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  Aranykalászos gazda 180.000 Ft
  Élelmiszer-eladó, boltvezető 120.000 Ft
  Dajka 120.000 Ft
  Targoncavezető 90.000 Ft
  Méhész 180.000 Ft
Az ár minden költséget tartalmaz.

OKJ-s TANFOLYAMOK:

Tel: +36-30/310-8934 • www.okjcentrum.hu
E: 00846-2014 / A 001 – A0122
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Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV
70-1600 m2-ig
30% beépíthetőség
családi ház, vagy 2-4 lakásos 
társasház építési lehetőség
CSOK és hitelügyintézés
Tervezés és kivitelezés

ELADÓ ÖSSZKÖZMŰVES 
ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 
MÁR 9800 Ft+ÁFA/m2-től!
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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.

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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SZEMÜVEGET 
SZEMORVOSTÓL!
Magán Szemészeti Központ

 és Optika
Szeged, Szentháromság u. 10.

70/260-9151 v.62/651-142
dr. Vass Péter szemész főorvos

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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Romantikus kapcsolat-
ra vágysz? Apró gesztusok-
kal és egy kis odafigyelés-
sel romantikát teremthetsz 
párkapcsolatodban. Nem 
csak a Te elégedettséged 
fokozódik, Kedvesed is há-
lás lesz! 

Elgondolkodtál már azon, 
hogy egy párkapcsolat min-
dennapjaiban apró dolgok is 
mennyire számítanak? Ugyan-
úgy, ahogy egy rosszul kimon-
dott szó, félreértett mozdulat, 
viszályt szíthat, látszólag ap-
ró gesztusokkal, odafigyelés-
sel fokozhatjátok az egymás 
iránti jó érzéseket, romanti-
kát a kapcsolatban.

Ideális esetben, az érzel-
mek kifejezésére való képes-
ség s az erre való nyitottság 
gyermekkori családunkban 
szerzett tapasztalatainkon 
alapul. Másrészt, személyi-
ségjellemző is, hogy milyen 
mértékben vagyunk képesek 
érzelmeinket kimutatni s mi-
lyen az intimitásra, meghitt-
ségre való igényünk.

Bizonyos határok között 
azonban a romantikára való 
hajlam, az érzelmek kifeje-
zésének módja fejleszthető, 
alakítható. Egy apró érintés, 
spontán dicséret vagy bók, 
apró ajándék vagy összeka-
csintás szinte hihetetlen mér-
tékben erősíti a kapcsolatot, 
az egymás iránti jó érzéseket, 
romantikát, szenvedélyt. 

Gyakran az elégedettség 
és boldogság apró dolgokon 
múlik!

Mondd Neki, hogy sze-
reted!

Sok nő a szavakból ért iga-
zán, ám a férfiak számára is 
jólesik egy gyengéd szó. Nem 
kell állandóan ömlengeni, 
mégis fokozza a romantikus 
légkört, ha szavakba öntöd 
érzéseidet.

Mondd ki néha: “szeretlek” 
vagy “jó, hogy velem vagy”.

Valentin napi tipp: Sa-
ját készítésű és szövegezé-
sű üdvözlőlappal add Ked-
vesed tudtára érzéseidet és 

Ötletek a romantikus párkapcsolatért – ismét 
nem csupán Valentin napra

azt, mennyire különleges szá-
modra!

G y e n g é d e n  é r i n t s d 
meg!

Az apró, meghitt érinté-
sek sokat jelentenek. Ked-
vesed vállának megsimítása, 
combjának megérintése, séta 
kéz a kézben, meleg, meghitt 
érzésekkel töltenek el mind-
kettőtöket. Az intim érintések 
a hétköznapok során, sokak 
számára még a szexualitás-
nál is jelentősebbek, illetve 
a szenvedélyes szeretkezés 
ígéretét hordozzák. 

Valentin napi tipp: Indul-
jatok romantikus sétára, kéz 
a kézben.

Dicsérd meg Kedvesed!
Mindenkinek jólesik az el-

ismerés, dicséret. Jó hallani, 
hogy párod értékel, különle-
ges és fontos vagy a számára. 
A dicséretek erősítik az egy-
más iránti elköteleződést és 
romantikát.

Valentin napi tipp: Mondd 
el párodnak, mitől különle-
ges a számodra, mit értékelsz 
benne…akár szerelmes leve-
let is írhatsz!

Engedd Őt közel!
Kétségtelen, hogy minden-

kinek szüksége van személyes 
térre és fontos, hogy partne-
rünktől független, saját éle-
tünk is legyen, mégis a napi 
eseményeken, szervezni va-
lókon és bosszúságokon túl, 
fontosak a meghitt, roman-
tikus beszélgetések. Oszd 
meg gondolataidat, örömei-
det, vágyaidat és titkaid egy 
részét.

