Tel.: 06-30/827-5432; 06-30/827-5434

Háziorvosi ellátás,• 
szakápolás,• 
ápolás-gondozás,• 
teljes ellátás,• 
24 órás felügyelet.• 

egy hónapon keresztül!

Áprilisi kezdéssel fagyislányt 
felveszünk!

Április 1-jével 
ISMÉT 

FAGYLALT 
az Ulveczki Kézműves Cukrászda 

és Kávézóban 
(Nádudvar, Fő út 128.)!

Nyitási AKCIÓNK:

2-őt fi zet 3-at vihet

lislis 1 jévels 1 jével1 jé l

Hajdúszoboszló, Ipartelep u. 5.
 +36-20-965-6355 

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-16-ig

BETONACÉLOK, • 
KÖRACÉLOK, • 
SZÖGACÉLOK, • 
BETONHÁLÓK • 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

ZÁRTSZELVÉNYEK, 
40X20X2 3020 FT/6 M  (503 FT/M)
40X40X2 4110 FT/6 M  (685 FT/M)
60X40X2 5190 FT/6 M  (865 FT/M)

VAS
Kereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
3 % kedvezményt biztosítunk.

AKCIÓ

Sebészeti magánrendelés
Rendelési idő: minden szerda 17-19 óra
Helye: Balmazújváros, Dózsa Gy u 5-7 , Rendelőintézet, Sebészet

BALMAZÚJVÁROS
www.lezercentrum.hu

LÉZERES MŰTÉTEK  dr. Szikora Miklós
benőtt köröm végleges ellátása

sírdaganat
ásamirigy daganat (atheroma)

s mölcsök
daganatok

anyajegy áv vettannal

fibrómák
Érsebés gálat,
se űtétek

f ke lések, gálás
ekc érk s

géne tás

Bejelentkezés: 06-30/9675-866, 52/580-070

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
a mérlegképes könyvelő képzés előfeltételeként

SALDO Képzés Kft. Halköz Üzletház
Debrecen, Simon� y u. 4-6. I/108.
30/677-92-45

Teljes körű tájékoztató letöltése és jelentkezés:
www.sa ldonet .hu

tanfolyam indul Debrecenben
április 8-tól szombat délelőttönként.

Tandíj: 12.890 Ft/hó-tól – feltétel: érettségi
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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:

Derecskei telephelyű, bútorgyártással fog-
lalkozó cégünkhöz keresünk munkatársakat 

a következő munkakörökbe:

De
lal

Érdeklődni: Telefon: 30/ 663 58 26
Személyesen: Derecske, Dózsa György utca 27.

Email: kiss-iskolabutor@t-online.hu

LAKATOS • szakember
ASZTALOS • szakember
FÉNYEZŐ • szakember
ASZTALOS/LAKATOS • 
segédmunkás

KŐMŰVESMUNKÁK
járda és
útszegély építés,

térkövezés
házak lakások felújítását vállalom.

06-30/463-1779
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SZERESD A VÁROST ÉS CSATLAKOZZ 
A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

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

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

A Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzé-
si Osztálya Bűnmeg-
előzési hírlevélben hív-
ja fel a figyelmet az 
internet káros tartal-
maira.

A „Biztonságos Inter-
net Napjává” nyilvánítot-
ták az adott év második 
hónap, második hetének, 

második napját az Európai 
Unió kezdeményezésére. 
Ezen a napon igyekeznek 
felhívni minél szélesebb 
körben az emberek – külö-
nösen a gyermekek és fia-
talok – figyelmét arra, mi-
lyen veszélyeket tartogat, 
ha figyelmetlenül interne-
tezünk. Mindez azért is 
kiemelt jelentőségű, mert 
manapság már nem csak in-
formálódásra használják a 
netes tartalmakat, hiszen 
a chatelés és az e-mailezés 

már a napi rutin részévé 
vált. Sajnos sok esetben ar-
ról sincs a szülőknek elkép-
zelése, milyen veszélyeket 
von maga után egy-egy in-
ternetes tartalom. A meg-
oldás kulcsa az őszinte 
beszélgetés, melyhez a bűn-
megelőzési hírlevél hasznos 
tanácsokat ad.

A felhasználó neve, sze-
mélyi azonosító száma, 
lakcíme és telefonszáma 
nagyon értékes az online 
zaklatók és bűnözők szá-
mára. Javasolja gyermeké-
nek, hogy a telefonszámot 
és alakcímet csak a bará-
taiknak adja meg. Ez bi-
zonyos mértékig megvédi 
őt attól, hogy online vagy 
cyber-zaklatás áldozatává 
váljon.

A cybebullying, azaz az 
internetes kortárs-zakaltás 
egyre gyakrabban fordul 
elő. Tipikus esete, ha egy 
nem szimpatikus osztály-
társat kiközösítenek, meg-
leckéztetnek. Gyakori az 

álprofil létrehozása, ahol 
a gyermek nevében külde-
nek kellemetlen üzeneteket. 
A zaklató képek, üzenetek 
nagyon gyorsan elterjed-
nek, így a megaláztatás még 
nagyobb közönség előtt tör-
ténik. A megyei bűnmegelő-
zési osztály felhívja a figyel-
met arra, hogy fontos, hogy 
a zaklató magatartásra, erő-
szakra az áldozat semmi-
képpen sem erőszakkal vá-
laszoljon,  hiszen  így belőle 
is zaklató válna.

Mire figyeljen a szülő?
Legyen tudatában an-

nak, hogy akár az ő gyerme-
ke is zaklathat másokat az 
interneten, illetve lehet zak-
latás áldozata! Intő jel lehet, 
ha gyermeke feszültnek, ide-
gesnek tűnik internetezés 
vagy mobilozás után.

Beszélgessen gyermekével 
arról, hogy mire használja az 
internetet, mobiltelefont! 

Ismerje meg a gyermeke 
által használt szolgáltatá-
sok biztonsága eszközeit! 

A legtöbb közösségi oldal-
nak, chat oldalnak vannak 
„blokkolás” vagy „elutasí-
tás” gombjai, biztonsági 
beállítási menüpontja le-
hetőséget nyújt az online 
üzenetek rögzítésére is.

Emlékeztesse gyerme-
két arra, hogy ne vála-
szoljon a rossz szándékú 
üzenetekre!

Mentse el bizonyítékként a 
zaklató e-maileket, üzenete-
ket, online beszélgetéseket!

