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2016. október 18., II/3.

Jó helyen, jó áron…

Úgy ésszerű, ha korszerű!

Mit mutat az energetikai tanúsítvány?

A szakszerű kéményszerelés a biztonság záloga

Csökkentené a rezsiszámlát? Megéri szigetelni!

2016. október 18., II/3.

Márciusban
ismét
megjelenik!
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KENYERES RICHÁRD •  06-30/709-3573 • Hívható: 9.00-tól 18.00-ig.

Német prémium kategóriás
 új technológiával készült

ABLAKOK bejárati és erkély
 AJTÓK műanyag

külső - belső PÁRKÁNYOK

TELJES KÖRŰ REDŐNY és SZÚNYOGHÁLÓ SZERVIZ!
REDŐNY AUTOMATA  2500 Ft/db  és REDŐNY GURTNI CSERE 2500 Ft/db  

GYORSASÁG, MINŐSÉG, GARANCIA!

HÉTVÉGÉN IS!

kategógóriás
al készüültlt
i és erkély
nyag

RKÁNYOK

OGHÁLÓ SZERVIZ!
Y GURTNI CSERE 2500 Ft/db 

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
NYÍLÁSZÁRÓK

ÚJ típusú műanyag REDŐNY
 alumínium REDŐNY SZÚNYOGHÁLÓ,  RELUXA,

SZALAGFÜGGÖNY, olasz HARMÓNIKA AJTÓ

Barnuljon nálunk 

A K C I Ó !

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!RJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!RJUK RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEINKET!

ÁLLÓ ÉS FEKVŐ
 SZOLÁRIUM!

NŐNAPI

Nyitva tartás: H–P: 800–1800, Szo: 800–1200

Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 4.
Telefon: 06-30/408-5946

03.06-TÓL – 03.18-IG

+ 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

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

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

A „Kaba-Ház” Idősek Otthona 
17 év tapasztalatával, csen-
des, nyugodt, zöldövezetben, 
elhívatott szakemberekkel, 
rendszeres orvosi ellátás mellett 
várja azokat az időseket, akik  ál-
lapotuknak megfelelően állandó 
felügyeletet igényelnek. 

Érdeklődni elhelyezési  lehetőségek
kapcsán  tel.sz: 06-54/522-066 · kaba@idosotthon.hu

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

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

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

VAS
Kereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.

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

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

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

KereskedésKereskedésKereskedés

KOJÁN FÉMKER KFT.KOJÁN FÉMKER KFT.NŐNAPI AJÁNDÉK 
A HODOSI CUKRÁSZDÁTÓL

A HODOSI CUKRÁSZDA valamennyi munkatársa 
nevében szeretettel köszöntjük a HÖLGYEKET.

Tisztelettel: A HODOSI CUKRÁSZDA MUNKATÁRSAI.

2017. március 8-án a 
NŐNAP tiszteletére,
valamennyi HODOSI 

CUKRÁSZDÁBAN 
(KABA, HAJDÚSZOBOSZLÓ, 

FÖLDES, BIHARNYAGBAJOM)

A vallamenn iyi munk tkatááársa 

)

2 SÜTIT FIZET, 
3-AT VIHET
akciót hirdetünk.
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Tavaszi rendezvény-
sorozattal várja az ér-
deklődőket Hajdúszo-
boszló március 6. és 
április 10. között.

Márciussal a ter-
mészet mellett a mű-
vészet és a kultúra 
is virágzásnak in-
dul Hajdúszo-
boszlón. A 
már hagyo-
mánnyá vált 
Szobosz lói 
Tavaszi Mű-
vészeti Napok 
5 héten át szí-
nes progra-
mokat kínál a 
rendezvény-
re érkezők 
sz á m á r a . 

Az eseménysorozatnak a 
megújult Kovács Máté Vá-
rosi Művelődési Központ és 
Könyvtár ad otthont.

A rendezvény összes prog-
ramját felsorolni ez nehéz 
lenne, hiszen kiállítások, 
színházi előadások, könnyű 
és komolyzenei koncertek 
egész sora várja az odaláto-
gatókat. Szinte mindennap 
– a legtöbbször pénteken és 
hétvégén – lesz valamilyen 
izgalmas művészeti vagy 

kulturális esemény, így a 
családok válogathatnak 
az érdeklődésüknek és 
a ráérésüknek megfele-
lően. – értesültünk Haj-

dúszoboszló város 
honlapjáról.

A z idő -
sebb korosz-
tály számára 
ajánljuk Er-
dei Sándor 
újságíró, köl-

tő 60 éves szü-
letésnapi műso-

rát, március 
7-én 18 órá-
tól. Ígéretes 

programnak ígérkezik a már-
cius 15-én megrendezésre 
kerülő Hagyományőrző nap. 
Az érdeklődők előtt elevene-
dik meg a huszárhagyomá-
nyok jegyében az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
uniformis- és fegyvervilága. 
A verbunkos tánccal is meg-
ismerkedhetnek a résztve-
vők. Kiemelten ajánljuk kö-
zépiskolások és családjaik 
számára. Március 17-én lesz 
a programsorozat fő kiállítá-
sának megnyitója. Az idei év 
tematikája („A nemez termé-
szete – nemez és természet”) 
is jelzi, hogy a kiállított alko-
tások a természet formá-
ihoz, anyagaihoz, szí-
neihez köthetők és a 
nemezhagyományok 
megújítására töre-
kednek. Az esemény-
sorozat a Magyar Köl-
tészet Napjával zárul 
április 10-én, ahol zené-
szek és Öze Áron Jászai-Mari 
díjas színész szórakoztatják 
a közönséget.

Március 14-én Herná-
di Judit Jászai Mari-díjas 

színésznő zenés estet tart. 
Legnépszerűbb dalainak el-
éneklése mellett mesél ma-
gánéletértől, pályájáról, a 
színházi és filmes karrierjé-
ről, sikereiről és kudarcairól. 
Eszenyi Enikő Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színésznő 
március 18-án látogat el Haj-
dúszoboszlóra, hogy meg-
tartsa az orfeumról és az iro-
dalmi kabaréról szóló önálló 
estjét. Március 26-án Mol-
nár György Lyra-díjas har-
monikás, Kökény Attila és 
Tabáni István emlékeznek 

meg Máté Péterről születé-
sének 70. évfordulója alkal-
mából. A városba látogató 

hírességek sorát Szekeres 
Adrien zárja.