Valentin napi tipp: Mesél-
jetek egymásnak kölcsönösen 
pl. a gyermekkori vagy isko-
lai élményekről.

Figyelj rá!
Figyeljetek oda egymásra, 

legyen szó hétköznapi örö-
mökről vagy veszteségekről. 
Bármi ér a mindennapok so-
rán, sokat számít Kedvesed 
jelenléte, figyelme. A partner 
odafigyelését a ránk szegező-
dő tekintetből, odafordulásból 
érzékeljük. Tehát a bekapcsolt 
számítógépet, mobiltelefont 
felejtsd el ilyenkor.

Valentin napi tipp: Kap-
csold ki a TV-t, számítógépet! 
Kedvesed nem a “hátadnak” 
beszél. Tanuljatok meg egy-
más felé fordulva, egymásra 
tekintve beszélgetni.

Lepd meg őt valamivel!
Közhely, de igazság, hogy az 

apró, személyre szabott figyel-
mességek mindig értékeseb-
bek. Ebből érzi párod, hogy 
öröme fontos neked.

Valentin napi tipp: Figyelj 
és légy ötletes! A kedvelt da-
lokból összeállított CD vagy 
a kedvenc étele elégedettség-
gel tölti el Kedvesed.

Fogadd el a hibáit is, ezek 
csupán tulajdonságok!

Az ésszerűtlen, teljesíthe-
tetlen elvárások tönkrete-
szik a kapcsolatokat. A két 
fél kölcsönösen alkalmatlan-
nak, értéktelennek érzi ma-
gát a teljesíthetetlen elvá-
rásoktól és kudarc lesz szá-
mukra a kapcsolat. A hibák 
állandó felhánytorgatása he-
lyett, egymás elutasítása he-
lyett, inkább próbáljátok el-
különíteni, mi a lényeges, il-
letve lényegtelen, a kapcsolat 
szempontjából.

Valentin napi tipp: Ér-
demes leszokni a hibák fel-
hánytorgatásáról, az eluta-
sítottság érzés tönkreteszi a 
kapcsolatot.

Legyen időtök egymásra!
Nincs az a kötelezettség, 

amit időnként ne lehetne hát-
térbe szorítani, az együtt töl-
tött idő kedvéért. Heti rend-

szerességgel gondoskodjatok 
a zavartalanul kettesben tölt-
hető órákról, hiszen a roman-
tikának teret kell teremteni a 
kapcsolatban.

Valentin napi tipp: Vá-
ratlanul lepd meg Kedvesed 
egy szabad délelőttel, hosszú 
hétvégével, amit zavartalanul 
kettesben tölthettek.

Mindennap tenni kell a 
kapcsolatért, romantiká-
ért!

Mivel a kapcsolat nem va-
lami késztermék, mely örök-
re tartós marad, rendszere-
sen ápolni kell és tenni azért, 
hogy mindketten elégedettek 
legyetek.

Valentin napi tipp: Szer-
vezzetek olyan programot, 
tegyetek valami olyasmit, 
amiben régóta hiányt szen-
vedtek.

Bánj úgy Kedveseddel, 
ahogy azt Te magad is igé-
nyelnéd!

Az egyenlőség a kapcsolat-
ban azt jelenti, hogy mindkét 
fél igényei és vágyai érvénye-
sülnek s kölcsönösen célsze-
rű néha engedni is, egymás 
javára. 

Valentin napi tipp: Fo-
kozza a romantikát, az ér-
zelmek áramlását, ha mind-
ketten jól érzitek magatokat 
a kapcsolatban. Beszéljetek 
igényeitekről, vágyaitokról 
Kedvesetekkel. 

Forrás: 
http://www.terapia-

parkapcsolat.hu

Kos Nagy energiák fűtik. 
Minél fiatalabb, annál pozi-

tívabban élheti meg most e szere-
lemre hívó késztetéseket. A nász-
utasoknak ez e lehető legjobb 
konstelláció az útra keléshez.

Bika A hódítást csak akkor 
élvezi, ha önmaga is meg-

hódítottnak érezheti magát, és az 
érzelmek teljesen kölcsönösek. 
Ha stabil kapcsolata van, pláne 
esze ágában nincs kockáztatni.

Ikrek Lehet, hogy a felét 
csak képzeli a gondoknak. 

Persze akkor annál fontosabb, 
hogy ezt meg is beszéljék. De ha 
ez megtörtént, akkor ne rágódjon, 
ne lovagoljon tovább a témán!

Rák Nyugodt, meleg kap-
csolatra vágyik. Ha ezt 

megélheti a mindennapokban, 
akkor eszében sincs változtatni. 
Igaz, a hormonjai az utóbbi időben 
mintha túlműködnének.