Nagyon fontos, hogy a 
zaklatott gyermek környe-
zete határozottan kiálljon 
mellette. Szülőként ebben 
mutasson példát!

Jelentse be a zaklatást! Je-
lezheti a szolgáltatónak, a 
www.biztonságosinternet.
hu oldalon a hotline vo-
nalon vagy forduljon a 
Rendőrséghez!
(Folytatása következik).

V. K.

Veszélyben a gyerek az interneten?
Cél a tudatosabb és biztonságosabb mobiltelefon és online technológia használata

A CSÚCSON KELL 

ABBAHAGYNI!
ELLKELL 

GYNI!!!!!

ÁPRILIS 22.

Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2
hajduszoboszlo@szuperinfo.hu
�: 06-52/273-006;  06 30 443 5297



32017. március 31.

Már heti egy nap 
húsmentes étkezéssel 
jelentősen meghosz-
szabbíthatjuk boly-
gónk élettartamát. 

Nem gondolnánk, de az 
állattenyésztés több felme-
legedést okozó üvegházgázt 
termel, mint a növényter-
mesztés. A húsmentes hét-
fő mozgalom célja a klí-
maváltozás hatásainak 

csökkentése. Ha hetente egy 
napon mellőzzük a húséte-
lek – beleértve minden állati 
eredetű terméket: felvágot-
takat, virslit, szalonnát, to-
jást, sajtot, stb. – fogyasz-
tását, már lassíthatunk az 
éghajlatváltozáson. 

A mozgalmat még 
2009-ben indította el Paul 
McCartney, aki azóta több 
kampány, iskolakert és 
menzareform kezdemé-
nyezője lett. Ha tömegek 

csatlakoznak a húsmen-
tességet támogató heti 
egy naphoz, a Föld is meg-
könnyebbülhet. Az állat-
tenyésztés szénlábnyoma 
óriási, ha csatlakozunk, ke-
vesebb terhet kell bolygónk-
nak cipelnie.

Az ipari méretű húster-
melés a globális felmele-
gedés 18%-át teszi ki az 
Élelmezésügyi és Mező-
gazdasági Világszervezet 
(FAO) szerint. Egyedül az 
energiaipar az, mely a hús-
termelés környezetszennye-
ző hatását übereli, ez az 
arány 21%-ra tehető. Azon-
ban vannak olyan számítá-
sok is, mely a hústermelés 
üvegházgáz-kibocsátását 
51%-ra teszik: az egyre na-
gyobb állatállomány kilég-
zéséből és a megváltozott 
területhasználatból (ta-
karmánytermelés térhó-
dítása) származó szén-di-
oxid kibocsátás, illetve az 
állattartásból és a trágya-
kezelésből levegőbe kerülő 
dinitrogén-oxid és metán-
kibocsátás hatalmas mé-
reteket ölt. Előbbi 23-szor, 

utóbbi 296-szor nagyobb 
felmelegedést okoz, mint a 
szén-dioxid.

Ha a mostani irányvonal 
a jövőben is így folytatódik, 
2050-re a haszonállat-állo-
mány több mint 100 milli-
árd lesz, mely meghaladja 
az akkora várt emberi né-
pesség tízszeresét.

 
Kevesebbet, de 
minőségiből

Habár hazánkban húsfo-
gyasztás tekintetében csök-
kenő tendencia mutatkozik, 
még mindig főleg húsfarmo-
kon nevelt, csökkent tápér-
tékű húst fogyasztunk. A 
biotermelés sokkal kevés-
bé terheli a klímát. Helyez-
zük előtérbe a minőséget a 

mennyiséggel szemben, és 
együnk kevesebb, de tápér-
tékben gazdagabb, szabad 
tartású húst. Napi 5-6 dkg 
hús fedezi szervezetünk 
aminosav-szükségletének 
és fehérjeigényének a ne-
gyedét. A fontos összete-
vőket kizárólag a minőségi 
húskészítményekben talál-
hatjuk meg. Ezek ráadásul 
finomabbak, kevésbé zsíro-
sak, tápanyag- és vitamin-
tartalmuk jelentősen több, 
mint a nagyüzemi terméke-
ké. Halfogyasztás esetén is 
részesítsük előnyben a ha-
zait, hiszen nemcsak egész-
séges, hanem környezetba-
rát megoldás is.

V. K.

Kevesebb hús, zöldebb jövő?

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

06/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.hu
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Névnapok
április 3. • Buda, 

 Richárd 

április 4. • Izidor 

április 5. • Vince 

április 6. • Bíborka, 

 Vilmos 

április 7. • Herman

április 8. • Dénes

április 9. • Erhard

BS 
É T E L B Á R

/BS-etelbar es Kavezo
Nádudvar, Fő utca 163.

töltött lángos

te
a

gyros
menük készételekho

t-
do

g

hamburger
lángos

palacsinta

kávé

cappuccino

HÉTVÉGI 
AKCIÓ!

ÉGI 
Ó! MEGYNYITOTTUNK!

Nyitva tartás: H–Cs: 07–21-ig • P–Szo: 07–22-ig • 06-30/564-3751

E Ü . K I S KÖ N Y V E K
érvényesítése a friss tüdőszűrő lelettel.

Dr. Búzás Csaba  +36-30/393-1841  
 www.uzemorvos-hajduszoboszlo.hu

Munkaalkalmassági vizsgálatok rendkívül kedvező áron.

39
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69
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 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

30/633-0073 www.forba.hu

� Cukrász � szakács � óvodai 

dajka � kéz és lábápoló 

� szociális gondozó 

� gyógyszertári asszisztens, 

� ápoló � ingatlanközvetítő 

� társasházkezelő

� kisgyermek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 
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Válassza a kiváló német minőséget!

-51 %
Debrecen, Nyíl u. 144.

+36 30 720 5559
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y m

in-

dig érezte, hogy egy-

szer saját szalonja 
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ségszalon m
egálm
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tulajdonosa. Erdélyi m
agyar-
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ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
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ivatása és az 

élete lett.– 
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szalonod? H
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hogy saját üzletet nyiss?
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ár több m

int egy éve 
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indig is vágy-
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 rá és éreztem

, hogy egy-

szer saját ü
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 lesz. M
ost 

jött el az ideje.
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 a dolgokat. A
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int nagy segítség volt a 
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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 megálmodója és 

tulajdonosa. Erdélyi magyar-

ként a szerelem hozta Deb-

recenbe, és már férje olda-

lán váltott arra a szakmára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– Mióta működik 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. Most 

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
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kor a férjem
mel megismer-

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 

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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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.