A Párdon zenekar a feke-
te-fehér magyar filmek vilá-
gát megidéző koncertet ad 
március 17-én. Azon a héten 
vasárnap 17 órától a méltán 
ismert Alma Együttes szóra-
koztatja gyermekdalaival a 

nagyközönséget. A szín-
ház szerelmeseit két iz-
galmas programmal 
várják. Március 24-
én a hajdúszoboszlói 
musical stúdió társu-

lata részleteket ad elő 
a Dzsungel könyvéből, 

a Dicsőszentmártoni Szín-
ház színészei pedig Moliére: 
A fösvény című színdarabbal 
várják a családokat.

G. A.

Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok
Az eseménysorozatnak a megújult Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár ad otthont

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

TANFOLYAM

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

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Lapzárta:
kedd 12 óra
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Adományaikat személyesen Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. 
szám alatt (52-557-791 / 221 melléken) vagy a Facebookon 
az Örömdoboz / Adományláda csoportban adhatják le.

A HKSZK Család és 
Gyermekjóléti Központ 
munkatársai nevében 
köszönjük az eddigi 

felajánlásokat és továbbra 
is várjuk a lakosság tárgyi 
adományait (ruhanemű, 

bútor, stb).

Ujhelyi-Autó Kft.
LADA márkakereskedés és szerviz 
4027 Debrecen, Böszörményi út 66. 
www.ujhelyiauto.hu

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Jelen árak 2017.március 1-jétől visszavonásig, vagy az új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett ár az áfát és a regisztrációs 
adót tartalmazza. Lada Vesta • Vegyes fogyasztás 6,1–6,2 (liter/100km). CO2 kibocsátás (vegyes): 138–141 (g/km).
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere
- Redõny

Gácsi Zoltán
(telefonszám változás)

20/451-1346
Hívjon bizalommal!

Energia megtakarítás 20-30%
Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

Garanciánk,
több ezer elégedett ügyfél
Döntsön jól, hívjon minket.
www.faablakmester.hu

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

KRISTÁLY ILLATSZER és VIRÁG
NÁDUDVAR

NŐNAPI
AKCIÓ!

Parfümök, bizsuk,
körömépítő, ajándéktárgyak 

széles választékban
kaphatók.

 Tavaszi virágok,
zöld cserepes virágok 

érkeztek! 

NŐNAPI
JÁTÉK!

Minden 1000 Ft feletti vásárló 
részt vesz a sorsolásban.
Nyeremény: 3 db tavaszi 

virágkosár

 Tel.: 06-30/262-5884
 Nádudvar, Fő u.

(Méteráru mellett)

SZŐNYEGMOSÁS, 
TISZTÍTÁS 

Átvételi helyek:
Nádudvar, Kristály Üzlet
Kaba, Margaréta virág-

üzlet, Pappné Klára

HÁZTÓL-HÁZIG 
SZÁLLÍTÁS.

06-30/262-5884
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Forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Királyházi  Nóra 
+36-30/443-5297

nora.kiralyhazi@russmedia.hu

Névnapok
március 6. • Inez, Leonóra 
március 7. • Tamás
március 8. • Zoltán 
március 9. • Fanni, Franciska 
március 10. • Ildikó 
március 11. • Szilárd 
március 12. • Gergely
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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

� kisgyerm
ek gondozó 

� pedagógiai asszisztens 

� ügyintéző titkár � pincér 

� gázszerelő 

és más OKJ-s tanfolyamok, 

minőséggel, olcsón.
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(a piaccal szemben)

Ékszer javítása, készítése 

fehéraranyból is.
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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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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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tél volna lenni?
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em

. É
n
 E

rdélyben
 szü

-

lettem
, és ott teljesen

 m
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, eg
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y
ző

i 
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áb
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 dolgoztam

.  A
m
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kor a férjem
m
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egism
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kedtem
, átköltöztem

 D
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, m
ert m
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 frizu
rák
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ü
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 jött a fod
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 rö
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m
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y
n
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– Egy új üzlet nyitása ezer-

nyi buktatót rejt. N
eked ne-

héz volt az indulás?

– N
em

 volt kön
nyű, de én

 

olyan
 típu

s vagyok, hogy h
a 

beleh
alok a h

áborúba, akkor 

is végigviszem
 a dolgokat. A

 

férjem
nek és a családom

n
ak 

n
agyon

 sokat köszön
hetek, 

valam
int n

agy segítség volt a 

Széchenyi Tervből szárm
azó

tám
ogatás is, am

in
ek igén

lésére p
on

t ak
korib

an

lehetőség.
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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 m
ár férje olda-

lán váltott arra a szakm
ára, 

am
i azóta a hivatása és az 

élete lett.

– M
ióta 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

i-

kor a férjem
m

el m
egism
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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 

férjemnek és a családomnak 

nagyon sokat köszönhetek, 

valamint nagy segítség volt a 

Széchenyi Tervből származó 

támogatás is, am
inek igény-

lésére pont akkoriban volt 

lehetőség.
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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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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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Szakemberek A-Z-ig
Mind a külföldi munkaválla-
lás, mind a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-szakmai 
alapon nem lehet értékelni, 
mégis fontos tényező az állás-
keresésben. Egyéni élethely-
zetekről van szó, senki más 
nem ismeri jobban a körülmé-
nyeket, mint akinek a döntést 
meg kell hoznia. A külföldről 
visszatérő álláskeresők hely-
zete mindig speciális kérdé-
seket vet fel.

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés?
Ha az adott állásban a nyelv-
tudás, a nemzetközi tapasz-
talat fontos, akkor kifeje-
zetten előny. Ezeket ki kell 

Hazatérés külföldről

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

hangsúlyozni az önéletrajz-
ban. Fontos tudni és tudato-
sítani a teljes álláspályázati 
anyagban, hogy a nemzetközi 
tapasztalat nem egyenlő az-
zal, hogy magabiztosan be-
szélünk idegen nyelven. Arról 
kell írni, milyen kultúrákat, 
milyen környezetet ismer-
tünk meg, milyen nemzeti-
ségűekkel dolgoztunk együtt, 
vezetőként vagy kollégaként. 
Erre – mondanivalótól füg-
gően – a motivációs levél és/
vagy a CV az alkalmas felület.

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fize-
tési igényem?
Külföldön valószínűleg több-
szöröse a fi zetésünk, mint 
a hazai lehetőségek, és még 
az adózás is másképp ala-
kul. Hasonló területen dol-
gozó hazai ismerősöktől kap-
hatunk érdemi információt 
a várható fi zetésekről, illet-
ve toborzó-közvetítő cégek-
nél nyíltan megmondhatjuk, 
hogy nem tudjuk megtip-
pelni, mennyit kaphatunk, 
segítsenek.

