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Állásbörze, oktatás rovat:
a 4-6. oldalon.

HUNTh m

Consulting Kft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

2017. január 31-ig 
érvényes!

56%Profi lkínálatunk 
középtömítéses 

6 kamrás, 
82 mm-es 
profi llal 
bővült!

Keresse bemutatótermünket:
6724 Szeged, Pulcz u. 33. 

Tel.: 06-30/577-8750
Tel.: 06-62/654-007

E-mail: szeged@huntherm.hu
Nyitva: H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

Ajtók és ablakok
egyedi 

elképzelések
szerint is!

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

www.huntherm.hu
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Szeged, Petőfi S. sgt. 43.

Tel.: 0630/740-3283
E-mail: szeged@szafa.hu
www.szafa.hu

Minőségi 
FA és ÚJ GENERÁCIÓS 

FA-ALUMINIUM 
nyílászárok közvetlenül 

a gyártótól.

Nyitva 
tartás:
h.-p.: 
10–17 
óráig.

ajtó, ablak

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan 
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Vas: 42 Ft/kg • Vaslemez: 36 Ft/kg • Hűtőszekrény bontatlan: 5 Ft/kg 
Tiszta alu: 340 Ft/kg • Festett alu: 310 Ft/kg • Alu öntvény: 310 Ft/kg 

• Alu italos doboz: 220 Ft/kg  • Akkumulátor: 150 Ft/kg 
Török Metals Kft. Algyő, JURA Ipari park, 

a 47-es út mellett. Nyitva: h–p: 8-17, szo.: 8-13.

 06-70/222-5838
Árváltozás jogát fenntartjuk!

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), 
házhoz szállítás rövid határidôvel!

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 
lemezek, betonhálók, betonacélok, 
laposacélok, köracélok, 
szögacélok, gerendák, patentívek, 
vágókorongok 
és elektródák.
Kazánok, 
füstcsövek, 
fólia rögzítő 
csipesz.
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Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Tel.: 06-30/342-2274
www.fordex99.hu

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 

Széles választék, kedvezô árak!

C45, BC3, 42CrMo4, automata... stb.
magasabb minőségű anyagok raktárról, 

rendelésre rövid határidővel.

Üzleteink: Szeged, Feketesas u. 27.
Ny: H-P: 8-16.30. Tel.: 62/423-442 mobil: (06)20/231-6268

Szeged, Budapesti krt. 30/A (volt Tarján bisztróval szemben)
Ny: H-P: 8-16.30.  Tel.: 62/405-560 mobil: (06)20/231-6111

Szeged, Kukovecz Nana u. 3. (a Rókusi TESCO-tól 1 percre, 
a víztoronnyal szemben, a 10 emeletes alatt.)

Ny: H-P: 8-16.30. Tel.: 62/676-004 mobil: 06-20/231-6300

39
20

2

Alkalmi és hétköznapi ruha
S mérettől – 4XL méretig

Minden korosztálynak!
„Súlytalanul kortalanul 
mindenkinek Mystic Day”

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 8.
Tel.: 06 70/779-2064

Nyitva tartás: h.–p.: 9:00–18:00 szo.: 9:00–13:00

facebook.com/mysticdaydorozsma
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6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297
www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. 

+36-30/528-9702

NÁLUNK MOST „PADLÓT FOG” !
LAMINÁLT PADLÓK  és parketták, szegőlécek,

alátétek óriási választékban rövid határidővel  rendelhetők!
KOMPLETT RENDSZER VÁSÁRLÁSA ESETÉN  a

• laminált padló árából 20-35 % kedvezményt,
• szegélyléc árából 50 % kedvezményt + ajándék 2 mm-es habfóliát adunk!!!

Az akció 2017. 01. 31-ig érvényes.

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

Rendel: 
hétfő: 14.00-16.00-ig.
szerda: 09.00–11.00-ig.

Időpontkérés: +36-20-34-99-691
Szeged, Zászló utca 10.
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Esztétikus arc, orr, fül, végtag hajszálértágulat-
seprűvéna kezelés helyi érzéstelenítésben, 

rádiófrekvenciával, habscleroterápiával.

AXA, Aranykor, Generali, MKB, NAVOSZ, OTP, Honvéd, Vasutas, stb.
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

ZONARE-színes ultrahang-, Doppler-, Vein Light-vizsgálat alapján.
SZEGEDEN: dr. Sipka Róbert klinikai főorvos, érsebész

www.ersebesz.info • Bejelentkezés: +36-70/775-8746

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

VISSZÉRKONTROLL
RÁDIÓFREKVENCIÁS- LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT
Gyógyulás járóbetegként, fájdalommentesen, vágás nélkül.
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Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6.).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6.).
Baleseti sebészeti felnőtt járó betegek: 
Traumatológiai szakrendelés 7–19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Baleseti sebészet, gyermek (14 év alattiak): 
Gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ 
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14–15.).
Sebészet, nem baleseti: 
Sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika ambulancia (Kálvária sgt. 57.). Sze-
mészet (gyermek és felnőtt): szemészeti klinika (Korányi fasor 
10–11.).
Fül-orr-gégészet (gyermek és felnőtt): 
Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika (Tisza L. krt. 111.).
Sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó önálló osztály, 
mindennap 0–24 óráig (Semmelweis u. 6.).
Gyermekvérvétel: gyermekgyógyászati klinika és 
gyermekegészségügyi központ, alagsori 31-es rendelő (Korányi 
fasor 14–15.).
Azok a betegek, akik nem a fentebb felsorolt szakellátási körbe 
tartozó sürgős szükség miatt keresik fel az egészségügyi ellátó-
rendszert, a következő ellátóhelyeket kereshetik:
Alapellátási felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet: 
Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15–17. 
(a Szilágyi u. felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

Bejelentkezés: 06-62/651-142,
06–70/260-9151

Figyeljen az intő jelekre! Ne hagyja, 
hogy a betegség határozza meg az életét!