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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Deilinger Tamás
+36 30/304-1534

MŰANYAG - nyílászárók 
forgalmazása, beépítése 

á

�redőnyök
�reluxák
�szúnyoghálók
�zsaluzia
�napháló
�sávroló 

nyílászáró

39
31

58

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.

nyílászáró
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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

nyílászáró
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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

térburkolás
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Szakemberek A-Z-ig

Nagy László redőny 
és ablakspecialista 
immár 18 éve dolgo-
zik a szakmában so-
kat látott csapatával.

A mester maga is részt 
vesz a munkákban és szá-
mára az ügyfél elégedett-
sége a legfontosabb.

– Általában 5–7 ember-

rel végezzük a feladatot a 
sűrűbb időszakban, egyéb-
ként pedig elég 3 ember is 
egy igényes átalakítás vagy 
beszerelés kivitelezéséhez. 
Az igazi szakember nem 
fél bepiszkítani a kezét, 
ezért nem csak irányítom 
a csapatomat, hanem ki is 
veszem a részem a munká-
inkból. Az emberek pedig 
látják és értékelik ezt. A ro-

konok, szomszédok gyak-
ran dicsérik az elvégzett 
munkát egymás közt, ez 
az elégedett reklám pedig 
önmagáért beszél. Ha kell, 
inkább maradunk egy órá-
val tovább, de nem hagy-
juk ott úgy az ügyfelet, 
hogy ne lennénk mi ma-
gunk is száz százalékosan 
megelégedve. Kizárólag 
szakszerűen dolgozunk, 
hosszú távú garanciával.

A mester saját raktárából 
szállítja a kívánt ablako-
kat, redőnyöket vagy szú-
nyoghá lókat 
egyenesen a 
telephelyről 
és saját ta-
pasztalatai 
alapján bát-
ran ajánlja 
a Rehau ab-
lakmárkát, 
akár 3 ré-
tegű üve-
gezéssel.

– A Rehau megbízható 
márka, minőségi ablak 
méghozzá jó áron teremt 
elegáns külsőt otthoná-
nak. A redőnyöket illetően 
alumínium párti vagyok, 

hiába kerül többe, mint a 
műanyag még így is jobban 

megéri, kevesebb 
a gond vele, ne-

hezen rom-
lanak és én 
magam is 
ezt hasz-
n á l o m . 
Sz ú nyog -
hálók terén 
a lehúzható 
mobil szú-

nyoghálókat 
tudnám megemlíteni, ezek 
főleg tavasszal vagy in-
kább a nyáron mennek.

Ha felújításról, átépítés-
ről vagy javítási munkála-
tokról van szó a gyorsaság 

és precizitás jellemzi a vál-
lalkozás munkáját.

– Ha megtehetjük, még 
aznap felmérjük az elvég-
zendő feladatokat, hogy 
aztán minél hamarabb 
nekiláthassunk gyorsan és 
hatékonyan a munkának. 
De természetesen nem 
ijedünk meg a nagyobb 
kihívásoktól sem, ha egy 
hosszabb munka esetleg 
egy hétig tart az sem gond, 
hiszen az ügyfél minőséget 
vár a pénzéért cserébe.

K. L.

A minőségi munka 
önmaga reklámja

ELÉRHETŐSÉG
Nagy László
Tel.: 06-30/322-7167

Az idei évtől munkaszüneti nap nagypéntek
Elfogadta az Országgyűlés az erre vonatkozó javaslatot, így már biztos, hogy idén egy nappal több mun-
kaszüneti napunk lesz. Nagypéntek a húsvét előtti péntek, ami idén április 14-ére fog esni, így négyna-
pos hosszú hétvégénk lesz húsvétkor. Ezzel a plusz nappal idén összesen 11 munkaszüneti napunk lesz.Álláspont

Az angol nyelvű CV felépí-
tésére sokféle sablont lehet 
találni a neten, ebből időn-
ként keveredések is lesznek 
egy-egy CV-ben. Amikor an-
gol önéletrajzot írunk, akkor 
nem fordítást kell adnunk, ha-
nem igazi, angolul alkotni-ír-
ni képes embernek kell láttat-
nunk magunkkat. 

Ha professzionális angol 
önéletrajzot akarunk, ami 
nemzetközi szintre hirdetett 

állásoknál is sikeres, akkor a 
tükörfordítás kevés lesz. Az 
angol CV felépítése sokban 
hasonlít a magyarra, de sok-
kal célratörőbben lehet fogal-
mazni, és a fejezetcímeket is 

jól lehet variálni. Az alap CV fe-
jezetek így festenek (a sorrend 
természetesen változtatható, a 
céljainknak, mondanivalónk-
nak megfelelően):

Name and Contact Deta-
ils, Personal Statement, Skills, 
Work History, Achievements, 
Education, Interests and hob-
bies, References. Az egyes fe-
jezetek a benne lévő tartalom 
szerint természetesen más cí-
meket is kaphatnak.
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hasonlít a magyarra, de sok-
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mazni, és a fejezetcímeket is 

jól lehet variálni. Az alap CV fe-
jezetek így festenek (a sorrend 
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ÁLLATGONDOZÓT 
KERESÜNK 

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver***superior 

TEREMFŐNÖK 
FELSZOLGÁLÓ 

munkakörbe keres  
önálló munkavégzésre képes, 

szakirányú végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat. 
Nyelvtudás előnyt jelent! 

Fizetés: kiemelt fi zetés + szerviz díj.
Fényképes önéletrajzot várunk 

az info@hotelsilver.hu címre!

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

Kö
lcs

.-k
öz

v. 
en

g.
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

i s
zá

m
: 4

37
6-

4.
/2

00
3

INGYENES SZÁLLÁSSAL

A hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superior 

TAKARÍTÓI 
SZOBAASSZONYI

MUNKAKÖRBE 
KERES,

 pontos, precíz, munkájá-
ra igényes munkaerőt.  
Fényképes önéletrajzot 
az info@hotelsilver.hu 

címre várunk.

ÚSZÓMESTER: 
Új szakmát tanulnál?

Érdekel egy hosszú távú munka? 
Jelentkezz úszómesternek 

a hajdúszoboszlói Hotel 
Silver****superiorba!