3. Egyáltalán hogyan kezd-
jek állást keresni?
A hazai állásportálokat már 
külföldről is lehet nézegetni, 
állásokra is lehet jelentkezni 
a hazatérés tervezésekor. A 
CV-ben az elérhetőségi ada-
toknál fi gyelni kell, mert egy 
külföldi telefonszám zavaró 
lehet, így jobb lenne, ha len-
ne magyar telefonszámunk 
(lakcím természetesen nem 
kell az önéletrajzba). A Lin-
kedInen a „Location” le-
gyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az idő-
pont egyeztetéssel lehetnek 
gondok, de manapság a Sky-
pe-interjú, telefonos interjú 
teljesen elfogadott első kö-
rös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Álláspont
Álláskeresőként, illetve mun-
kanélküliként szembesülünk 
azzal a ténnyel, hogy az állás-
keresés sajnos költséggel is 
jár – a befektetett energián, 
munkán, lelkierőn túl anya-
gi áldozatokat is kíván.

Prémium szolgáltatásnak 
minősülnek a karrier-tanács-
adók, önéletrajzírást segítő 
szakemberek, akik ugyan so-
kat segíthetnek az álláskere-
sésben, de a lényegi munka 
mégiscsak ránk marad majd.

Állásinterjúra járni továb-
bi költség: a helyi közleke-
dés jegyei, bérlet, autó vagy 
akár taxi költsége is jelentős 
lehet, ha rendszeresen hívnak 
bennünket interjúzni – már-
pedig az a jó az álláskeresés 
szempontjából, ha sokat já-
runk állásinterjúra.

Az öltözködés, megjelenés 
költségei szintén jelentősek 

lehetnek: egy helyre többször 
is kell menni, ezért több ál-
lásinterjúra is alkalmas öltö-
zéket kell készenlétben tar-
tanunk, ezek tisztíttatása is 
lehet költség, ha magunk nem 
moshatjuk.

Hogyan csökkenthetők a 
költségek? Az állásinterjúk 
egy napra szervezésével, na-
pi jegy vásárlással olcsóbb le-
het az utazás. Keressük, mit 
kaphatunk ingyen: egyes kar-
riertanácsadók, alapítványok 
vállalnak ingyenes segítség-
nyújtást, ingyenes wifi  is sok 
helyen van, így az internet-
hozzáférés költségei is csök-
kenthetők. Vegyük igénybe az 
állami támogatásokat! Állás-
keresési járadék (folyósítási 
idő maximum 90 nap) és ta-
lán további támogatások (pl. 
képzési támogatás) is járnak 
egy munkanélkülinek, ami-

ről a munkaügyi köz-
pontokban kell tájé-
kozódnunk. Érdemes 
lehet utánajárni annak 
is, hogy ha vállalkozó-
vá válnánk, arra milyen 
támogatások vehetők 
igénybe.

Mennyibe kerül az álláskeresés?

Nem a fizetés az egyedüli szempont
Munkahelyváltás, illetve bértárgyalás esetén érdemes a fizetésünk mellett az egyéb juttatáso-
kat, támogatásokat is mérlegelni. Ugyanis a legújabb változások szerint a munkáltatók 5 millió 
forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, lakásvásárlását. 

Mind a külföldi  ■
munkavállalás, mind 
a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-
szakmai alapon nem 
lehet értékelni, még-
is fontos tényező az 
álláskeresésben. 

Egyéni élethelyzetekről 
van szó, senki más nem is-
meri jobban a körülménye-
ket, mint akinek a döntést 
meg kell hoznia. A külföld-
ről visszatérő álláskeresők 
helyzete mindig speciális 
kérdéseket vet fel. 

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés? 

Ha az adott állásban a 
nyelvtudás, a nemzetközi 
tapasztalat fontos, akkor 
kifejezetten előny. Ezeket 
ki kell hangsúlyozni az ön-
életrajzban. Fontos tudni és 
tudatosítani a teljes állás-
pályázati anyagban, hogy a 

nemzetközi tapasztalat nem 
egyenlő azzal, hogy maga-
biztosan beszélünk idegen 
nyelven. 

Arról kell írni, milyen 
kultúrákat, milyen kör-
nyezetet ismertünk meg, 
milyen nemzetiségűekkel 
dolgoztunk együtt, vezető-
ként vagy kollégaként. Erre 
– mondanivalótól függően – 
a motivációs levél és/ vagy a 
CV az alkalmas felület. 

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fi-
zetési igényem? 

Külföldön valószínűleg 
többszöröse a fi  zetésünk, 
mint a hazai lehetőségek, és 
még az adózás is másképp 
alakul. Hasonló területen 
dolgozó hazai ismerősöktől 
kaphatunk érdemi informá-
ciót a várható fi  zetésekről, 
illetve toborzó-közvetítő cé-
geknél nyíltan megmond-
hatjuk, hogy nem tudjuk 

megtippelni, mennyit kap-
hatunk, segítsenek. 

3. Egyáltalán hogyan 
kezdjek állást keresni?

A hazai állásportálokat 
már külföldről is lehet né-
zegetni, állásokra is lehet 
jelentkezni a hazatérés ter-
vezésekor. A CV-ben az elér-
hetőségi adatoknál fi  gyelni 
kell, mert egy külföldi tele-
fonszám zavaró lehet, így 
jobb lenne, ha lenne ma-
gyar telefonszámunk (lak-
cím természetesen nem kell 
az önéletrajzba). 

A LinkedInen a „Location” 
legyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az 
időpont egyeztetéssel lehet-
nek gondok, de manapság a 
Skype- interjú, telefonos in-
terjú teljesen elfogadott első 
körös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Hazatérés külföldről

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
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Mind a külföldi munkaválla-
lás, mind a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-szakmai 
alapon nem lehet értékelni, 
mégis fontos tényező az állás-
keresésben. Egyéni élethely-
zetekről van szó, senki más 
nem ismeri jobban a körülmé-
nyeket, mint akinek a döntést 
meg kell hoznia. A külföldről 
visszatérő álláskeresők hely-
zete mindig speciális kérdé-
seket vet fel.

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés?
Ha az adott állásban a nyelv-
tudás, a nemzetközi tapasz-
talat fontos, akkor kifeje-
zetten előny. Ezeket ki kell 

Hazatérés külföldről

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.

hangsúlyozni az önéletrajz-
ban. Fontos tudni és tudato-
sítani a teljes álláspályázati 
anyagban, hogy a nemzetközi 
tapasztalat nem egyenlő az-
zal, hogy magabiztosan be-
szélünk idegen nyelven. Arról 
kell írni, milyen kultúrákat, 
milyen környezetet ismer-
tünk meg, milyen nemzeti-
ségűekkel dolgoztunk együtt, 
vezetőként vagy kollégaként. 
Erre – mondanivalótól füg-
gően – a motivációs levél és/
vagy a CV az alkalmas felület.