Oroszlán A szerelemben, 
a párjával való kapcsolatá-

ban a meghittség és a közelség az 
úr. Egymás nélkül már el sem tud-
ják képzelni a mindennapjaikat. 
Azért törődjön a barátaival is, néha 
szakadjon el otthonról

Szűz Ön született szerve-
ző, és ez a kedvesével való 

kapcsolatára is rányomja a bélye-
gét. Ha ő hebehurgya vagy szét-
szórt, akkor annál inkább rászo-
rul arra, hogy ön kezében tartsa 
a dolgait.

Mérleg A szerelemre nem 
sokat gondol most, pedig 

valaki titkon rajong önért. Hogyan, 
még észre sem vette az illető sze-
mének csillogását, amikor elha-
lad mellette?

Skorpió Sok mindenbe haj-
lamos belekezdeni, de a 

sors, különösen az érzelmi éle-
tében beálló kalamajka megaka-
dályozhatja abban, hogy véghez 
is vigye, amit kigondolt. Nem baj, 
talán nem is kell mindent egy-
szerre.

Nyilas A szerelmi életé-
be most valahogy bán-

tó módon belekeveredtek a pénz-
ügyek is. Anyagiak miatt lehetnek 
heves vitái a kedvesével is. Nem 
kellene azonban a kenyértöré-
sig vinnie a dolgot, ez önmagában 
úgysem segít.

Bak Örökösen elégedet-
lenkedik, de megpróbál 

felülemelkedni kicsinységein. Ha 
jól értékeli a helyzetét, be kell 
látnia, hogy nem háríthat min-
den felelősséget, minden hibát 
a társára.

Vízöntő Nem különösen 
szerencsés időszak ez egy 

házasság létrehozásához, de elő-
fordulhat, hogy valamilyen kény-
szerítő körülmény miatt még-
is szükséges lehet az elkötelező-
dés. Ha már így van, adja meg a 
módját!

Halak Nagy vehemenciá-
val veti bele magát új sze-

relmi kapcsolatába. Ez szép dolog, 
csak arra vigyázzon, nehogy ez az 
újkeletű kapcsolat az ön kihaszná-
lásáról szóljon. Minden a legele-
jén dől el.

n Horoszkóp 5. Hét
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Ha eldöntjük, hogy pénzt 
szeretnénk váltani, akkor ér-
demes megkeresni azt a he-
lyet, ahol ezt a legkedvezőbb 
feltételekkel tehetjük meg. A 
pénzváltók kiválasztásánál az 
árfolyam kiírás mellett érde-
mes az adott valutánál kiírt 
árrést is nézni. Az árrés a 
szolgáltató által kiírt eladá-
si- és  vételi ár különbségét 
jelenti. Nekünk, vásárlóknak, 
annál kedvezőbb a pénzvál-
tó, minél kisebb az eladási 
és vételi ár közötti különb-
ség, hisz ez azt jelenti, hogy 
az adott szolgáltató kis ha-
szonnal dolgozik (a hasznot 
pedig értelemszerűen mindig 
a mi pénzünkből veszik le a 
pénzváltók). Mivel a pénz-
váltók a devizapiaci középár-
folyamot követik az áraikkal 
(általában az aktuális deviza-
piaci árfolyam a kiírt vételi 
és eladási ár között helyez-

Pénzváltó keresési tanácsok
kedik el), ami akár percen-
ként is nagy mértékben vál-
tozhat, és adott pillanatban 
nem láthatjuk minden pénz-
váltó árait, ezért az árrés ösz-
szehasonlítása jó módszer a 
pénzváltók kedvezőségének 
összehasonlítására.

Az árrés mellett manapság 
már mindig figyelembe kell 
vennünk a kezelési költséget 
is a megfelelő pénzváltó kivá-
lasztásánál, hiszen több olyan 
szolgáltató is van, aki nagyon 

szűk árréssel dolgozik ugyan, 
de kissé megtévesztő módon 
(hisz sokan már megszokták, 
hogy csak az árfolyamot kell 
nézni) a kezelési költséget na-
gyobb mértékben terheli rá a 
tranzakciókra, mint ami az 
állam által előírt tranzakciós 
illeték mértéke (0,3%, maxi-
mum 6000 Ft).

Mindig nyitott szemmel jár-
junk, hogy megtaláljuk a leg-
jobb, legmegbízhatóbb pénz-
váltót!
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A Királyhalmi Kft. bérbeadásra meghirdeti
ÁSOTTHALOM, Királyhalmi u. 37. sz. alatti

148 m2 alapterületű
üzlethelyiségét vendéglátóipari célra.

Érd.: 30/682-3325   e-mail: gazdig@hunorcoop.hu
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Kedves leendô ügyfelek!
Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne?