Lépjen most, hogy később is könnyen 
menjen a mozgás! Most 50% kedvezmény jár!

Nashwan-Parasound 
Kezelőcentrum

-50% kedvezmény
Érvényes: 2017.01.31-ig

 



Sajnos ma Magyarországon az érszűkület mint-
egy 400ezer embert érint. Tünetei alapján arra gya-
nakszik, hogy Ön is ezen alattomos korban szen-
ved? Vizsgáltassa meg magát, és ha szükséges ve-
gye fel a harcot az érszűkület ellen!

A betegségnek számos rizikófaktora van. Mi-
kor érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni?

Ha magas a vérnyomása vagy a koleszterin-
szintje

Ha cukorbeteg vagy túlsúlyos
Ha dohányzik
Ha zsibbad, fáj, fázik a lába vagy a keze
Ha kevesebbet tud menni
Ha zúg a füle, szédül, egyensúlyzavara van
Ha már elmúlt 40 éves 
A betegség megállapítása egy gyors és fájda-

lommentes vizsgálattal könnyen megtörténhet. 
Infra-, ultra és hallható hang kibocsájtásával a 
szervezetet mellékerek képzésére serkenti a be-
szűkült érszakasz környékén, ezáltal javul a szö-
vetek vérellátása. A panaszok enyhítésére, meg-
szüntetésére mindössze 20 kezelésre van szükség, 
napi egy alkalommal. 

Nagy segítséget jelent a megelőzés és kezelés 
területén a Nashwan-Parasound készülék, melyet 
már országosan is alkalmaznak. 

Ne hagyja, hogy a betegség határozza meg éle-
tét, jelentkezzen be most vizsgálatra és előzze meg 
a nagyobb bajt.

A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 
15 éve sikeresen használják Magyarországon. 
Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok eny-
hítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be 
és vizsgáltassa meg magát INGYEN január 20-
án a Szeged, Honvéd tér 5/b szám alatti rende-
lőben! A kúra alapárából 50% kedvezmény jár! 
www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-
20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963A 
kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatásának 
jogát fenntartja. 16 óra után illetve hétvégén 
ügyeleti telefon: 06-20/495-8280, 06-30/596-
8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum a vizs-
gálati idő változtatásának jogát fenntartja.

EGÉSZSÉG ROVAT Dr. Simon Judit
Felnőtt, ifj úsági 

és gyermek fogszakorvos
Szeged, Becsei u. 3.

(Tanpályával szemben)
Bejelentkezés: 

0630/4651921
www.simon-dental.hu
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

38
95

8

39
20

4

6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297
www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. 

+36-30/528-9702

HOMLOKZATI MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK

kiemelkedő műszaki paraméterekkel , egyedi méretben is  valamint 
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK a legkedvezőbb áron   

43%–45%–47%
KEDVEZMÉNNYEL !!! Az akció 2017. 01. 31-ig érvényes.

AKCIÓS BEJÁRATI AJTÓK
EGYEDI MÉRETRE IS, RÖVID

GYÁRTÁSI HATÁRIDŐVEL
RENDELHETŐEK!

DEBRECEN  2015. július 3., XXIV/27.

ÉRTÉKESÍTŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Feladatok: •  hirdetési felület értékesítése a Szeged Körzeti Szuperinfóban
  •  komplex hirdetési ajánlatok készítése
  •  új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
Előny: • szegedi lakhely
  • több éves szakmai tapasztalat

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes 
ismerettel rendelkezel, szereted a kihívásokat, nagy a munkabírásod, 

akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz! 
Magas kereseti lehetőség!

Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@russmedia.hu 
e-mail címre kérjük. 

Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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Ha egy másik országba uta-
zunk, akkor indulás előtt ér-
demes tájékozódni, mit vihe-
tünk magunkkal a poggyász-
ban, milyen behozatali kor-
látozások vonatkoznak egyes 
termékekre, illetve megéri-e 
az adott ország valutáját még 
itthon beszereznünk. Ugyan-
is sokan nincsenek tisztában 
azzal, hogy itthon sok eset-
ben a kisebb vagy hazánktól 
távolabb fekvő országok valu-
táját csak néhány valutaváltó-
nál tudjuk beszerezni, és leg-
többször igen kedvezőtlen ár-
folyamon adják ezeket a „rit-
kább” valutákat. Ebből kifo-
lyólag igen sok esetben elő-
fordul, hogy sokkal jobban 
járunk, ha még itthon, forint 

ellenében eurót vagy amerikai 
dollárt veszünk, és külföldön 
váltjuk át a dollárt vagy eurót 
a helyi pénzre, hiszen ezek a 
valuták külföldön is elterjed-
tebbek pénznemek.

Az Európai Unió azon orszá-
gaiba, ahol nem euró a hivata-
los fizetőeszköz, oda is célszerű 
eurót vinni a helyi pénz helyett, 
mert néhány helyen (például ét-
termekben, múzeumokban, au-
tópályán) euróval fizetve jobban 
járhatunk a változó átváltási rá-
ták következtében. 

Ha Amerikába utazunk, ak-
kor oda természetesen dollárral 
érdemes menni, amit még itt-
hon érdemes beszerezni. Ebben 
az esetben ugyanis legtöbbször 
(nyilván leginkább a jó, kedvező 

Külföldi utazáskor hol és 
milyen valutát váltsak?

árfolyamokat nyújtó pénzvál-
tóknál) kedvezőbb áron jutha-
tunk hozzá a dollárhoz, mintha 
azt a tengerentúlon váltanánk 
át forintról.