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fize-
tési igényem?
Külföldön valószínűleg több-
szöröse a fi zetésünk, mint 
a hazai lehetőségek, és még 
az adózás is másképp ala-
kul. Hasonló területen dol-
gozó hazai ismerősöktől kap-
hatunk érdemi információt 
a várható fi zetésekről, illet-
ve toborzó-közvetítő cégek-
nél nyíltan megmondhatjuk, 
hogy nem tudjuk megtip-
pelni, mennyit kaphatunk, 
segítsenek.

3. Egyáltalán hogyan kezd-
jek állást keresni?
A hazai állásportálokat már 
külföldről is lehet nézegetni, 
állásokra is lehet jelentkezni 
a hazatérés tervezésekor. A 
CV-ben az elérhetőségi ada-
toknál fi gyelni kell, mert egy 
külföldi telefonszám zavaró 
lehet, így jobb lenne, ha len-
ne magyar telefonszámunk 
(lakcím természetesen nem 
kell az önéletrajzba). A Lin-
kedInen a „Location” le-
gyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az idő-
pont egyeztetéssel lehetnek 
gondok, de manapság a Sky-
pe-interjú, telefonos interjú 
teljesen elfogadott első kö-
rös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Álláspont
Álláskeresőként, illetve mun-
kanélküliként szembesülünk 
azzal a ténnyel, hogy az állás-
keresés sajnos költséggel is 
jár – a befektetett energián, 
munkán, lelkierőn túl anya-
gi áldozatokat is kíván.

Prémium szolgáltatásnak 
minősülnek a karrier-tanács-
adók, önéletrajzírást segítő 
szakemberek, akik ugyan so-
kat segíthetnek az álláskere-
sésben, de a lényegi munka 
mégiscsak ránk marad majd.

Állásinterjúra járni továb-
bi költség: a helyi közleke-
dés jegyei, bérlet, autó vagy 
akár taxi költsége is jelentős 
lehet, ha rendszeresen hívnak 
bennünket interjúzni – már-
pedig az a jó az álláskeresés 
szempontjából, ha sokat já-
runk állásinterjúra.

Az öltözködés, megjelenés 
költségei szintén jelentősek 

lehetnek: egy helyre többször 
is kell menni, ezért több ál-
lásinterjúra is alkalmas öltö-
zéket kell készenlétben tar-
tanunk, ezek tisztíttatása is 
lehet költség, ha magunk nem 
moshatjuk.

Hogyan csökkenthetők a 
költségek? Az állásinterjúk 
egy napra szervezésével, na-
pi jegy vásárlással olcsóbb le-
het az utazás. Keressük, mit 
kaphatunk ingyen: egyes kar-
riertanácsadók, alapítványok 
vállalnak ingyenes segítség-
nyújtást, ingyenes wifi  is sok 
helyen van, így az internet-
hozzáférés költségei is csök-
kenthetők. Vegyük igénybe az 
állami támogatásokat! Állás-
keresési járadék (folyósítási 
idő maximum 90 nap) és ta-
lán további támogatások (pl. 
képzési támogatás) is járnak 
egy munkanélkülinek, ami-

ről a munkaügyi köz-
pontokban kell tájé-
kozódnunk. Érdemes 
lehet utánajárni annak 
is, hogy ha vállalkozó-
vá válnánk, arra milyen 
támogatások vehetők 
igénybe.

Mennyibe kerül az álláskeresés?

Nem a fizetés az egyedüli szempont
Munkahelyváltás, illetve bértárgyalás esetén érdemes a fizetésünk mellett az egyéb juttatáso-
kat, támogatásokat is mérlegelni. Ugyanis a legújabb változások szerint a munkáltatók 5 millió 
forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel törlesztését, lakásvásárlását. 

Mind a külföldi  ■
munkavállalás, mind 
a hazatérés olyan 
döntés, amit HR-
szakmai alapon nem 
lehet értékelni, még-
is fontos tényező az 
álláskeresésben. 

Egyéni élethelyzetekről 
van szó, senki más nem is-
meri jobban a körülménye-
ket, mint akinek a döntést 
meg kell hoznia. A külföld-
ről visszatérő álláskeresők 
helyzete mindig speciális 
kérdéseket vet fel. 

1. Előny-e vagy hát-
rány a múltbeli külföldi 
munkavégzés? 

Ha az adott állásban a 
nyelvtudás, a nemzetközi 
tapasztalat fontos, akkor 
kifejezetten előny. Ezeket 
ki kell hangsúlyozni az ön-
életrajzban. Fontos tudni és 
tudatosítani a teljes állás-
pályázati anyagban, hogy a 

nemzetközi tapasztalat nem 
egyenlő azzal, hogy maga-
biztosan beszélünk idegen 
nyelven. 

Arról kell írni, milyen 
kultúrákat, milyen kör-
nyezetet ismertünk meg, 
milyen nemzetiségűekkel 
dolgoztunk együtt, vezető-
ként vagy kollégaként. Erre 
– mondanivalótól függően – 
a motivációs levél és/ vagy a 
CV az alkalmas felület. 

2. Mennyi fizetésre szá-
míthatok, mi lehet a fi-
zetési igényem? 

Külföldön valószínűleg 
többszöröse a fi  zetésünk, 
mint a hazai lehetőségek, és 
még az adózás is másképp 
alakul. Hasonló területen 
dolgozó hazai ismerősöktől 
kaphatunk érdemi informá-
ciót a várható fi  zetésekről, 
illetve toborzó-közvetítő cé-
geknél nyíltan megmond-
hatjuk, hogy nem tudjuk 

megtippelni, mennyit kap-
hatunk, segítsenek. 

3. Egyáltalán hogyan 
kezdjek állást keresni?

A hazai állásportálokat 
már külföldről is lehet né-
zegetni, állásokra is lehet 
jelentkezni a hazatérés ter-
vezésekor. A CV-ben az elér-
hetőségi adatoknál fi  gyelni 
kell, mert egy külföldi tele-
fonszám zavaró lehet, így 
jobb lenne, ha lenne ma-
gyar telefonszámunk (lak-
cím természetesen nem kell 
az önéletrajzba). 

A LinkedInen a „Location” 
legyen átírva Magyarország-
ra, hogy ránk találjanak a 
magyar toborzók. Ha majd 
állásinterjúra hívnak, az 
időpont egyeztetéssel lehet-
nek gondok, de manapság a 
Skype- interjú, telefonos in-
terjú teljesen elfogadott első 
körös interjúnak, fel kell ezt 
ajánlani.