Ablakok, ajtók kellenek?
Nézzen be hozzánk! 

Bemutató termünk nyitva áll Ön elôtt!

mes az adott valutánál kiírt 
árrést is nézni. Az árrés a 
szolgáltató által kiírt eladá-
si- és  vételi ár különbségét 
jelenti. Nekünk, vásárlóknak, 
annál kedvezőbb a pénzvál-
tó, minél kisebb az eladási 
és vételi ár közötti különb-
ség, hisz ez azt jelenti, hogy Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne?Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne?

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

AJTÓK, ABLAKOK 
a fel méréstől a beépítésig!

Kedves leendô ügyfelek!Kedves leendô ügyfelek!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 

a fel méréstől a beépítésig!a fel méréstől a beépítésig!

Kedves leendô ügyfelek!Kedves leendô ügyfelek!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-625706-30/703-6538 • 06-30/337-6257

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

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

szerkezetek

ÉVESEK 
LETTÜNK!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!
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 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.

M
TI

 F
ot

ó:
 K

al
lo

s 
B

ea

Cégünk,az Alfa Doors Kft 2015 szeptembere óta dol-
gozik azon, hogy minden vevői igényt kielégítsünk, fel-
építsünk egy olyan márkát, ami méltó módon képviseli 
a hazai nyílászáró piac ajtó szegmensét. 

Hosszú út vezetett idáig, de nagy lelkesedéssel és izga-
lommal vágtunk bele.

Az elmúlt csaknem másfél évben sikerült nem csak meg-
tartani, de megerősíteni azt a pozíciót, amit elődeink kezd-
tek el felépíteni.

Mára elmondhatjuk, hogy sikereinket az anyacégünk, a 
lengyel Porta Doors is elismeri. Minden támogatást meg-
kaptunk ahhoz, hogy 2016 őszén egy csodálatos bemutató 
termet nyissunk Győrben is. Ottani kollégánkkal összehan-
golt munkánk most kezd igazán jól működni, elmondhat-
juk, hogy sok építési vállalkozás, társasházi projekt és ma-
gánszemély is minket tisztel meg azzal, hogy tőlünk rendeli 
meg az ajtókat.

Arra törek-
szünk, hogy a leg-
jobbak legyünk! 
Szakértelmünk, 
a mögöttünk álló 
technológiai hát-
tér és szakembe-
reink felkészült-
sége is ebben segít, de szeretnénk, ha kipróbálnának min-
ket Önök is, hogy önmaguk győződhessenek meg arról, 
hogy ajtóért az Alfa Doors-hoz kell jönni!

Szeretettel várjuk Önöket bemutatótermünkben Sze-
geden, a Sőtér István köz 2-ben, keressenek telefonon, 
vagy e-mailben!

Készséggel állunk rendelkezésükre a hét minden mun-
kanapján 9.00-17.00 óráig!

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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HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN, BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu
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A PRYSMIAN Magyar Kábelművek  
az alábbi munkakörbe keres sikerorientált jelentkezőket:

KÁBELIPARI GÉPKEZELŐ
FELADATOK
–   kábelkészítő gépek kezelése, beállítása  

a terméknek megfelelő paraméterekre
–   anyagbekészítése, gépkiszolgálás
–   a termékgyártás során és végén  

ellenőrző mérések elkészítése,  
jegyzőkönyvek nyomtatása

–   a működés során észlelt meghibásodás,  
alapanyag probléma jelzése a művezető felé

–   gépnapló pontos vezetése

BETANULÁS
3 hónapos munka melletti oktatással és a tanulóidőszak leteltével alapvizsga az adott géptípusra. 
A sikeres vizsga után mentor segíti az újabb géptípusra történő betanulást.

AJÁNLATUNK
–   bruttó 770 Ft órabér, amely a próbaidő és a 

sikeres vizsga letétele után  
bruttó 840 Forintra emelkedik

–   cafeteria, munkaruha és munkába járás 
biztosítása 

–   munkarend: 4/4, 12 órás műszakban,  
melyhez a törvényes pótlék kapcsolódik

–   sikeres gépvizsga után géptípustól függő 
képzettségi pótlék 

–   a gyári meleg étkezés biztosított 
–   hosszú távú munkalehetőség.

JELENTKEZÉS:
személyesen a kisteleki gyárban (6770 Kistelek, Árpád utca 43.),  
jelentkezési lap kitöltésével vagy emailben (recruiting.hungary@prysmiangroup.com). 
További tájékoztatásra és személyes elbeszélgetésre minden héten van lehetőség a kisteleki 
gyárban, erre a leadott jelentkezési lapok alapján hívjuk be a jelentkezőket!