A képzésed költségeit mi álljuk! 
Fényképes önéletrajzot várunk 
az info@hotelsilver.hu címre 

vagy személyesen
a szállodában!

HAJDÚSZOBOSZLÓI 
HOTEL DÉLIBÁB **** SZÁLLODA

TAKARÍTÓ
MUNKAKÖRBE KERES, PONTOS, 

PRECÍZ MUNKÁJÁRA IGÉNYES 
MUNKAERŐT. 

ÖNÉLETRAJZOT A 
HK@HOTELDELIBAB.HU E-MAIL 

CÍMRE, VAGY SZEMÉLYESEN 
HAJDÚSZOBOSZLÓ,JÓZSEF A.U. 

5-7. SZÁM ALÁ VÁRJUK.

A Nádudvari Élelmiszer Kft. mindkét üzeme keres

- VILLANYSZERELŐKET,
- KARBANTARTÓKAT. 

releváns szakképzettséggel 
(akár pályakezdőket is).

Jelentkezés:
telefonon: 54-525-508

(hétfőtől péntekig 8:00-12:00 óra)
e-mailen önéletrajzzal: tjutka@nagisz.hu.

N É M E T O R S Z Á G B A  K E R E S Ü N K :

ÁPOLÓKAT, NŐVÉREKET,
TARGONCAVEZETŐKET, TÉRKÖVEZŐKET,

KERTÉSZEKET, FÖLDMUNKAGÉP
KEZELŐKET.

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés, • 
béren kívüli juttatás, • 
teljeskörü ügyintézés.• 

Elvárások: 
minimum A1 szintű• 
német nyelvtudás,
munkavégzéshez • 

szükséges érvényes papírok, 
német nyelvű fényképes • 
önéletrajz.

Munkavégzés helye: 
Lipcse és vonzáskörzete.• 

Érdeklődni: 
info@sensus-zeitarbeit.de• 
+49-341-2569-9945                • 

www.cvonline.huwww.cvonline.hu
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Elfogadta az Országgyűlés az erre vonatkozó javaslatot, így már biztos, hogy idén egy nappal több mun-
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Az angol nyelvű CV felépí-
tésére sokféle sablont lehet 
találni a neten, ebből időn-
ként keveredések is lesznek 
egy-egy CV-ben. Amikor an-
gol önéletrajzot írunk, akkor 
nem fordítást kell adnunk, ha-
nem igazi, angolul alkotni-ír-
ni képes embernek kell láttat-
nunk magunkkat. 

Ha professzionális angol 
önéletrajzot akarunk, ami 
nemzetközi szintre hirdetett 

állásoknál is sikeres, akkor a 
tükörfordítás kevés lesz. Az 
angol CV felépítése sokban 
hasonlít a magyarra, de sok-
kal célratörőbben lehet fogal-
mazni, és a fejezetcímeket is 

jól lehet variálni. Az alap CV fe-
jezetek így festenek (a sorrend 
természetesen változtatható, a 
céljainknak, mondanivalónk-
nak megfelelően):

Name and Contact Deta-
ils, Personal Statement, Skills, 
Work History, Achievements, 
Education, Interests and hob-
bies, References. Az egyes fe-
jezetek a benne lévő tartalom 
szerint természetesen más cí-
meket is kaphatnak.

Angol CV fejezetek
Álláskeresésbe kezdve van-
nak bizonyos elképzelése-
ink az általános tájékozottsá-
gunk, olvasottságunk alapján, 
illetve specifi kusan „álláske-
resői irodalmat” olvasva, az 
így kapott kép alapján konk-
rét várakozásokkal állunk ne-
ki az álláskeresésnek.

Nem fog gyorsan menni!
Az egyik általános tévedés, 
hogy gyorsan lehet állást ta-
lálni a mai munkaerőhiánnyal 
átitatott gazdasági környezet-
ben. Nos, ez szektoroktól, 
iparágtól, pozícióktól is függ. 
Jövedelemszerző könnyű 
vagy nehéz fi zikai munkát 
főleg férfi ak könnyen talál-
nak, kiskereskedelemben nő-
ként könnyű fi zikai munkák-
ban könnyű elhelyezkedni.

Az üzleti szféra szakmai 
pozícióira viszont hosszan 
kell várni: a beadott sikeres 
álláspályázat után állásinter-
jú sorozat vár ránk, 2-3 hó-
napig is elhúzódva. Az ilyen 
cégek döntési és dokumen-
tációs mechanizmusa szám-
talan lépcsőből áll, így a po-
zitív döntés és a munkába 

állás között is eltelhet jó-né-
hány hét.

Téves elvárások...
Főleg pályakezdők, kevés 
munkatapasztalattal rendelke-
zők érzik úgy, hogy a jelenle-
gi első munkahelyüknél nem 
kellően mély szakmai munkát 
bíznak rájuk, ezért döntenek 
a váltás mellett. Ha a váltás si-
kerül, a próbaidőben csalódot-
tan látják, hogy az új helyen 
is sok a szakmailag érdektelen 
adminisztráció, a munkája jó-
részét nem a szakértői felada-
tok teszik ki, hanem többnyire 
kapcsolattartás ügyfelekkel, 
partnerekkel, hatóságokkal, 
jelentések, dokumentációk 
írása, stb. „Tervezőként alig 
tervezek, könyvelőként alig 
könyvelek” – hangzanak a pa-
naszok, de ezt a helyzetet kez-
detben el kell fogadni.

Kezdő álláskeresők hibái

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.
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cégek döntési és dokumen-
tációs mechanizmusa szám-
talan lépcsőből áll, így a po-
zitív döntés és a munkába 

állás között is eltelhet jó-né-
hány hét.

Téves elvárások...
Főleg pályakezdők, kevés 
munkatapasztalattal rendelke-
zők érzik úgy, hogy a jelenle-
gi első munkahelyüknél nem 
kellően mély szakmai munkát 
bíznak rájuk, ezért döntenek 
a váltás mellett. Ha a váltás si-
kerül, a próbaidőben csalódot-
tan látják, hogy az új helyen 
is sok a szakmailag érdektelen 
adminisztráció, a munkája jó-
részét nem a szakértői felada-
tok teszik ki, hanem többnyire 
kapcsolattartás ügyfelekkel, 
partnerekkel, hatóságokkal, 
jelentések, dokumentációk 
írása, stb. „Tervezőként alig 
tervezek, könyvelőként alig 
könyvelek” – hangzanak a pa-
naszok, de ezt a helyzetet kez-
detben el kell fogadni.