Érdemes utánanézni, hogy 
az eurót vagy az amerikai dol-
lárt váltják-e jobban a külföldi 
országban, ahová az utazásun-
kat tervezzük. Például Horvát-
országban, de még Mexikóban 
és Kubában is jobban váltják 
az eurót, mint az USA dollárt. 
Az ázsiai és afrikai országok-
ba utazók is jobban járnak, ha 
eurót visznek magukkal, mert 
azt könnyen át tudják váltani 
helyi pénzre.

Fontos még arra is felkészül-
nünk, hogy a repülőtereken vál-
tanak általában az egyik legrosz-
szabb kondíciókkal, nem csak 
itthon, de külföldön is, így sok 
pénzt spórolhatunk, ha várunk 
a pénzünk átváltásával, amíg 
beérünk egy nagyobb városba, 
ahol több lehetőség kínálkozik 
a tranzakcióra. Utcai árusok-
nál semmiképpen ne váltsunk, 
mert előfordulhat, hogy elsza-
lad az eladó, miután átadtuk a 
pénzünket, vagy kapunk ugyan 
valamennyi valutát, de üres pa-
pírok vannak a kötegben.

Ha külföldre utazunk, jó előre 
kezdjük el végignézni a pénzvál-
tók árfolyamait és az alkalmazott 
árréseit, mert ez alapján tájéko-
zódhatunk arról, hogy mennyire 
kedvező vagy kedvezőtlen árfo-
lyamon adják el nekünk a ritkáb-
ban forgalmazott valutákat!
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6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257
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AJTÓK, ABLAKOK 

6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 
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6723 Szeged, Debreceni u. 32.6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

• árnyékolástechnika 
•  ingyenes felmérés 
• szaktanácsadás
•  6 ill. 7-kamrás 

szerkezetek

ÉVESEK 
LETTÜNK!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

5

Engedjék meg, hogy magam és üzlettársam nevében be-
mutassam a Ba-Bér Ablak Kft-t. 16 éve foglalkozunk mű-
anyag nyílászárókkal. Ezen időszakot átgondolva jutottunk 
el arra a pontra, hogy önállóan, közös cég létrehozásával sa-
ját fejlesztésbe kezdjünk. Cél a 16 éves kivitelezési és nyílás-
záró rendszerek gyártásával és beépítésével megszerzett ta-
pasztalatok hasznosítása volt, a vállalkozói és a magán szfé-
rában egyaránt. Cégünk nyílászáró rendszerek eladásával, 
beszerelésével, valamint árnyékolástechnikával, homlokza-
ti hőszigeteléssel, festéssel foglalkozik. A Ba-Bér Ablak Kft. 
egyedi méretben, a RAL színskála szerinti választékban, az 
Önök kívánsága szerint készíti el álmai nyílászáróját. Csa-
ládi házak, ipari- és kommunális létesítmények kivitelezési 
munkáira egyaránt vállalkozunk.

Teljes körű szolgáltatással állunk megrendelőink rendelkezésére:
-helyszíni felmérés,
-ingyenes árajánlat készítés,
-szaktanácsadás,
-a nyílászárók bemutatása mintatermünkben,
-helyszínre szállítás,
-szakszerű, gyors beépítés,
-kőműves munka visszajavítás.
Célunk, hogy az általunk beépített nyílászárók és árnyékolás-

technikai rendszerek használatakor megrendelőink sok-sok év 
múlva is úgy érezzék jól döntöttek, amikor cégünket választották!

Bartucz József
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Faragó Ágnes vagyok, az Alfa Doors Kft. szegedi kirendeltségének vezetője.
 A lengyel Porta Doors vállalat termékeit forgalmazzuk, de mi nem csak 

ajtókat árulunk! Hivatásunknak tekintjük, hogy vevőink elégedetten 
távozzanak. 

A hozzánk betérő érdeklődőket széleskörűen tájékoztatjuk mindenről, ami 
ahhoz kell, hogy a legmegfelelőbb beltéri, bejárati vagy 

technikai ajtót választhassák ki.
A következő néhány hétben olyan szakmai tanácsokkal 

szeretnénk segíteni Önöket, amik megkönnyíthetik a 
vásárlást és hosszú távú elégedettséggel koronázzák 

meg ezt a meglehetősen nehéz feladatot.
Üzletünkben, a Csaplár Benedek utca 4-ben csaknem 

40 kiállított mintán kaphatnak betekintést abba, 
hogy milyen sokszínű is a kínálatunk, ingyenes 

felmérés keretében biztosítjuk, hogy a megfelelő helyre a megfelelő ajtót 
választhassák ki. 

Ismerjék meg az ajtók igazi világát, legyenek szakértők Önök is! A 
szerkezetek, szabványok, fóliák rengetegében biztosítjuk Önöknek,hogy az 
igényeikhez és a lehetőségeikhez mérten a legjobbat vásárolják meg! Ajtót, 

ami nem csak praktikus, de a lakásuk dísze is!

Szeretettel 
várjuk Önöket bemutató 

termünkben, a 
Csaplár Benedek utca 4-ben, 

a hét minden munkanapján 
9.00-17.00-ig!
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GÉPKOCSIVEZETŐT 
keresünk a Maus Kft. 
szegedi csapatába!

Feltétel: 
C kategóriás jogosítvány. 

Előny: GKI vizsga.
Jelentkezni: rövid, fényképes 

önéletrajz küldésével és a 
munkakör megjelölésével 

lehet a felvetel@maus.hu 
e-mail címen.
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ÁLLÁS–OKTATÁS

Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?
Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN

35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/790-58-57, E-mail: csongrad@minervabridge.hu

hétfőtől - péntekig: 8:00-18:00 óra között
6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. 