170123-prysmian-kigk2x-120x112.indd   2 23/01/17   21:59
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Megjelent a felsőoktatási 
felvételi tájékoztató hivatalos 
kiegészítése, a diákok a de-
cember 22-én közzétett meg-
hirdetések módosítása, kiegé-
szítése mellett újabb képzése-
ket is találnak a felvi.hu olda-
lon. A jelentkezési határidő 
február 15. 

Az Oktatási Hivatal MTI-
hez eljuttatott közleménye sze-
rint az új meghirdetések és az 
egyéb korrekciók január 31-
ével beépültek a felvételi tá-
jékoztató szövegébe, és így az 
egységes szerkezetben olvas-
hatók a honlapon. 

A jelentkezés véglegesíté-
se előtt érdemes minden je-
lentkezőnek még egyszer, a 
kiegészítésben megjelent in-
formációkkal együtt áttekin-
tenie a decemberben közzé-
tett meghirdetéseket. Legké-

Milyen középiskolai je-
gyeket váltanak pontokra 
a 2017-es egyetemi-főisko-
lai felvételin? Íme, az ösz-
szes infó.

A magyar, a matek, a törté-
nelem és az idegen nyelv mel-
lett valamelyik természettu-
dományos tárgy eredményét 
is figyelembe veszik a felső-
oktatási felvételin.

Természettudományos tár-
gyak

Természettudományos tárgy 
a biológia, a földrajz, a kémia, 
a fizika, a természetismeret és 
természettudomány. Ha nem 
volt olyan természettudomá-
nyos tárgyatok, amelyet leg-
alább két évig tanultatok, két 
− legalább egy évig tanult − 
természettudományos tárgy 
év végi jegyeivel is számol-
hattok.

Nyelvtan, irodalom: átla-
golni kell

Magyar nyelv és irodalom-
ból (vagy nemzetiségi nyelv 
és irodalomból) évente a két 

osztályzat számtani átlagát 
kerekítés nélkül kell figyelem-
be venni.

Csak a középiskola eredmé-
nyek számítanak

A felvételi tájékoztató fel-
hívja a figyelmet, hogy "a ta-
nulmányi pontokba kizárólag 
a középfokú tanulmányok so-
rán megszerzett eredmények 
számíthatók be, azaz a 9-12. 
évfolyam (nyelvi előkészítő 
év esetében a 9-13. évfo-
lyam) eredményei! Nem 
számíthatók be a 6 vagy 
8 osztályos középiskolá-
ban, de még az alapfo-
kú oktatás-nevelés sza-
kaszában (azaz 5-8. év-
folyamon) megszerzett 
eredmények, valamint 
a szakmunkásképzésben 
megszerzett bizonyítvá-
nyokban található osz-
tályzatok".

Faktra is jártatok?
Ha az adott tantárgyat 

az utolsó két félévben hi-
vatalos fakultáción is ta-

nultátok, a pontszámításkor 
azt az érdemjegyet kell figye-
lembe venni, amelyik a ked-
vezőbb - olvasható a felvételi 
tájékoztatóban.

Hogyan kell kalkulálni?
Az öt fő tárgyból szerzett 

(utolsó két év végi) érdem-
jegyeket kell összeadni, majd 
duplázni - így maximum 100 
pontot szerezhetnek.

Forrás: eduline.hu

Felvételizők, figyelem! 
Fontos dokumentum jelent meg

sőbb február 15-én éjfélig van 
lehetőség jelentkezni a szep-
temberben induló felsőokta-
tási képzésekre.

Aki a díjmentesen megjelöl-
hető három jelentkezési helynél 
többet - legfeljebb hatot - je-
löl meg, annak szintén február 
15-én éjfélig kell befizetnie a 
megjelölt további jelentkezé-
si helyek alapján számított ki-
egészítő díjat átutalással vagy 
internetes fizetésre alkalmas 
bankkártyával.

Ezután február 20-áig kell 
mindenkinek hitelesítenie a 
jelentkezését az Ügyfélkapun 
keresztül vagy az E-felvételi fe-
lületéről kinyomtatott és aláírt 
hitelesítő adatlap postára adá-
sával (cím: Oktatási Hivatal, 
1380 Budapest, Pf. 1190).

forrás: eduline.hu

A kormány 2015-ben döntött a nagyon nép-
szerű andragógia szak kivezetéséről. A hirtelen 
változtatásokat a hallgatói tiltakozások hatására 
2017-re módosították, tehát 2017-szeptemberében 
már nem hirdethettek ilyen alapszakot az intéz-
mények. 