Kezdő álláskeresők hibái

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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Eladó és megrendelhető: piros napos 
csirke 145 Ft/db, napos gigant gyöngyös 
410 Ft/db, 3 hetes előnevelt gigant gyön-
gyös 600 Ft/db.Tel:06-30-205-30-56

Előnevelt vegyes hasznosítású csirke, 
házhoz szállítással megrendelhető. Haj-
dúszoboszló, Tokay u. 24/a. 06-52/361-
689 16:00 óra után.

Előnevelt, rántani és paprikásnak való 
csirke, tojó jérce, bográcsozni való kakas, 
házi tyúk kapható. Napos liba előjegyez-
hető. 06-30/647-4056

Gyerekszerető kis, közepes és nagy tes-
tű kutyák családba, illetve ugyanitt hamis 
kutyák őrzésre örökbe fogadhatók. Érd.: 
+36-70/277-7151

Ivartalanított malacok és kecskegidák 
eladók. 06-20/987-9818

Kettős hasznú előnevelt csirke, házhoz 
szállítással megrendelhető. Nádudvar, 
Lukács Dénes 40. Tel.:06-30/360-1813

tojótyúk húsvétra 550 Ft/db., nagyon 
szép barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. 06/70-240-13-31

tyúkvásár! Barna jó tollazatú tojótyúk, 
420 Ft/db. Április 7-én 11-13 óráig Hajdú-
szoboszlón, a Vörösmarty u. 2. sz. alatt.

N ö v é N y
Árpa, kukorica eladó, Hajdúszoboszlón. 
06-30/539-7691

Nádudvaron búza, kukorica eladó. Tel.: 
06-70/577-4746

Nagy bálás lucernák és 2 db betonkeverő 
olcsón eladó. Tel.: 06-30/459-0829

E G y é b  E l a d Á s
búza, árpa, méz eladó. Kerékpár 
10.000Ft-ért elvihető. Hajdúszoboszló, 
Ádám u. 54.

Eladó színes TV-k, kisebb-nagyobb kép-
ernyős és szagelszívók. Tel.: 06-30/416-
0705

Eladó! Elektrolux mosógép 20000 Ft, 
Lg légkeveréses kombihűtő 45000 Ft, 
kenyérsütőgép 6000 Ft. Nádudvar, Mónus 
I. 30/a. Tel.:06-30/258-2583

Eladó! Elektrolux mosógép 20000 
Ft, Lg légkeveréses kombihűtő 45000 
Ft, kenyérsütőgép 6000 Ft. Nádudvar, 
Mónus I. 30/a. Tel.:06-30/258-2583

Hullámpala jó állapotban lévő eladó. 
06-30/472-9041

Jó minőségű nagy bálás réti széna van 
eladó. 06-70/381-6900

Méhek eladók. NB kereten vagy ládában, 
40 család. Tel.:06-30/367-0610

Nádudvaron ház eladás miatt sürgősen 
eladó berendezési tárgyak. Ágy, szekrény-
sor, hűtő stb. Tel.: 06-70/332-9346

Nádudvaron morzsolt górés kukorica 
és búza eladó. 50Ft/kg (5000Ft/q). Nap-
raforgó 90 Ft/kg (9000Ft/q). 06-30/677-
9914

Nagyméretű gyerekágy, íróasztal, közép 
szőnyeg, ebédlőasztal 6 székkel, csillár 
szekrények eladó. 06-52/365-780

tena Slip Maxi felnőtt pelenka 22db/
csom. 2000 Ft, 8db/csom. 730Ft. 
06-30/648-1865

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó
Megjelenik: Hajdúszoboszló és vonzáskörzetében, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 12.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 2, Tel.: 52/273-006

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: hajduszoboszlo@szuperinfo.hu;

www.szuperinfo.hu
A Szuperinfó � zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség 
nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Apró

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425
Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.
Tel.: 52/212-390, www.oc.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KISS MIKLÓSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek.
Bánatunkban részvéttel osztoztak.

 A gyászoló család. /Nádudvar/

DANKA JÁNOS 
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot, koszorút 
helyeztek.

A gyászoló család.
(Nádudvar)

Köszönetet 
mondunk 

mindazoknak,
akik szeretett

férjem

39
29

29
39

29
29Gyöngyi, Kakas, 

Pecsenyekacsa ill. 
nagysúlyú hízó van eladó.

Lovász Imre kistermelő
Tel.: 06-20/366-6015

S4142000168462 39
25

27

39
29
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Hajdúszoboszlón a Keleti Főcsatorna 
partján jól felszerelt nyaraló üdültetésre és 
lakhatásra, eladó. 06-30/276-2336

Külföldi vevőink számára eladó ingat-
lanokat keresünk, azonnali fizetéssel. 
06-70/677-2621

Panziót, Üdülőt, házat bérelnénk hosszú 
távra Hajdúszoboszlón! 06305000146

8M Ft-ig /azonnali KP/ ingatlant keresek 
a Szifák-Bányász-Major út környékén 3. 
emeletig. Tel.: 06-70/366-4527Ház, ház-
rész eladás

Hajdúszoboszló, Erkel F. utcán, 2 szin-
tes 3+1 félszobás családi ház eladó. /nem 
sorház/ 06-30/463-6315

Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 35/a, 
127nm-es családi ház, 1113nm-es tel-
ken eladó. 06-30/304-4151

Hajdúszoboszlón, Márton zug 3., 
Csepűs-kertben lakható ház eladó. 
06-70/535-7538

Kaba központjában 5 szobás családi ház 
eladó. Érd.: 06-30/663-0383

Nádudvar, Kinizsi u. 3 sz. alatti, 2 szo-
bás bútorozott családi ház, gazdálkodás-
ra alkalmas nagy telekkel sürgősen eladó. 
Érd.: 06-20/996-8693

Nádudvar, Lukács Dénes u. 42 alatti 
lakóház eladó. Érd.: 06-30/360-1813

Nádudvaron a Lukács Dénes úton 
parasztház van eladó. Tel.: 06-30/606-
3989

Pesttől 30 km-re, Csévharaszton 102 
m2-es, új építésű sorház tulajdonostól 
eladó 10,9 M Ft-ért. Tel.: 06-30/9292-
622