Eng.szám: E-000034/2013

39
12

3

A SZTÁV Zrt. folyamatosan induló 
képzései Szegeden: HEGESZTŐ 
(E-000454/2014/A002), ÉPÍTŐ- ÉS 

ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE 
(Targoncavezető szakmairány) 

(E-000454/2014/A037). 
Cégünk a képzések indítása előtt elő-
zetes tudásszint mérést végez, mely-
nek eredményétől  függően csökken 

a képzési idő és annak díja is. További 
információkért  keresse fel honlapun-
kat (www.sztav.hu), vagy érdeklődjön 
telefonon  (06-20/773-4035), illetve 

e-mailben (fecske@sztav.hu)!
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Algyő – Jura Ipari Parki 
ruhaválogató cég 

ÜZEMVEZETŐ 
HELYETTES 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Elvárás: Olasz nyelvtudás. 
Előny: kitartás, jó munkabírás. 
Érdeklődni: 06-62-267-187 

vagy 06-62-203-063 
E-mail: texval.kft@gmail.com
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gyakorlattal rendelkező 
FODRÁSZ KOLLÉGÁKAT 

K E R E S Ü N K 
alkalmazotti munkaviszonyba.

Ha szeretnél egy jó csapat tagja 
lenni, akkor várjuk jelentkezésed a 
06-30/828-3727 telefonszámra 

vagy az info@klier.hu e-mail címre.

Szeged 
Árkádban lévő 

fodrászatunkba
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Szeged
2017. január 28.

Kiskunfélegyháza
2017. február 19.

Oktató: Hartyániné Barta Judit
06-30/955-6611

www.langelme.hu

Tanulj nagyobb kedvvel,
gyorsabban, hatékonyabban!
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Katonára mindig szükség van!

Csatlakozz a Magyar Honvédséghez!

• Rendszeres jövedelem
• Kiszámítható, biztos jövő
• Béren kívüli juttatások
• Változatos, kalandos élet

Érdeklődj: (66) 447-566
bekes.toborzo@regiment.hu

www.hadkiegeszites.hu
facebook.com/mhkiknyp

Katonára mindig szükség van!

Csatlakozz a Magyar Honvédséghez!

• Rendszeres jövedelem
• Kiszámítható, biztos jövő
• Béren kívüli juttatások
• Változatos, kalandos élet

Érdeklődj: (62) 554-070
csongrad.toborzo@regiment.hu

www.hadkiegeszites.hu
facebook.com/mhkiknyp

Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!Katonára mindig szükség van!

A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

RAKTÁROS 
FELADATOK:

•  A termékek be- és kitárolása, belső árumozgatás, a termékek tárolása 
a raktárban, késztermékek és alapanyagok be-, és kicsomagolása, 
megrendelések feldolgozása, cimkézés

•  Hulladék kezelés, újrahasznosító konténerek tisztítása, leltárban/
leltározásban való részvétel, munkaterület tisztán tartása 

•  Biztosítani a berendezések, gépek és szállítóeszközök (targoncák) 
problémamentes működését, valamint a zökkenőmentes közlekedést

ELVÁRÁSOK: 
•  Makói munkavégzés
•  Szakmunkás végzettség, vagy 8 általános 5 éves szakmai tapasztalattal 
•  Megbízhatóság, pontosság
•  Fizikai terhelhetőség
•  Alapfokú számítógépes ismeret
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  Tanulási képesség

 ELŐNY:
•  Targoncavezetői egedély
•  Kézi szekenner rendszerek ismerete
•  Raktározási területen szerzett tapasztalat 

AJÁNLAT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Cafeteria
•  Céges transzfer Hódmezővásárhelyről és Szegedről
•  Kedvezményes étkezés

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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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
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL
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Ausztriai, határ-közeli
magyar étterembe munkájára igényes, 

szakmai tapasztalattal rendelkező, motivált 

SZAKÁCSOT KERESÜNK
azonnali kezdéssel. Étkezés, szállás biztosított.

+ 4 3  6 9 9  1 9 0 8 0 8 9 239
09

8

A Zrt. 

ÜZEMI SEGÉDMUNKÁSOKAT 
KERES

Elvárások: minimum 8 osztály, középfokú végzettség 
előnyt jelent, 3 műszakos munkarend vállalása.
Várható havi bér: nettó 100.000 Ft-tól!

Jelentkezni önéletrajzzal a 
palyazat@solemizo.bonafarm.hu   e-mail címen vagy 

postai úton a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre.
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www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu



52017. január 13.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
(E-000447/2014/A036)

2017. FEBRUÁRJÁBAN 
MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS OKJ-s képzést indít, 

érettségivel rendelkezők részére.
Kiemelten magas óraszám, egyetemi és gyakorlatban dolgozó vezető oktatókkal. 

Azonnal használható piacképes tudás. 
Képzési napok: Péntek és Szombat. Jelentkezési határidő: 2017.01.27-ig

Bővebb információ: nuszpl@juris.u-szeged.hu
 06-62/544-187 H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-12:00 • www.juris.u-szeged.hu
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ÁLLÁS–OKTATÁS

A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

GÉPKEZELŐ 
FELADATOK: 

•  A rábízott berendezések üzemeltetése és felügyelete az érvényes 
utasítások alapján

•  A gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
•  A gépek alapanyaggal való ellátása
•  A technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása 
•  A rábízott gépek, berendezések ápolása, tisztítása
 Elvárások:
•  Középfokú végzettség 
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  Három műszakos folyamatos munkarend vállalása 

ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK:
•  Élelmiszeripari és/vagy műszaki végzettség és/vagy tapasztalat 
•  Szárítási, porkeverés, folyadék keverés és letöltés technológiák 

ismerete
•  Érvényes könnyűgépkezelői vizsga  

AJÁNLAT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Cafeteria
•  Céges transzfer Hódmezővásárhelyről és Szegedről
•  Kedvezményes étkezés

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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Wir suchen 
Maler/Elektriker/Installateure 

in Stuttgart!
Munkát keres 

Németországban?
Ön festő, villanyszerelő, 

vagy víz-, gáz- és 
fűtésszerelő szakmai 

tapasztalattal és
rendelkezik német 

nyelvtudással?