Hazatérés külföldről

A Nagisz Zrt. Műszaki Szolgáltató ágazata nádudvari gépműhelyébe

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR
MUNKATÁRSAT KERES.

Feladata a gépműhelyi, TMK készletek mozgását követő 
számítógépes rendszer vezetése, bizonylatolása, kimenő 

számlák készítése, utókalkulációk, stb.
Elvárások:  erős jártasság számítógép felhasználói szintű 

kezelésében, precizitás.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a  
meszaros.gabor@nagisz.hu e-mail címre

Rotációs műanyagöntéssel 
és fémszerkezetek gyártásával 

foglalkozó társaságunk szakmunkás 
végzettséggel rendelkező

munkatársakat keres az alábbi
munkakörök betöltésére

LAKATOS
HEGESZTŐ
GÉPKEZELŐ

Munkavégzés helye: 
Püspökladány, Nádudvar• 

Jelentkezés: személyesen,
a Műanyag Üzemünkben: Nádudvar, Kabai u. 62.• 
a Fémszer Üzemünkben: Püspökladány, Táncsics M. u. 27.• 

HAJDÚSZOBOSZLÓI 4*-OS SZÁLLODA

KONYHAI 
KISEGÍTŐ

HAJDÚSZOBOSZLÓ SZÁLLODA 
KERES ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI 

TUDÓ KONYHAI KISEGÍTŐT, 
AZONNALI KEZDÉSSEL. 

TELEFONSZÁM: 
06-30-300-2988

A Rudolf Hotel  gyakorlattal rendelkező 

FELSZOLGÁLÓT 
keres.

Szakmai önéletrajzot Hajdúszoboszló, 
Mátyás király sétány 23. címre,

vagy a konyveles@hotelrudolf.hu.
e-mail címre várjuk.

38
53

80

38
80

61
38

43
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38
35

10

Szeretettel köszöntjük
                  hölgy olvasóinkat
                       Nőnap
                          alkalmából!

www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6 000 

Mi lenne a feladatod? 

Téged keresünk, ha:

    -
médiatanácsadó munkatársát.

Munkavégzés helye: ? K  
ö   anita.borsi@russmedia.hu  .

Lapzárta: 
kedd 12 óra
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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 Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

CSOMBORDI 
ISTVÁN

váratlanul elhunyt.
Temetése 2017.03.07-én, 

14 órától a
Hajdúszoboszlói 

köztemetőben lesz 
megtartva.

Gyászoló család.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Hajdúszoboszlón öreg ház eladó. 
Fürdőhöz, városközponthoz közel. Tel.: 
06-30/547-0739

lakható ikerház fele, 2 szoba, össz-
komfort, gázfűtéses lakás, Hajdúszo-
boszló, Földvár utcán. 3725 nm-es 
telekkel eladó. 06-20/243-4559, 
06-30/466-2594

Nádudvar, Haladás úton összkomfor-
tos ház eladó. Tel.: 06-30/577-7685, 
06-30/523-2457

Nádudvaron eladó 2 szobás 2. eme-
leti lakás felújított nyílászárókkal. 
06-30/405-8946

Nádudvaron, Kinizsi u. 3 szám alatti 2 
szobás, bútorozott, családi ház, gazdál-
kodásra alkalmas nagy telekkel sürgő-
sen eladó. Érd.: 06-20/996-8693

110 nm-es családi ház, fagyasztó 
szekrény, hűtőszekrény, szalmás üveg, 
üveg balon eladó. 06-30/276-2336

l a k á s e l a d á s

Hajdúszoboszló központjában 1+3 
félszobás, távfűtéses egyedi mérésű, 
II. emeleti társasházi lakás, ugyan-
itt garázs eladó. Érdeklődni lehet: 
06-30/937-6541

Hajdúszoboszló központjában, egye-
di fűtésű I. emeleti 51nm-es társas-
házi lakás, fedett kocsibeállóval eladó. 
06-30/471-8815

a l b é r l e t e t  k e r e s

Nádudvaron albérletet keresek 2 főre, 
hosszútávra. Tel.: 06-30/386-3983

a l b é r l e t e t  k í N á l

budapesten a XVI. kerületében 
minigarzon kiadó, hosszútávra. Kau-
ció szükséges. 06-30/899-6111

Hajdúszoboszlón a Bocskai utcá-
ban kertes ház, albérletbe kiadó (vagy 
eladó). 06-70/419-5521

Hajdúszoboszlón albérlet kiadó. Érd.: 
06-30/368-9729

Hajdúszoboszlón 1 szobás kertes 
házrész bútorozva kiadó, 1 személy-
nek vagy gyermek nélküli párnak. 
06-30/539-0838

é p í t é s i  t e l e k

Hajdúszoboszlón építési telek eladó, 
bérházi lakást és szántóföldet beszá-
mítok. Érd.:06-30/641-5985

társasház építésére alkalmas telek 
eladó Hajdúszoboszlón az Ádám utcán. 
06-30/278-5409

F ö l d ,  k e r t

Hajdúszoboszlón, a Szegfű dűlőben 
3,3 ha szántóföld (85,14 Ak) eladó. Érd.: 
06-20/243-4559, 06-30/466-2594

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

Hajdúszoboszlón, fürdő közelében 
lakást, házat bérelnék. Szezonra - évre. 
06-30/391-1213

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a
Cukrászműhely eladótérrel felsze-
relve, élelmiszeripari tevékenységre 
kiadó. 06-30/320-3255

Hajdúszoboszlón a fürdő közelé-
ben 30 m2-es üzlethelyiség eladó. 
06-30/994-7043

Hajdúszoboszlón a Gönczy Pál utcán 
a város központjában 80 nm-es újszerű 
üzlethelyiség kiadó. 06-30/526-4175

Hajdúszoboszlón a Nagy posta mel-
lett 43 nm-es új üzlethelyiség kiadó. 
06-70/281-9441