3 szobás, összkomfortos, felújított csa-
ládi ház rendezett kerttel eladó, Püspök-
ladányban. Ir.ár: 6M Ft. Érd.: 06-30/416-
1072

l a K Á s E l a d Á s
berettyóújfalui kertes gázfűtéses csalá-
di házat szerélek Hajdúszoboszlói 1,5 szo-
bás lakótelepi lakásra. Tel.: 06-30/562-
3487

bessenyei ltp 2. e 2 szobás lakás eladó. 
Érd.: 06-54/401-190 Mobil.: 06-30/521-
3653

a l b é r l E t E t  K í N Á l

Hajdúszoboszlón fürdőhöz 300m-re 
igényesen kialakított 2x3 ágyas, 3x2 
ágyas szobák, grillezési lehetőség-
gel, konyha használattal, üdültetésre 
kiadó! Tel.: 06-30/4577-119

é P í t é s I  t E l E K
Ebes tavasz utca 20 alatt építési telek 
eladó.T.:06/70/7711-549

F ö l d ,  K E r t
Hajdúszoboszló, Vén-kert szőlő 10,169 
m2 szántó 10,26Ak szántóföld eladó. Érd.: 
06-52/610-701 telefonszámon.

Hajdúszoboszlón a Csatornakertben 
1547nm kert 30nm-es lakható házzal 
eladó. Tel.:06-30/644-8679

Hajdúszoboszlón a Csepüs-kerben 
10014m2 szántó, vízzel, villannyal ellá-
tott mini esőztető, öntöző rendszerrel 
berendezve eladó. Jól megközelíthető. 
06-20/920-7806

Ü z l E t ,  M ű H E l y ,  I r o d a
Ebesen, cukrászműhely eladótérrel fel-
szerelve, élelmiszeripari tevékenységre 
kiadó. 06-30/320-3255

a u t ó
opel Vectra 2,5XE típusú 5 ajtós sze-
mélygépkocsi, extrákkal, vonóhoroggal, 
légkondival, kis külső esztétikai hibával, 
téli-nyári gumival, alufelnivel tulajdonos-
tól eladó. 1999.11.havi. Hengerűrtarta-
lom 2498cm3, benzin üzemű.Forgalom-
ból ideiglenes kivont. Műszaki vizsga, for-
galomba visszahelyezés azonnal lehetsé-
ges. Ár:300.000Ft Érdeklődni: 06-30/424-
8447

2015-ös Lada, érvényes műszakival, jó 
állapotban eladó. 06-30/911-8604

suzuki swift 1.3 Glx 2005-11 grafit-
metál 5 ajtós 126.000 km futott 2 lég-
zsák abs szervókormány, 2 elektromos 
ablak, eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.097.000ft, tel 20-2049079 

volkswagen Passat 1.9PD TDI 2000.
évjárat ezüst kombi KLÍMA, ABS, Lég-
zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szer-
vokormány, eladó, cserélhető, hitelezhető 
ár: 599.000 ft, tel 20-2049079 

skoda Fabia 1.4 benzines 2007.05. havi 
fehér 5 ajtós havi Klíma, ABS, szervokor-
mány, 2 légzsák, autórádió, központizár, 
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
797.000ft, tel 20-2049079 

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend 
BENZIN/GÁZ Klíma, ABS, szervokor-
mány, légzsák, Cd-autórádió, szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, 
tel 20-2049079

Elektromos Moped El-Go tipusú 2013-
as 3 kerekű a gyári fólia még rajta van 
újszerű állapotban, újszerű akkumulá-
tor, index, világítás, hátramenet, 50KM 
körzetben ingyenes szállítás eladó, ár: 
197.000ft, tel 20-2049079

suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi die-
sel ABS, Klíma, szervokormány, 2 lég-
zsák, Cd-autórádió, 2 elektromos ablak, 
szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 
797.000ft, tel 20-2049079

renault Megane Berline 1.4/16v benzi-
nes 2003.12. havi 102.000km ABS, Klí-
ma, szervokormány, 4 légzsák, Cd-autó-
rádió, 4 elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, ár: 897.000ft, tel 
20-2049079

suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-
05,szervókormány,központizár, légzsák-
ok, elektromos ablak, elektromos tükör, 
ülésmagasság állítás, szervizkönyv, eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 599.000 ft tel 
20-2049079

toyota Yaris 1.0 Ice 2006.07.havi első 
tulajdonostól , szervizkönyves, KLÍMA, 
ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos 
ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető 
ár: 1.297.000 ft, tel 20-2049079 

suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjárat 
KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektro-
mos ablak, szervokormány, szép megkí-
mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelez-
hető ár: 697.000 ft, tel 20-2049079 

Citroen Xsara Picasso 2005.07.havi 1.6 
benzin/gáz szervizkönyv KLÍMA, ABS, Lég-
zsák, Centrálzár, elektromos ablak, szer-
vokormány, szép megkímélt állapotban 
eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 
ft, tel 20-2049079 

lada Samara 1500 sedan 1994-es 1,5 év 
műszakival alkalmi áron eladó, cserélhető, 
ár: 157.000 ft, tel 20-2049079 

skoda Octavia kombi 2010-04 havi 
1.6 crtdi 105 le 180.000 km futott gyá-
ri sérülésmentes állapotban, veze-
tett szervízkönyv és leinformálható 
kilométer,klíma, abs, szervókormány, 4 
légzsák ülésfűtés szép megkímélt álla-
potban eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 
2.297.000 ft, tel 20-2049079 

opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI 2008.09. 
havi fekete ABS, ASR, ESP, Klíma, szer-
vokormány, 6 légzsák, cd-s autórádió, 
4elektromos ablak, tempomat, szép álla-
potban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.297.000ft, tel: 20-2049079

dacia 1310 TLX 1.4 benzin 1989.05.havi, 
vonóhorog ,szép állapotban eladó, cserél-
hető, ár: 99.000ft, tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005.07.havi 
első tulajdonostól , szervizkönyves, 
sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokor-
mány, szép megkímélt állapotban eladó, 
cserélhető, hitelezhető ár: 997.000 ft, tel 
20-2049079 

Peugeot 407 sw 1 .7 benzin, acél-
kékmetál, 128.000 km, klíma, abs, 
szervókormány, elektromos ablakok, lég-
zsák, nagy üvegtető, szép megkímélt álla-
potban eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 
1.097.000 ft, tel 20-2049079 