Munkát ajánlunk német cégnél, 
német szerződéssel és ingyenes szállással.

Pontos kifizetések, 
magyar anyanyelvű ügyintéző, 

családbarát cég, készpénz előleg és ingyen 
étkezés minden pénteken.

Jelentkezzen nálunk!
Bátai Gergely

+49 163 2040 666
batai@fischer-personalservice.de
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Képzéseink központjában a 
jogi alapozású ismeretek áll-
nak, amelyet olyan területek 
egészítenek ki, amelyekkel a 
KKV szektorban leginkább 
el tudnak helyezkedni.

 Képzéseink:
1./ OKJ iskolarendsze-

ren kívüli felnőttképzéseink 
(E-000447/2014)

Bér- és társadalombiztosí-
tási ügyintéző

Munkavédelmi technikus
érettségivel rendelkezők ré-

szére
2./ Alap- és mesterképzés
Munkaügyi és társadalom-

biztosítási igazgatási alapszak 
(BA)

Munkaügyi és társadalom-
biztosítási mesterszak (MA)

érettségivel rendelkezők ré-
szére

3./ Szakirányú továbbkép-
zések

Jogi szakokleveles HR szak-
tanácsadó

HR szakjogász
felsőfokú végzettséggel ren-

delkezők tovább képzése
4./ Doktori képzés
tudományos fokozat megszer-

zése egyetemi diplomával
Lehetőség van konkrét IT 

programok tanulására (gépte-
remben, szakértők vezetésével) 
és horizontális, komplex gyakor-
latok (egyrészt a korábban tanul-
tak szintetizálása, másrészt felké-
szülés a záróvizsgára) végzésére.

 „Nemcsak tanítunk, hanem 
nevelünk is!”

 Facebook: SZTE ÁJTK 
Munkajogi és Szociális Jogi 
Tanszék / MK-TB Intézet

 Elérhetőség: 62 /544 187

SZTE ÁJTK MK-TB Intézet: 
„OKJ-tól a tudományos 
doktori fokozatig”

ÁLLÁST KÍNÁL
200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított mun-
kásokat keresünk több műszakos munka-
rendbe. Érd.:  06-20/224-0242,  06-
30/791-0950

Algyői ruhaválogató cég kézi anyagmozga-
tói, ruhaválogatói munkakörre felvételt hir-
det. Előny: jó � zikum, kitartás, jó munkabí-
rás! Érd.:  06-62/267-187 Email: texval.
kft@gmail.com

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásban (alapbér + jutalék).  06-
30/650-6088

Ausztriai Nightclub hostess munkára ke-
res csinos lányokat 19 éves kortól, top ke-
resettel.  00-43-664-599-96-95,  06-
30/313-35-16

Autószerelőt és autóvillámossági szere-
lőt keresünk főállásban. Jelentkezni: info@
mmggroup.hu

Béremelés! BÉREK NETTÓ 170000 – 190000-
től + INGYENES SZÁLLÁS VAGY ALBÉRLET TÁ-
MOGATÁS + CAFETERIA! Januári kezdéssel gyári 
operátorokat, gépkezelőket, minőségellen-
őröket, targoncásokat felveszünk Vas megyei 
gyárakba! Béremelés minden cégnél! Hívjon 
most, váltson munkahelyet ha kevesli a bé-
rét! INGYENES SZÁLLÁS, ALBÉRLET LEHETŐSÉG! 
 06-20/284-0698,  06-30/282-6263, 
 06-20/367-0345, sarvar@jobandcareer.
hu, 49765-1/2008-5100595

BETANÍTOTT dolgozókat keresünk dunán-
túli munkahelyre kiemelt bérezéssel. Szál-
lás, utazás ingyenesen biztosított. É:  06-
30/511-4219.
CO2-hegesztőket keresünk vékony anyagok 
hegesztésére, valamint CNC-gépkezelőket 
élhajlítógépre, kiemelt bérezéssel. Fémipari 
bizonyítvány szükséges. Szállás, utazás biz-
tosított! hegeszto2016@gmail.com,  06-
70/247-6629.

D kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező autóbusz-vezetőt ke-

resünk főállásban. Jelentkezni: 
info@mmggroup.hu

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés:  06-70/607-
0067, anett.sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com
Élelmiszer nagykereskedelmi céghez kere-
sünk férfi munkavállalókat áru összekészítési 
tevékenységre. Munkaidő: Hétfőtől pénte-
kig 7:30-17:00 Munkabér bruttó:182.500.-
Ft/hó Jelentkezés: önéletrajz küldéssel a 
laszlo@biztoskesz.hu email címre, vagy 
személyesen: Szeged, Kárász u. 5. Biz-
tos Kész Kft.
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telephelyére 
betanított � zikai munkára munkavállalókat 
keres. Érd:  06-70/9401-263 munkanap-
okon, 8-16 óráig
Hegesztőket és lakatosokat keresünk Hód-
mezővásárhelyre.  06-20/3205229

Legyen Avon tanácsadó/nő! Je-
lentkezzen a  06-30/358-52-25-

ös számon!