Nádudvaron telephelynek alkalmas 
ingatlan eladó. Érd.: 06-20/493-1176

Nádudvaron üzlethelyiség eladó. Érd.: 
06-20/493-1176

m o t o r k e r é k p á r
simson S51 B motorkerékpár megkí-
mélt állapotban eladó. Tel.: 06-30/461-
2398

a u t ó
skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 
84.000km légzsák, ködlámpa, szervo-
kormány, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 
20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 
2005 .ABS, Klíma, szervokormány, 4 
légzsák, cd-s autórádió, 2elektromos 
ablak, szép állapotban eladó, cserél-
hető, hitelezhető, ár: 1.297.000ft, 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

volkswagen Golf V 2004.05. havi 1.4 
FSI Klíma, ABS, szervokormány, lég-
zsák, Cd-autórádió, 2elektromos ablak, 
szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 
1.297.000ft, tel 20-2049079

elektromos Moped Elektra 6000 3 
kerekű, újszerű állapotban, újsze-
rű akkumulátor, index, világítás, hát-
ramenet, eladó, ár: 157.000ft, tel 
20-2049079

suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004.10. havi 
diesel ABS, Klíma, szervokormány, 2 
légzsák, Cd-autórádió, 2 elektromos 
ablak, szép állapotban eladó, cserél-
hető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079

renault Megane Limousine 1.4 benzin 
2006.09. havi bordó metál ABS, Klíma, 
szervokormány, légzsák, cd-s autórá-
dió, 2elektromos ablak, szép állapot-
ban eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 
1.097.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi 
zöld riasztó, szervokormány szép álla-
potban eladó, cserélhető, ár: 257.000ft, 
tel 20-2049079

renault Megane Berline 1.4/16v ben-
zines 2003.12. havi 102.000km ABS, 
Klíma, szervokormány, 4 légzsák, 
Cd-autórádió, 4 elektromos ablak, 
szép állapotban eladó, cserélhető, ár: 
897.000ft, tel 20-2049079

suzuki Liana 1.6 GLX 2004.04. havi 
1. tulaj szervizkönyv, ABS, szervokor-
mány, 2 légzsák, autórádió, 4 elektro-
mos ablak, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető, ár: 699.000ft, tel 
20-2049079

suzuki Ignis 1.3 benzines,2003-
05,szervókormány,központizár, lég-
zsákok, elektromos ablak, elektromos 
tükör, ülésmagasság állítás, szerviz-
könyv, eladó, cserélhető, hitelezhető 
ár: 599.000 ft tel 20-2049079

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

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.
havi Klíma, szervokormány, 2 légzsák, 
autórádió, központizár, eladó, cserél-
hető, hitelezhető, ár: 797.000ft, tel 
20-2049079 

bmW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin 
első tulajdonostól , szervizkönyves, 
sérülésmentes, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szer-
vokormány, szép megkímélt állapot-
ban eladó, cserélhető, hitelezhető ár: 
1.397.000 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, hitelezhe-
tő ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079 

suzuki Ignis 1.3 benzines 2005. évjá-
rat KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, 
elektromos ablak, szervokormány, 
szép megkímélt állapotban eladó, cse-
rélhető, hitelezhető ár: 697.000 ft, tel 
20-2049079 

Citroen Xsara Picasso 2005.07.havi 
1.6 benzin/gáz szervizkönyv KLÍMA, 
ABS, Légzsák, Centrálzár, elektromos 
ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhe-
tő ár: 997.000 ft, tel 20-2049079 

peugeot 106 1999.03. 1.0 benzin havi 
90.000km kékmetál Centrálzár, szép 
megkímélt állapotban eladó, cserélhe-
tő, ár: 297.000 ft, tel 20-2049079 

J á r m ű k e r e s é s
autó, TEREPJÁRÓ AZONNALI KÉSZ-
PÉNZES VÁSÁRLÁSA 0Ft-tól 5millió-ig. 
HÍVJON MOST! 0630/8812377

autóboNtóba VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-
2182

személyautókat, teherautókat 
vásárolok!Bármilyen érdekel!Azonnali 
készpénz fizetéssel!Hívjon bizalommal! 
0630/231-7750

személygépkocsit és kisteherautót 
3.5 t-ig keresünk bizományos értékesí-
tésre ügyfeleink részére minimális köz-
vetítési díjért, ugyanitt készpénzes fel-
vásárlás. tel.20/9457777

készpénzért vásárolnék személy-
gépkocsit, kisteher gépkocsit, után-
futót, 1990-től , banki hitellel terhel-
tet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig tel:20-
2049079

á l l a t
anyajuh sürgősen eladó. Ár:24 000 Ft 
T.:06/30/2255-639

birkahús konyhakészen megren-
delhető. 06-70/453-9433

előnevelt vegyes hasznosítású csir-
ke, házhoz szállítással megrendel-
hető. Hajdúszoboszló, Tokay u. 24/a. 
06-52/361-689 16:00 óra után.

gyerekszerető kis, közepes és nagy 
testű kutyák családba, illetve ugyanitt 
hamis kutyák őrzésre örökbe fogadha-
tók. Érd.: +36-70/277-7151

Házilag tömött kacsa konyhakészen 
eladó. Ár: 1.800 Ft/kg T.:06/20/46-
96-426

Hízó van eladó Nádudvaron. 140-200 
kg-ig, 420 Ft/kg. Tel.: 06-70/417-
4841

kettős hasznú előnevelt csirke, ház-
hoz szállítással megrendelhető. Nádud-
var, Lukács Dénes 40. Tel.:06-30/360-
1813

malacok, kis süldők eladók. Ebes, 
Tavasz u. 25. 06-20/944-0627

Nagy súlyú hízó eladó. 06-54/481-
583, 06-20/341-4340

piros tollú, előnevelt, rántani és pap-
rikásnak való csirke tojó jérce, bográ-
csozni való kakasok kaphatók házhoz 
szállítással is. 06-30/647-4056

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. 06/70-240-13-31

1db 150-160 kg-os hízó eladó. 
06-30/539-7691

3 Hetes előnevelt csirke rendelhe-
tő ingyenes házhoz szállítással!! 
06303638074

N ö v é N y

vetőmag kukorica, napraforgó, fém-
zárolt lucernamag kapható. Nádudvar, 
Baksay Dániel út. 30. Tel.:06-30/402-
2929, 06-54/481-201

e g y é b  e l a d á s

birkacsengőt, lócsengőket, marha-
kolompokat, juhászkampókat, pity-
kéket, tanyaberendezéshez régisé-
get, hagyatékokat vásárolok. Érd.: 
06-30/979-9529

búza, árpa, Hajdúszoboszlón város 
közeli körbekerített, villannyal, víz-
zel ellátott zártkert eladó. 06-30/402-
2244

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

Hatalmas, nagy tavasznyitó akció!! 
Hősök tere 17-19 (mozi átjáróban) 
Minden ruha 350 Ft! A használt ruha 
üzletünkben. 2017.03.13 (hétfő)

Hidraulikus betegágy és elektromos 
kerékpár eladó. 06-30/376-7710

Nagy bálás lucerna és 2200 db csor-
nai hódfarkú kis cserép eladó. Tel.: 
06-30/459-0829

Nagyon jó minőségű kis bálás lucerna, 
gyepszéna eladó. 06-30/282-7246

tűzifa eladó kalodában 1x1x1m. 
Tölgy, bükk, akác 15E Ft/m3-től. 
(erdei m3:22EFT) Gyors házhoz 
szállítással. Tel.:06-20/805-7697.

tűzifa, konyhakészen eladó bükk-tölgy 
vegyes, kalodában 11-15E Ft/m3.06-
70/606-5247,06-20/468-4804.