J Á r M ű K E r E s é s
autófelvásárlás! Díjmentesen házhoz 
megyünk. Azonnal fizetünk. Tel:0670/773-
1138

autókat, teherautókat vásárolok! 
Bármilyen érdekel, azonnali kész-
pénz fizetéssel!Korrekt ügyintézéssel! 
0630/231-7750

személygépkocsit és kisteherautót 3.5 
t-ig keresünk bizományos értékesítésre 
ügyfeleink részére minimális közvetíté-
si díjért, ugyanitt készpénzes felvásárlás. 
tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépko-
csit, kisteher gépkocsit, utánfutót, 1990-
től , banki hitellel terheltet, és sérültet is 
ár:2.5 mft-ig tel:20-2049079

tűzifa, eladó bükk-tölgy száraz, kalodá-
ban, házhoz szállítva akár hétvégén is 13E 
FT/m3.06-70/606-5247,06-20/506-0351, 
06-30/524-5058

vetőmag kukorica, napraforgó, fémzárolt 
lucernamag kapható. Nádudvar, Baksay 
Dániel út 30. Tel.:06-30/402-2929

E G y é b  K E r E s é s
dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-
ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 
06-52/274-468,06-30/356-4569

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

Hulladék vasat, üzemképtelen személy 
és teherautót, rossz akkumulátort vásá-
rolok. Házhoz megyek. Tel.: 06-20/958-
6233.

s z o l G Á l t a t Á s t  K í N Á l
a pala, cseréptetők átfedése bármi-
lyen anyaggal, hőszigetelés,bádogozás 
kéményszerviz garanciával. Tel:06-
20/919-0320

Csempe, járólap lerakását, fürdőszo-
bák teljes körű felújítását, vízszerelés-
sel, anyagbeszerzéssel vállalom. Pon-
tos, megbízható, precíz munka! Tel.: 
0630/361-6122

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, imp-
regnáló felújítás, kémények bontá-
sa, javítása. Bádogosmunkák. Tava-
szi előjegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-366

drótfonat, betonoszlop, vadháló, hegesz-
tett háló, hullámosított háló, nádszöve-
tek, szálas vasanyag, kiegészítők közvet-
lenül a gyártótól. www.pozsgaihuzalkft.hu 
+36-30/537-3308

SZŐNYEGMOSÁSI AKCIÓ!
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

2017.04.01. – 2017.04.30.
HAJDÚSZOBOSZLÓ, 

RÁKÓCZI U. 190.
06-30/493-8650 39
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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 szüksége, 
akkor vegyen fel hitelt tehermentes autó-
jára 2 napon belül, személyre szabott hite-
lek. Amennyiben eladná autóját készpénz-
ért megvásároljuk. Függő képviselő (Mer-
kantil Bank), reg.szám: 12571848 Tel.06-
20-913-4012, 52/457-777

Á l l Á s
alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
06-30/650-6088

Állatgondozót felveszek, fejőstehenek-
hez ellátással, ott lakással. T.:06/70/364-
7372

apartmanok takarítására, rend szere-
tő alkalmazottat keresek Hajdúszobosz-
lón. Fő vagy mellékállásban, szezonális 
munkára. 06-20/481-5484

balatoni Gyereküdülőbe iskolai vagy nagy 
konyhai tapasztalattal rendelkező szaká-
csot keresünk. Lehet nyugdíjas is . Fize-
tés megegyezés szerint. Szállást, étkezést 
biztosítunk. Érdeklődni a 20-911-7732-es 
számon lehet.

berettyóújfaluba a Mátyás Ranch étte-
rembe férfi szakácsot, konyhai kisegítőt 
keresünk. Érd.: 06-20/960-7133 délutá-
ni órákban

betanított dolgozókat keresünk kiemelt 
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri 
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

bEtaNított munkásokat keresünk 
vidéki munkára. Szállás, utazás biztosí-
tott. Tel:06/30-362-4338.

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

DIPLOMÁSOK FIGYELEM!
OKJ-s szakképesítéssel 

csatlakozz a pedagógus életpálya 
modellhez. Kimagasló fizetés! 
Bővebb tájékoztatás: www.forba.hu
30/6330-073, 52/425-794
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GÉPKEZELŐI
/Emelőgép, földmunkagép,

targonca stb./ tanfolyam
indul NÁDUDVARON

2017. április közepén.

Jelentkezni lehet:
Réz Szilárdnál

a 30/239-96-89, vagy a 
30/685-63-18

telefonszámon.

április 01.
18.00 óra
Brodó Sárkány 
Szülinapi Koncert és 
1. Debreceni
Középkori Nap
Nagyerdei Víztorony 
- Debrecen

április 01.
22.00 óra

április
18.00 ó
Brodó 
Szülin
1. Debr
Közép

MIKOR
és HOL

Beliczai
Balázs.
Hunguest Hotel 

Béke szálloda 

– Hajdúszoboszló

április 08.
21.00 óra
Honeybeast
koncert
Rock Cafe 

– Hajdúszoboszló

április 08.
19.00 óra
Szekeres
Adrien unplugged
koncert
Kulturális Központ 

– Hajdúszoboszló

április 14.
21.00 óra
Karmapirin
koncert.
Rock Cafe 

– Hajdúszoboszló

március 31.
21.00 óra
Nyughatatlan
zenekar koncertje.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

Szekeres Adrien

Fools Day
Party
Hall – Debrecen

április 02.
09:00
VII. Rotary
Futás
Nagyerdő - Debrecen

április 04.
10.00 ÓRA
Gyere haza,
Bánk! - beavató
színházi előadás
Csokonai Színház 
Debrecen

április 05.
19.00 óra
A mindenségen 
át. John Lennon 
emlékkoncert.
Lovarda – Debrecen

április 06.
19.00 óra
Dumaszínház –
Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs

április 15.
20.00 óra
Alvin és a Mókusok
koncert.
Rock Cafe 

– Hajdúszoboszló

április 22.
21:30 óra
Kowalsky meg a 
Vega koncert
Lovarda – Debrecen.
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64

38
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33
59

FÜrdŐKÁdaK bontás nélküli felújí-
tása, gépi eljárással, gyári színekkel, 
garanciával. 06-30/529-0074