Németországi komissziós munka! 
20 és 40 év közötti férfiakat ke-
resünk legális, hosszú távú áru 

összekészítői munkára. Jó fizikai 
állapot, min. német nyelvtudás 

előny. Nem közvetítő! Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal: rc@

tp-mail.de címen lehet.  +49-
170-7872377

Szegedre takarító hölgyeket kere-
sek, lehet nyugdíjas is. Érdeklőd-
ni CSAK telefonon  06-20/233-

08-94

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.   06-70/524-6166 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden ja-
nuár 14-én 9.00-tól Teréz utca 36/B  06-
70/579-5983,  06-20/428-44-86, www.
ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/637-
4750. www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Tradicionális thai masszázs tan-
folyam indul Szegeden január 21-

én.  06-30/913-65-76 www.
thaijogamasszazs.hu
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

Poprádi Péter PP-ZÁR KFT.
  30/292-3734,

 62/267-87139
13

9

Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999
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EGYED ADRIÁN

• NON-STOP
• KAMERÁS VIZSGÁLAT
• TISZTAMUNKA-GARANCIA
0670/6303806
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Vas, színesfém, 
papír felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00
Szo.: 7.00–12.00

Tel.: 06-62/20-20-71

Szeged, 
Cserje sor 4.

(Baumax háta mögött)

Vas ......................45 Ft/kg 
Lemez ................38 Ft/kg
Hullámpapír ......5 Ft/kg
Vegyes papír .....3 Ft/kg
Használt akkumulátor 
........................... 160 Ft/kg
Kábel .....100-200 Ft/kg
Műa. láda ........... 30 Ft/kg
Árváltozás jogát fenntartjuk.
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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
január 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20137

79
5

Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

Nagyobb mennyiség esetén az árak emelkedhetnek! Igény szerint beszállítással.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

lemez 33 Ft/kg, vas 42 Ft/kg, akkumulátor 170 Ft/kg, 
hullámpapír és színes papír 10 Ft/kg,

rézvezeték 250-300 Ft/kg, aluvezeték 26 Ft/kg

Tel.: 06-20/438-8732, Rozsdamaró Kft. 
Szeged, Szabadkai úton, a  szentmihályteleki elágazásnál.
Nyitva: H-P: 7.00- 16.00 Szo: 7.00-12.00

Roncsautó átvétel megegyezés szerint, forgalomból kivonás! Szállítás megoldható!

38
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szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, reluxa,
szalagfüggöny, fi x és mobil

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás
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SZOLGÁLTATÁS

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 10–18  óráig., szo.: 9–12  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA

38
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Tel. 62/557-650 Mob. 20/569-8357
LÁNCÉLEZÉS-SZERVIZ

Szeged, Petôfi  S. Sgt. 73.
Nyitva h-p.: 7.00-16.30 Szo.: 8.00-12.00

Tel. 62/557-650 Mob. 20/569-8357

MAKITA, STIHL AKCIÓ!
ELEKTROMOS 
FÛRÉSZEK 38900 Ft-tól
BENZINES FÛRÉSZEK 
59900 Ft-tól
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ÁLLÁS–OKTATÁS

HELYSZÍNI 
SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ

Internet, router beállítás
Vírusirtás, adatmentés

A hirdetés felmutatásával 

15%   kedvezmény
február 20-ig.

Tel.: 06 20 985 7489
www.szamitogepszerelo.hu
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REDŐNYÖK!
Fix és mobil szúnyoghálók. 
Reluxák, szalagfüggönyök, harmonika ajtók.

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA.
Szeged, Csongrádi sgt. 54.

Nyitva: H–P.: 10–17-ig.
62/631-886; 30/841-3580
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Bölcsődei – óvoda előkészítő csoportok 
1-3 éveseknek, óvodai csoport 3-5 éveseknek,
óvodai – iskola előkészítő csoport 5 év felett.

Színvonalasan angolul már az óvodában! 

Bölcsődei – óvoda előkészítő csoportok 

Színvonalasan angolul már az óvodában! 

Teddy’s Club 
ANGOLMAGYAR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Keressen bennünket: 
06-20/206-8981 

www.teddysclub.hu
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Szolgáltatását hirdesse meg 
nálunk kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Tel.: 06-62/542-282

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!
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-  Számítógép-szerelő, karbantartó
-  Elektromechanikai műszerész
-  Villanyszerelő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Gyógypedagógiai segítő munkatárs
-  Idegenvezető
-  Infokommunikációs hálózattelepítő 

és -üzemeltető

-  Informatikai 
rendszerüzemeltető

-  IT Mentor
-  Műszaki Informatikus
- Kereskedő
- Logisztikai ügyintéző
-  Pénzügyi és számviteli 

ügyintéző

2017. február 1-i kezdéssel 
az alábbi képzéseket indítja, ESTI TAGOZATON:

Jelentkezés: A jelentkezési lap kitöltésével személyesen:  6721 Szeged Osztrovszky 
u. 5. Telefon: +36 62 543 533; +36 30 606 2175;+36 30 626 9544;+36 30 650 2880; 

E-mailben: titkarsag.szeged@szbi.hu • www.sztbenedekiskola.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
ÉS KOLLÉGIUM SZEGEDI TAGINTÉZMÉNYE

Képzéseink minden esetben tandíjmentesek, 
amennyiben a jelentkező magyar állampolgár 

és még nem végzett OKJ-s iskolarendszerű képzést.

A Zrt. 
GÉPKEZELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ, MECHANIKAI MŰSZERÉSZ, 

LAKATOS, VILLANYSZERELŐ ÉS TARGONCAVEZETŐ 
ANYAGRAKTÁROS MUNKATÁRSAKAT KERES

Elvárások: szakirányú végzettség, tapasztalat, önálló, precíz 
munkavégzés, 3 műszakos munkarend vállalása.