Az ezt pótló szak a közösségszervezés lett, mely 
az andragógia nagyban átdolgozott formáját je-
lenti a felvételizők számára. Azonban az egye-
temek és főiskolák csak decemberben értesültek 
a szakindítási kérelmük elfogadásáról a Magyar 
Akkreditációs Bizottság részéről, vagyis kérdéses 
volt, hogy az Oktatási Hivatalon belül a megfe-
lelő időben lezárul-e az engedélyezési folyamat. 
Végül január 31-én a szak megjelenhetett a tájé-
koztató kiegészítésében.

A következő intézményekben indul az alap-
szak (különböző szakirányokkal):

• Budapesti Gazdasági Egyetem
• Debreceni Egyetem
• Eszterházy Károly Egyetem
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Kodolányi János Főiskola
• Nyíregyházi Egyetem
• Pécsi Tudományegyetem

forrás: eduline.hu

Felvételi pontszámítási 
szabályok: csak ezek a közép-
iskolai jegyek számítanak

Már lehet jelentkezni 
az andragógiát 
felváltó szakra is
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ÁLLÁS–OKTATÁS

állást kÍnál

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvárra 
betanított munkásokat keresünk több 
műszakos munkarendbe. Érd.:  06-
20/224-0242,  06-30/791-0950

A Szegedi Fegyház és Börtön hi-
vatásos állományba biztonsági fel-
ügyelőket keres folyamatos váltásos 
munkarendbe, 1 év próbaidővel. A 
felvételhez érettségi bizonyítvány, 
valamint fizikai, egészségügyi, pszi-
chikai alkalmasság, kifogástalan 
életvitel szükséges. Várható kereset 
bruttó 228.800 Ft/hó, + cafeteria. 
Jelentkezés: önéletrajz beküldésé-
vel a szeged.uk@bv.gov.hu e-ma-
il címre, ill. postán a 6701 Szeged 
Pf. 458 címre.

DEBRECEN  2015. július 3., XXIV/27.

Munkát keresel? 
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

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

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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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
38
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SZEGED
2017. február 25-26.

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

www.langelme.hu

Olvasás és tanulás teljes elmével
a gyorsaság, mélyebb megértés és 
nagyobb hatékonyság érdekében 

Paul R. Scheele módszerével!
16 éves kortól!
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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.

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Szegeden
február 11-én.
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MUNKALEHETŐSÉG VESZPRÉM EGYIK
LEGJELENTŐSEBB AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓ CÉGÉNÉL, 

GYÁRTÓSORI OPERÁTOROKAT 
KERESÜNK!

www.prohuman.hu

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal a job2782@prohumanallas.hu e-mail címen.

Határozatlan idejű szerződést, magas kereseti lehetőséget, cafeteria juttatást,
ingyenes szállást, havi egyszeri hazautazás teljes térítését kínáljuk. 

A jelentkezés feltételei:
8 általános iskolai végzettség, büntetlen előélet, betöltött 18. életév.

BÉREMELÉS!

Csoportos tájékoztató: 2017. 02. 07. kedd, 14.00 óra,
Szeged, Megálló Közösségi Ház, Budapesti krt. 23.
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Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel.  00-43-664-599-
96-95,  06-30/313-35-16
Autószerelőt és autóvillámossági 
szerelőt keresünk főállásban. Jelent-
kezni: info@mmggroup.hu
Bővülő csapatunkba beépítésben 
jártas, munkájára igényes nyílászáró 
beépítőt/ épület asztalost keresünk 
Szeged és környéki munkavégzés-
sel, vállalkozói, vagy alkalmazotti 
jogviszonyba. Előny: épületasztalos 
tapasztalat. B kategóriás jogosítvány 
szükséges! Jelentkezés: H-P: 8-16-
ig  +36 20/436-5753

D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóbusz-veze-

tőt keresünk főállásban. Je-
lentkezni: info@mmggroup.

hu

ÉLELMISZERIPARI gépek ellátására 
keresünk megbízható kollégát Sze-
ged környékéről, minimális műsza-
ki érzékkel, alkalmazotti munkavi-
szonyba. A munkavégzéshez autót 
biztosítunk. Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre várjuk: sze-
gedi.allas015@gmail.com
Fémmegmunkáló Kft. szegedi te-
lephelyére betanított fi zikai munká-
ra munkavállalókat keres. Érd:  
06-70/9401-263 munkanapokon, 
8-16 óráig
Hegesztőket és robotkezelőket ke-
resünk hódmezővásárhelyi munka-
helyre.  06-20/3205229
Orosházi szállítmányozási cég lehe-
tőleg mérlegképes könyvelőt keres, 
angol vagy német nyelvtudással. Ér-
deklődni önéletrajzzal e-mailben: 
a.csizmadia@off ergeld.com

Szegedi ruhaüzletbe regge-
li munkavégzésre takarí-

tó hölgyeket keresek, lehet 
nyugdíjas is. Érdeklődni 
 06-20/233-08-94

oktAtás
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam.   06-
70/524-6166 www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011).
Szakács, Cukrász, Pincér, Ven dég-
látásszervező-Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam.  06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-
A011)

boltvezető- 
helyettes

munkatársat keres.
Elvárás:
•  hasonló munkakörben 

eltöltött 3–5 év gyakorlat
• kereskedelmi végzettség
Gazdabolti gyakorlat előny.