Kőműves mester brigádjával vállal min-
dennemű kőműves, festő, burkoló mun-
kálatokat anyaggal A-Z-ig, továbbá vizes, 
salétromos falak felújítását. 06-30/364-
0330

Kőművesmunkát vállalunk, 7 fős bri-
gáddal. Térkövezés, falazás, burkolás, 
betonozás. 06-20/230-8241, 06-20/417-
8261

Kútfúrást vállalunk garanciával Haj-
dú-Bihar megyében. Kútjavítás, szivaty-
tyúk kaphatók. Telefon: 30/243-2242, 
52/490-623

lakatos munkát vállalok. 06-70/500-
2040

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

réz rozsdamentes küszöb, korlát, kapasz-
kodók. Lakatosmunka, kapu, kerítés készí-
tés, javítás festés. 06-30/690-4001

tájékoztatjuk, hogy új ápolási osz-
tályt hoztunk létre 24 órás aktív ellátás-
sal. Érdeklődjön 30/965-1238, 30/905-
9029.

szolGÁltatÁs KErEsés

Kukorica termelőket keresünk virágpor 
(pollen) kinyerés céljából. 15.000 Ft/ha 
fizetünk a gyűjtési engedélyért. A gyűj-
tés terméskieséssel nem jár. 06-30/565-
4718

Chicago sörözőbe pultost felveszünk. 
Érd.: Gödör boltban vagy 06-30/625-
6556

Cipészt keresünk debreceni üzemünk-
be talp kézi varrására (angol, goiser) 
betanítással. ÉRD: 30/9584277

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondo-
zókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06-70/949-0400, nyiregyhaza@
andreasagro.com www.andreasagro.
com

Ebesi telephelyre sertésgondozó munka-
társat keresünk. Érdeklődni munkaidőben: 
0630/564-4357

Ebesi telephelyre tehergépkocsi vezető 
munkatársat keresünk. Feltétel: Forgó-
zsámolyos tapasztalat, C+E kategóriás 
jogosítvány, GKI kártya és mezőgazdasá-
gi munkában szerzett tapasztalat. Érdek-
lődni munkaidőben: 0630/951-3133

Festéshez is értő karbantartót keresünk 
’B’ kategóriás jogosítvánnyal. Munkavég-
zés helye: Hajdúszoboszló, Hajdúszovát. 
Érd.:06-70/649-9595 H-P 8-17h között.

Hajdúszoboszlói strandfürdő terüle-
tén működő üzletbe, strandcikk, divatáru 
értékesítésére eladót felveszek. Május-
tól-szeptemberig. Lehet friss nyugdíjas is. 
Jelentkezni a „Tengerpart” jeligére, fény-
képes önéletrajzzal a Széchényi Szolgál-
tatónál: Hajdúszoboszló, Széchényi u. 2. 
8:00-17:00 között

Hajdúszoboszlói telephelyre sertésgon-
dozó munkatársat keresünk. Érdeklődni 
munkaidőben: 0630/431-1235

Hajdúszoboszlóra, hajnali munkavég-
zésre kerékpárral rendelkező, megbízha-
tó kézbesítőt keresünk. Jelentkezhetnek 
nyugdíjasok, és rehabilitációs ellátásban 
részesülők is! Telefon: 06-30/298-7392.

Hegesztőket, CO-hegesztőket és laka-
tosokat keresünk balmazújvárosi munka-
helyre. 06-20/320-5229

Hentest, alapfokú, húsbolti eladónőt 
középfokú német nyelvtudással keres 
német munkaközvetítő tartós munkára. 
Pároknak is. 06-20/437-1461

Kőművest, segédmunkást, ácsot kere-
sek azonnali kezdéssel. 06-20/230-8241, 
06-20/417-8261

Mezőgazdasági gépkezelőt keresünk 
nádudvari telephelyre. Érd.: 06-70/370-
1149

Püspökladányi fuvarozó cég, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, GKI kártyával ren-
delkező sofőröket keres. 06-20/959-
1452

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)

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
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Fejtrágyázáshoz mindig megtérülő befektetés!

T A V A S Z I

a  C h e m i c a l  S e e d  K f t - n é l

Keresse üzletkötőinket a debreceni, kabai és berettyóújfalui telephelyeinken.

További szezonális ajánlataink

Kiss József 06-30/371-5110 Kalas László 06-30/998-5873

A K T U A L Í T Á S O K

AZ ONOME DIVATHÁZBAN

ÚJ TAVASZI ÁRUK
2017. 03. 31-től a készlet erejéig érvényes!

M E G É R K E Z E T T  a

tavaszi márka kollekciója!

A
 k
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Elegáns, sportos női felsők, 
tavaszi átmeneti kabátok, 
szoknyák, 
ruhák, 
nadrágok

NYITVA: 
H-P: 9.00-17.30,

SZO.: 9.00-13.00

HAJDÚSZOBOSZLÓ, 
SZILFÁKALJA u. 10-12

TEL: 06-52/360-582

Várjuk régi és új vásárlóinkat!

Hajdúszoboszló, Ádám u.- Szabadság u. sarok
Nyitva: H-Sz: 08:00-18:00, V: 08:00-12:00
Hajdúszoboszló
Nyitva: H-Sz: 0
H
NIbolya

Virágüzlet facebook.com/ibolya virágüzlet

Kapható örökzöld és sziklakerti  évelő növények, különleges
tuják, vágott virágok, élő virágos koszorúk, sírdíszek.

g

K

 Ajánlatunk: Minőségi virághoz, PRÉMIUM minőségű Jó-földet 

ajánlunk. Választékunk bővült Tó-földdel és Pálma-földdel. Ebben

a földben ültetett növények nem igényelnek tápoldatozást.

Megkezdtük a MINŐSÉGI muskátli 
és egynyári virágok árusítását.

Kapható: kéttöves tiroli, félfutó, caliope 
és NAGY PARASZT MUSKÁTLI.

Növényeink első osztályú minőségűek. 
Megfelelő gondozással és odafi gyeléssel egész

szezonban gyönyörűen virágzanak.
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NYÍLÁSZÁRÓK
Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831, 52/748-683
www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet, ha megtakaríthat, 
válasszon prémium minőségű Porta Doors ajtókat!

TARTÓSANTARTÓSANTARTÓSAN
ALACSONY ÁRAK!ALACSONY ÁRAK!ALACSONY ÁRAK! gyári képviselete