Jelentkezni önéletrajzzal a palyazat@solemizo.bonafarm.hu   
e-mail címen vagy postai úton 

a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre. Kérjük a tárgy 
mezőben feltüntetni szíveskedjen a pályázandó pozíciót.
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához 

tapasztalattal rendelkező
• projektirányítót
• műszaki előkészítőt
• építésvezetőt

keres szakirányú végzettséggel, 
B kategóriás vezetői engedéllyel.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

megjelölésével az allas@sudbau.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.
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Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség:  

Szeged, Tisza Lajos u. 6. 
Tel./fax: 62/542-282 

Nyomdai előkészítés: Savanya Zsolt
Nyomda: Russmédia Kft.  

Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjesztő: Dobber Kft. 

A Kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmá-
ért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékeny-
ség folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Ki-
adó nem tehető felelőssé, és nem vállal 
felelősséget semmiféle kárért, közvetett, 
járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem el-
maradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a 
sajtótermékben megjelent hirdetésből 
fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, füg-
getlenül attól, hogy az ilyen károk szer-
ződéssel, hanyagsággal, polgári peres 
eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak. 
Nyilv. sz.: 2.2.4/467/2002

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M
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KÖLTÖZTETÉS
áru- és bútorszállítás,
rendkívül kedvező árakon.
Tel.: 06-30/279-8985

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárolunk 
teljes hagyatékot Szege-

den, vidéken és Budapesten 
is (ruhaneműtől az edénye-
kig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szek-

rénysort, hűtőszekrényt, an-
tik bútorokat, képeket, fa-
litányérokat, porcelánokat, 
dísztárgyakat, faliórát, régi 
karórát, jelvényeket, kitün-
tetéseket, ezüst dísztárgya-
kat, csillárt, könyveket, régi 
rádiót, szódásüvegeket, de-

mizsonokat, zománcozott 
kannákat, petróleum lámpá-
kat, régi és modern játéko-

kat (legókat, kisvasutat, tár-
sasjátékot, stb.). Valamint 

lakáskiürítést, lomtalanítást 
vállalunk. Hívjon bizalom-

mal! (akár hétvégén is) Díjta-
lan kiszállás!  06-30/396-

4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, 
ezüst dísztárgyakat: gyertya-
tartó, cukortartó, díszdobo-
zok, tálcát, cigarettatárcát 
valamint ezüst evőeszközt, 
stb. vásárolok. Hívjon biza-

lommal, készpénzzel fizetek. 
 06-70/415-4013

70 db valódi szőrmebunda használt, 
de kifogástalan állapotú (fehér róka, 
vörös róka, stb) nagyon olcsón, jelké-
pes áron, csak egy tételben eladó 3000 
Ft/db.  06-70/626-5228.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagyszekrényt, húsvá-
gó asztalt, demizsont, ballont, 8-50 
l-es üvegeket, teljes hagyatékot vá-
sárolok.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.

Figyelem! Használt szőrme és ir-
habundák, bőrruházat, bőrdzsekik, 
bőrkabátok, bőrmellények, női, fér-
fitáska stb. olcsón kapható. Nyitva: 
keddtől péntekig 14–18, szombaton 
10–12 óráig. Hódmezővásárhely, Ré-
vai u. 11/a.

Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lom-
talanítás.  06-30/46-46-162

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � -
zetek.  06-30/480-2661

Mindenféle lomot veszek. Telefon: 
0630 684-1693.

Teljes hagyatékot, könyvhagyatékot, 
vitrintárgyakat, háztartási edényeket, 
műszaki cikkeket, mosógépet, cent-
rifugát vásárolok. Minden érdekel! 
 06-30/418-58-73

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  06-70/624-5475

ALBÉRLET

Szeged belterületén alacsony rezsi-
jű, kisebb házrészt vagy lakást ke-
resek albérlet céljára. Tisztességes, 
káros szenvedélyektől mentes anya 
a fiával. Sürgősen! 30000 Ft-tól. 
 06-70/515-4738

ÁLLAT

Yorki mini kiskutyák eladók.  06-
63/890-560,  06-30/853-44-04.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek.  06-

30/995-1922

EGYÉB

Akciós keményfa kamionos tételben 
1, 2, 3 méteresen 2350 Ft/100 kg-tól 
eladó. Tölgy, bükk, gyertyán métere-
sen 2950 Ft/100 kg-tól, darabolt 3150 
Ft/100 kg-tól, hasított 3300 Ft/100 kg-
tól.  06-30/999-7816

Kemény tűzifa, tölgy, bükk, gyer-
tyán eladó. 2600 Ft/100 kg-tól. 
 06-30/558-9912

Téli tűzifa akció 01.15-ig ingyenes szál-
lítással 12500 Ft/m3.  06-20/970-
5343

Tűzifa eladó fűzfa száraz, nyárfa 12 e 
Ft/m3, juhar, kőris 15 e Ft/m3.  06-
30/217-5575,  06-70/506-8000

Vastag gyertyán, tölgy 11.000 Ft/m3, 
akác 13.500 Ft/m3 szállítással.  06-
30/194-2038

INGATLAN

Szeged-Szőreg külterületén aszfaltút 
mellett 6,5 ha 157 AK szántóföld eladó. 
Ár: 18 millió Ft.  06-70/94-00-957, 
e-mail:benkoandrea54@gmail.com

Teljesen felújított ház eladó Hódme-
zővásárhely, Susánban.  06-70/466-
1273,  06-70/466-1274.

JÁRMŰ

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjá-
ratú, 280.000 km-rel (új kuplungszer-
kezettel) eladó - totálkárosan.  06-
30/414-8486.

Hattat A100 traktor 520 üzemórás, 
új, 6 soros szemenkénti vetőgép, fullos 
fölszereltséggel, adás-vételivel eladó. 
 06-30/224-1043.