Új 4 ütemű motoros kerékpár eladó. 
Nádudvar, Mónus u. 30/a. Tel.: 
06-30/258-2583

e g y é b  k e r e s é s

dunnát, hagyatéki tollat veszek, 

Hívásra megyek. Hétvégén is. Megbíz-

hatóság! 06-52/274-468,06-30/356-

4569

veszek elromlott háztartási gépet, 

hűtőt, mosógépet, bojlert, TV rossz 

akkumulátort, vashulladékot...stb 

T.:06/20/231-0359

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

Csempézést, járólapozást, minőségi 

hidegburkolást rövid határidővel, garan-

ciával vállalunk. 06-30/681-2932

Cseréptető, palatetők bontás 
nélküli átfedése bitumenes zsin-
dely ráolvasztással. Tetők mosá-
sa, javítása, impregnáló felújí-
tás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi elő-
jegyzőknek 30% kedvezmény. 
06-30/712-3457, 06-20/3380-
366

Férfi masszőr, bioenergia szint-
jének emelésével, közérzet javí-
tó, frissítő masszázst vállal! Hív-
jon bizalommal! Ha kell házhoz 
megyek! 06-20/298-3840

FÜrdőkádak bontás nélküli fel-
újítása, gépi eljárással, gyári szí-
nekkel, garanciával. 06-30/529-
0074

idősek gondozását szakápolóként 24 

órás felügyelettel vállalom, (saját laká-

somban is). 06-30/394-3866

kőműves mester brigádjával vállal 

mindennemű kőműves, festő, burkoló-

munkálatokat. Anyaggal A-Z-ig. Továb-

bá vizes, salétromos falak felújítását. 

06-30/364-0330

38
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CSIRKE VÁSÁR
ELŐNEVELT BIOCSIRKE

Kapható a Nádudvari Nagybojtári tanyán. Tel.: 06-30/538-0719
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KAPHATÓ: SÁRGA-TARKA PIROS FEHÉR

fajták: kettőshasznú hús hibrid hús hibrid
3,5 hetes 430 Ft/db 430 Ft/db 500 Ft/db
4,5 hetes 460 Ft/db 460 Ft/db 1,0 kg-ig 580 Ft/kg
1,2 kg-ig 680 Ft/kg 680 Ft/kg 1-1,4 kg 520 Ft/kg
1,2 kg-tól 620 Ft/kg 620 Ft/kg 1,4 kg-tól 510 Ft/kg

Az állomány vakcinázott barom� pestis, gumbaró,
CRD és kokcidiózis ellen.  A kettőshasznú marek ellen is.

Ezért gyógyszermentesen felnevelhető és tartható.

Nagyerdei Víztorony 
- Debrecen

március 4.
21. 00 óra
Junkies zenekar
lemezbemutató 
koncert.
Rock Cafe 
– Hajdúszoboszló

március 4.
22.00 óra
Ibiza Night Party #3
Hall - Debrecen

Nagyerd
- Debre

márciu
21. 00 
Junkie

MIKOR
és HOL

március 5.
10.30 óra
Tompeti
koncert
Rio Játszóház és 

Mókaközpont 

– Hajdúszoboszló

márcus 8.
18.00 óra
Kvíz torony 1. 
elődöntő
Nagyerdei Víztorony 

– Debrecen

március 8.
22.00 óra
Mr. Vasovski /
Nőnapi
Campus Party
Hall - Debrecen

március 9.
19.00 óra
Pezsgővacsora
Leroy Cafe - Debrecen

március 11.
21.00 óra
Died By Johnny 
koncert.
Rock Cafe - Hajdúszoboszló

március 18.
19.00 óra
Talamba saját szerze-
ményeiből összeállított 
vadonatúj produkciója.
Kölcsey Központ 
– Debrecen

március 9.
19.00 óra
Ma estére szabad a 
kecó (Bulvár burleszk 
két részben, 
Lovarda – Debrecen

március 10.
21.00 óra
Pataky Művek kon-
cert, ezúttal Pataky 
Attilával kiegészülve.
Rock Cafe – Hajdúszoboszló

Pataky Attila

március 3.
20.00 óra
Chrome Rt koncert
Rock Cafe – Hajdúszoboszló

 március 4.
13.00 óra
Csoportos Baráz-
daság – a debreceni 
lemezbörze

Junkies zenekar

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: 
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64
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4

menük• 
készételek• 
hideg-meleg konyha• 
üdítők• 

Nyitva tartás: H–Cs: 07–21-ig • P–Szo: 07–22-ig

BS 
É T E L B Á R

/BS-etelbar es Kavezo

Megyny
itottu

nk!

Nádudvar, Fő utca 163.

06-30/564-3751

kőművesmunkákat, családi házak 
kivitelezése, felújítást, hőszigetelést, 
térkövezést, gipszkartonozást, falazást, 
vakolást, betonozást, kisebb munkákat 
is vállalok. 06-30/363-5598

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

réz rozsdamentes küszöb, kor-
lát, kapaszkodók. Lakatosmunka, 
kapu, kerítés készítés, javítás festés. 
06-30/690-4001

szakképzett gondozónő Nádudva-
ron gondozást vállal. Hétvégenként. 
06-30/874-4573

varrógépszerviz! Rendkívüli áren-
gedmény! Árainkról bővebben: www.
varrogepszerviz.net 06-70/565-2922

szolgáltatás keresés

spC vetőgép felújításához, hozzáértő 
személyt keresek. 06-70/500-3023

p é N z

szabadfelhasználású hitel ingat-
lanra, adósságrendezőhitel ingatlanra, 
hitelkiváltás, nyugdíjasoknak is 68 éves 
korig. Függő ügynök , THM: 5%-10,2 
%, Regszam :0040600476843, 
06306358080

sürgősen készpénzre van szüksé-
ge, akkor vegyen fel hitelt tehermen-
tes autójára 2 napon belül, személy-
re szabott hitelek. Amennyiben elad-
ná autóját készpénzért megvásároljuk. 
Függő képviselő (Merkantil 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

ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-
96-95, 06-30-313-35-16.