Munkavégzés helye:
6800 Hódmezővásárhely, 

Szabadság tér 76.
Fényképes önéletrajzokat az 
ertekesites@deltaclean.hu 

e-mail címre kérünk.

Csillag Gazdabolt 
és Lovasbolt
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
permetezése, 
fakitermelés, 

emelőkosaras géppel, 
gallyazás, kerti hulladék 

eltávolítása.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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febr. 2
8-ig

.

www.andrekobau.hu, andrekozoltan@t-online.hu

MŰANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK,
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK.
Használja ki téli akcióinkat 
a tavaszi áremelés előtt!

06-20/576-4705

Duguláselhárítás
garanciával!

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

38
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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-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!
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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
14

0Redõny

SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatását 
hirdesse meg 

nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!

HáztArtásIgéP-szervIz

Munkácsi Mihály
tel.: 30/465-9477
Munkácsi Mihály

tel.: 30/465-9477

Hűtő, fagyasztó, klíma,
mosó- mosogatógép, 

háztartási- központi porszívó,
páraelszívó, 

háztartási elektromos gépek.
BEÜZEMELÉS, 

KARBANTARTÁS,
JAVÍTÁS.

www.munkácsiszerviz.hu
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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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Szeged, Kolozsvári tér 6.
Kérje ajánlatunkat: Tel.: 06-62/499-790, 06-30/225-4954.

Nyitva tartás: H-P.: 8-16 óráig. 
E-mail: alfoldablak@gmail.com • www.alfoldablak.hu

M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !

M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !

Alföldablak Kft.

Szeged, Kolozsvári tér 6.
Kérje ajánlatunkat: Tel.: 06-62/499-790, 06-30/225-4954.

M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !

Alföldablak Kft.Alföldablak Kft.

Szeged, Kolozsvári tér 6.

M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !M a g y a r o r s z á g o n  g y á r t o t t  t e r m é k e k !

9
éve

Illés Attila vagyok , az 
Aföldablak Kft. ügyvezetője. 
Több mint 20 éve foglalkozom 
nyílászárókkal,  gyártástól a ki-
vitelezésig. Az így szerzett ta-
pasztalatok birtokában 2009-ben 
alapítottam meg cégemet.

Teljeskörű szolgáltatás-
sal állunk ügyfeleink ren-
delkezésére:
• ingyenes helyszíni felmérés
• ingyenes árajánlat készítés
• szaktanácsadás

• egyedi nyílászárók kivitelezé-
se, bármilyen RAL színben
• árnyékolástechnika: redő-
nyök, reluxák, szúnyoghálók, 
szalagfüggönyök
• helyszínre történő kiszállítás
• szakszerű, gyors beépítés
• visszajavítás

Ajánlatunkért keresse min-
tatermünket Szegeden a Ko-
lozsvári tér 6. szám alatt.

Alföldablak Kft., mert nálunk 
az árak a földön járnak.

39
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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

94
00

70
0

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 bizalomma 

(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

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

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

Hordozható cserépkályha 4 db eladó. 
 06-30/896-1505.

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

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

állAt

Néma kacsát, vadkacsát, kakasokat, se-
lyembaromfit és postagalambot vásá-
rolok. Érd.:  06-30/843-3322.

egészség, életmód

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek.  06-

30/995-1922

egyéb

Hasított akác házhoz szállítva 15.000 
Ft/m3. Vegyes 13.000 Ft/m3.  06-
20/802-4622

Minőségi keményfa kamionos és nagy 
tételben 1, 2, 3 méteres akciós áron 
eladó. Tölgy, bükk, gyertyán métere-
sen 2950 Ft/100 kg-tól, darabolt 3150 
Ft/100 kg-tól, hasított 3250 Ft/100 kg-
tól.  06-30/999-7816

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

IngAtlAn

Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítandó is.  
 +36-70/949-0944

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.

Ács, bádogos cserép-pala lapostetők 
javításást, felújítását vállalja díjta-
lan kiszállással, garanciával.  06-
20/621-8880

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.

Árnyékolás mesterfokon, 15 
év tapasztalattal! Redőny, 
szúnyogháló gyártás, ké-

szítés, nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény.  06-30/747-

75-80

Csöpög a csapja? Feri megjavít-
ja! Víz-, központifűtés-szerelés, 
javítás. WC-tartály, mosdó cseré-
je, csaptelepek javítása, 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

Februári akció! Redőny, 
szúnyogháló, műanyag pár-
kány készítés, javítás gyár-

tótól, akár 2 órán belül.  
Akció januári 31-ig.  
 06-20/40-39-489,  
 06-30/747-75-80.