Új TRW szervo szivattyú eladó. Érdek-
lődni:  06-30/504-9594

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Helyszíni számítógép karbantartás, 
gyorsítás, tanácsadás kedvező áron. 
 06-30/5100-690

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, 
azonnali kezdéssel vállalok 
Szegeden, vidéken és Buda-
pesten is, vállalom lakásá-

nak teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, 

valamint vásárolok bútoro-
kat, dísztárgyakat, képeket, 
csillárt, rádiót, fali tányért, 
ócskavasat (vashulladékot), 
hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás, készpénzes felvásárlás 

(hétvégén is).  06-70/279-
8960.

Ácsmunkát, tetőfelújítást, bádogo-
zást, gyalult teraszok, gipszkarton-
rendszerek építését vállaljuk.  06-
30/318-0724

Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 
 06-30/62-34-342

Állványkölcsönzés, szerelhető, gu-
rulós.  06-20/458-43-28 Szeged, 
Katona J. u. 25.

Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, 
központifűtés-szerelés, javítás. WC-tar-
tály, mosdó cseréje, csaptelepek javítá-
sa, cseréje.  06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 024, csa-
tornatisztítás vidékre is! 
Kamerás csatornavizsgá-

lat! Ingyenes kiszállás, tisz-
ta munka.  06-70/63-03-

806 Egyed Adrián. www.
dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, ve-
szélyes fák bontása beépített helyek-
ről alpintechnikával, garanciával. Ág-
darálás, zöld hulladék elszállítása. 
 06-20/448-4664

Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, 
munkadíjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E 
Ft.  06-20/610-47-67

Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, 
tűzhely javítása számlára, garanciával. 
Gázkészülék-Szerviz Bt.  06-30/906-
5237,  06-62/322-453

Gázkészülékek javítása (tűzhely, víz-
melegítő, kazán, konvektor stb.) kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. Hétvégén 
is!  06-30/481-0411.

Gipszkartonozást, tetőfelújítást, 
bádogozást, ácsmunkákat vállalunk. 
 06-70/210-9515

Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, 
szemétszállítással!   06-20/33-
16-733

Házmester szolgáltatás.   06-
20/407-5976.

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fa-
gyasztó, klíma, mosó-, mosogatógép, 
háztartási-központi porszívó, páraelszí-
vó. Beüzemelés, karbantartás, javítás. 
www.munkacsiszerviz.hu Munkácsi 
Mihály.  06-30/465-94-77
Kisebb-nagyobb kőműves, ács, te-
tőfedő, bádogos, burkoló munkák, 
gipszkartonszerelés, homlokzati hő-
szigetelés, utólagos belső hőszige-
telések, belső felújítások kivitele-
zése mérsékelt áron. Váradi István. 
 06-30/239-7646
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Kár-
olyi.  06-30/383-7116
Laminált parkettázás  06-30/62-
34-342

Műanyag redőny, faredőny 
javítás készítés gyors precíz 

áron!  06-70/227-6273, 
 06-30/735-0746

Műkő sírkeretek kedvező áron meg-
rendelhetők! Lefedéseket, virágváza, 
virágláda pótlást, betűvésést, felira-
tozást, emléktábla, fejpárna, pad, por-
celánkép készítést, sírkőtisztítást vál-
lalunk.  06-70/235-1931
Parkettacsiszolás, lakkozás, hé-
zagok tömítése, 1200 Ft+anyag. 
 06-30/261-8170.

Redőny javítás készítés hét-
végén is!  06-30/436-2148

Redőnyök, szúnyoghálók, fa-
redőnyök készítése és javí-

tása 24 órán belül, hétvégén 
is.  06-70/374-3864

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkö-
tés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz 
megyek.  06-30/924-3867
Szobafestés, mázolás, tapétázás pre-
cízen, rövid határidővel.  06-70/235-
0566,  06-62/267-517
Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befű-
zését vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.

Tetőjavítást, ereszcsatorna 
készítést, javítást, kőműves 
munkát, festést vállalunk. 
 06-70/227-6-273,  06-

30/735-0-746

Udvartakarítást, kisebb épületek 
bontását, törmelékelszállítást vállalunk 
olcsón.  06-70/426-5402.
Utánfutó és trailer kölcsönzés, napi 
2500 Ft-tól, hagyatékfelvásárlás, lakás-
kiürítés, költöztetés.  06-20/458-43-
28,  06-70/672-03-76, Szeged, Ka-
tona J. u. 25.

Vásárolok mindenféle bútort, teljes 
hagyatékot lakáskiürítéssel. Károlyi. 
 06-30/383-7116

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906

VILLANYSÜTŐ, MOSÓ-
GÉP, HŰTŐGÉP, TELEVÍ-

ZIÓ, CENTRIFUGA, TAKARÍ-
TÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 

DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁ-
SA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZE-

GED, HÓBIÁRT BASA U. 8. 
 06-62/431-838, 

 06-20/9627-262. WWW.
ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

Vízvezeték-szerelést, mosogató, 
mosdó, csapok, WC tartályok cseréjét 
vállalom.  06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ

Megbízható, sikeres társköz-
vetítés, kedvezménnyel! 
 06-30/355-20-39

Társközvetítés kedvezménnyel! 
 06-30/425-02-26

ÜDÜLÉS
Üdüljön Hajdúszoboszlón félpanzi-
óval, gyógykezeléssel, fürdőbelépő-
vel 7 nap/6 éj. MOST CSAK 32.290 Ft/
fő. Április 23-ig.  06-70-5474685, 
www.cristianapartman.hu
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kehidatermal.hu

ŐSZI BOMBA AKCIÓ

Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, Hotel

Ahol jó l  es ik a p ihenés!
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