az Azték Kávézó pizzafutárt és szaká-
csot keres állandó munkára. Jelent-
kezz: 06-30/932-4281

betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvá-
ri és győri munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított. 06-70/354-
9321

Csatorna vezeték hálózat kiépítésé-
ben gyakorlattal rendelkező gépkeze-
lőket, szerelőket, műanyag hegesztő-
ket, kőműveseket és segédmunkásokat 
keresünk változó munkaterületre heti 
ott alvással. Fizetés megegyezés sze-
rint. 52/370-589; targaz@t-online.hu

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com

ebesi telephelyre férfi takarító mun-
katársat keresünk. Telefon:(0630)202-
7905.

ebesi telephelyre vagyonőröket kere-
sünk. Telefon:(0630)202-7905.

gyakorlattal rendelkező sofőrt kere-
sek nyerges-ponyvás szerelvényre, 
belföldi munkavégzésre. 06-30/239-
7869

gyakorlattal rendelkező szakácsot, 
konyhai kisegítőt keresünk Berety-
tyóújfaluba a Mátyás Ranchre. Érd.: 
06-20/960-7133 délutáni órákban.

Hétvégére konyhai dolgozót keresünk. 
06-70/311-1986

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói Szarvas-
marha telepére fejőst, traktorost keres. 
Érdeklődni: 06-30/219-8766

kösely Zrt. Hajdúszoboszlói üzem-
egységébe traktorost, lakatost keres. 
Érdeklődni: 06-30/278-7069

megbízható kőművest és segéd-
munkást hosszútávra felveszünk. Tel.: 
06-30/510-8565

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

tanya körüli munkálatokra dolgozót 
keresek. Ott lakást, ellátást, fizetést, 
biztosítok. 06-30/282-7246

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

o k t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

élelmiszer, vegyi áru eladó +Boltve-
zető tanfolyam indul Debrecenben nagy 
kedvezménnyel március elején. tel: 70 
209 2007 www.alacritas.hu

óvodai dajka, pedagógiai- és csa-
ládsegítő munkatárs, gyógypedagó-
giai segítő munkatárs és kisgyermek-
gondozó, -nevelő képzés indul ápri-
lisban Debrecenben. Érd.: Poliforma 
Kft. Dr.Kelemenné 06/20-393-7586, 
06/52-280-335 E.sz.:000850/2014

o k t a t á s  k e r e s é s

lengyel nyelvet oktatni, tanítani tudó 
személyt keresek. 06-30/427-2804
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8 2017. március 3.

Március 7. (kedd) 18 óra
 „Boldog kiáltozás”
Erdei Sándor újságíró, költő 
60 éves születésnapi műsora
A beszélgetést vezeti: Vida 
Lajos irodalomtörténész
A belépés díjtalan!

Március 14.
(kedd) 19 óra
Hernádi Judit Jászai Mari-díjas 
színésznő zenés estje
Belépődíj: 2.500 és 2.000 forint

Március 15.
(szerda) 15 óra
Hagyományőrző nap a 
huszárhagyományok jegyében
A belépés díjtalan!

Március 17.
(péntek) 17 óra
A nemez természete - 
nemezkiállítás megnyitó
A kiállítás megtekinthető
április 30-ig. 
A belépés díjtalan!

Március 17. 
(péntek) 20 óra
Muzikális klub
Közreműködik: a Párdon zenekar, 
a fekete-fehér magyar fi lmek 
legnépszerűbb slágereivel
A belépés díjtalan!

Március 18.
(szombat) 19 óra
 „A gyönyörben nincs középút”
Eszenyi Enikő Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas 
színésznő önálló estje
Belépődíj: 2.500 és 2.000 forint

Március 19.
(vasárnap) 17 óra
Alma Együttes koncertje
Belépődíj: 1.500 forint

Március 24.
(péntek) 19 óra
Musical részletek A 
Dzsungel könyvéből
Közreműködik: a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár Musical Stúdiója
Rendezte: Török Péter
A belépés díjtalan!

Március 25. 
(szombat) 17 óra
SzobRock – Amatőr Rockzenei 
Találkozó és Verseny
Belépődíj: 700 forint

Március 26.
(vasárnap) 19 óra
Máté Péter emlékest
Közreműködik: Molnár György 
Lyra-díjas harmonikás és Kon-
certzenekara, valamint Kökény 
Attila és Tabáni István énekesek
Belépődíj: 2.300 
és 2.000 forint

Március 31.
(péntek) 19 óra
Molière: A fösvény 
című darabja a 
Dicsőszentmártoni 
Népszínház előadásában
A belépés díjtalan!

Április 8. 
(szombat) 19 óra
Szekeres Adrien 
unplugged koncert
Belépődíj: 3.500 és 
3.000 forint 

Április 10. 
(hétfő) 19 óra
A Magyar Költészet Napja
Adagio – zenés, irodalmi műsor
Közreműködik: Csík János, 
Balogh Kálmán és Dresch Mihály 
zenészek, valamint Őze Áron 
Jászai Mari-díjas színész
Belépődíj: 1.500 forint

SZOBOSZLÓI TAVASZI 
MŰVÉSZETI NAPOK

2017. MÁRCIUS 7 – ÁPRILIS 10.
A KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

Jegyvásárlás:
Helyreszóló belépőjegyek 
válthatók a Kulturális  
Központban 8.30-18 óra között, 
szombaton 8-12 óra között.

 További  
információ:
tel: 52/558-800 
email: szoboszlokultura@gmail.com

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.

HAJDÚSZOBOSZLÓ, ISONZÓ U. 2. ALATT. Tel.: +36/70/622-5434
TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI BOLT

Nyitva: H – P: 9 – 12.30 – 13.30-17, SZ: 8 – 12

Tűz és munkavédelmi eszközök, 
munkaruhák, munkavédelmi cipők, 

kesztyűk széles választékban

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.• 

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

dúszoboszló, ÁdHajd
tva: H-Sz: 08:0NyitIbolya

Virágüzlet

Nézze meg óriási kínálatunkat. Kapható 

mindenféle vágott virág, orchidea több 

méretben, jáccint több színben.

https://facebook.com/profi le.php?ref=bookmarks

MÁRCIUS

NŐNAP 8.
Megérkeztek a gyönyörű Nőnapi cserepes 

(virágzó és zöld) virágok!

Ne fáradjon az építkezéssel!

VÁSÁROL JON
Hajdúszoboszló 

központjában saját 
kertrésszel rendelkező 

sorházat már

Érd: 06-30/289-2750
ÁTADÁS 
2017 NYÁR!

295.000  
Ft/nm

ártól!  
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