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

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben 
garanciával.  06-30/9982-485.

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

Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Kár-
olyi.  06-30/383-7116

Laminált parkettázás  06-30/62-
34-342

Mérleg hitelesítés. Kereskedelmi- 
és ipari mérlegek hitelesítése, ka-
librálása, javítása rövid határidő-
vel.   +3670/202-5181 E-mail: 
merleghitelesito@gmail.com

Mikrohullámú sütő szer-
viz, Szeged, Tabán u. 5-7. 
Nyitva H-P:8-11 és 15-18 
 06-62/425-714  06-

20/470-7526, Lásd még: tele-
fonkönyv, internet

Műanyag redőny, faredőny 
javítás készítés gyors pre-

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

Redőny Doktor! Redőnyök ja-
vítása, újak készítése, garan-

ciával. Hétvégén is.  06-
20/299-2233

Redőny javítás készítés hét-
végén is!  06-70/455-4655

Redőny, szúnyogháló javí-
tás és készítés tavalyi áron, 
24 órán belül, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak 10% ked-

vezmény. Szobafestést-má-
zolást és ereszcsatornázást 
vállalok 2600 Ft/fm.  06-

20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-
20/886-0926

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

Szeretné a jövőjét megváltoztat-
ni? Forduljon hozzám bizalommal! 
Kártyából megmondom a jövőjét!  
 06-70/325-9098

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

Tibi Rolónál februári akció 
redőnyök gyártására és javí-

tására! Az akció február 15-ig 
tart!  06-30/747-7580

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

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

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

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

Zárak és hevederzárak szerelése.  
  06-20/976-3747, 06-62/498-865

társkereső

Kedvezményes társközvetítés!  
 06-30/425-02-26

Pártalálás társközvetítővel! 
 06-30/355-20-39

vállAlkozás

Kft. eladó. Tehermentes, 
jegyzett tőke 500 eFt.  
 06-30/773-9408

ÜdÜlés

Pótszilveszterrel egybekötött síelés 
ERDÉLYBEN, 2017.02.16-19. 43000 Ft. 
 06-20/365-7398

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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1 www.torokmetals.hu

Vas: 45 Ft/kg • Vaslemez: 38 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!

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

Akkumulátor, 

38
97
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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.

39
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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.

Jót, jó áron, a jó szomszédtól!

ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.
MÓRAHALOM: Szegedi út 34. • DOMASZÉK: Köztársaság tér 5.

Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!
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2017. február 2-12.

Fánk,
vegyes-
gyümölcs-
lekváros
Fornetti
lekv
Fornet85 Ft/db
Fánk,
kakaó-
krémes
FornettiFornetti119 Ft/db

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

119 Ft
793 Ft/kg

Farmer tejföl
20%, 150 g,
Sole-Mizo

219 Ft
2190 Ft/kg

Mizo teavaj
100 g,
Sole-Mizo

59 Ft
656 Ft/kg

Nagy
sós ki� i
90-95 g,
Zombor Cipó Kft.

Sült császárszalonna
1 kg, Gulyás

2095 Ft

Ste�   sör
0,5 liter, Heineken

179 Ft
358 Ft/liter

Sió
gyümölcs-
italok
1 liter, 25%,
(kajszibarack,
vilmoskörte)
Sió-Eckes Kft.

259 Ft
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Mert:
•  Bárhonnan, bármikor felad-

hatom
•  A nap 24 órájában rendelke-

zésre áll.
•  Saját magam készíthetem a 

hirdetésem, és olyan lesz, ami-
lyet akarok.

A hirdetésfeladás 
szabályait megtalálja 
a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.
Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), 

39
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9www.szuperinfo.hu

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Mert:

Miért adjam fel 
INTERNETEN?
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TATRADOL TRAVEL UTAZÁSI IRODA
6721 Szeged, Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487-835 info@tatradol.hu
SZEGEDI INDULÁSOK! Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal!

03.05-09. Felfrissülés Zalakaroson – Wellness teljes ellátással! 44.900,-Ft/fő
04.21. Vajdasági kirándulás: Fruska Gora misztikus kolostorai 8.500,-Ft/fő
03.24-26. Száztornyú Prága 38.900,-Ft/fő
04.29-05.02. Körutazás Dél-Lengyelországban 45.800,-Ft/fő
05.13. Barangolás a Vértes lábánál-Majk-Tata-Zsámbék 8.500,-Ft/fő
05.17-21. Toszkán varázslat: Cinque terre – Firenze – Pisa – Padova 69.900,-Ft/fő
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