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Álláshirdetését  
adja fel nálunk  

kedvezményes áron!  
Kérje hirdetési  
ajánlatunkat!

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

ÁllÁsbörze!
Állandó rovatunk 

az 5. oldalon

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102
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sZemÉsZetI
maGánrenDeLÉs
Szeged, Szentháromság u. 10.

Dr. Vass PÉter
szemész-főorvos

Bejelentkezés: 06-62/651-142,
06–70/260-9151
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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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meLenGető naPsuGaras naPOk
3 nap / 2 éjszaka
Érvényes: bármelyik nap, kivéve 
ünnepi időszakok
a csomag tartalma:
•  Szállás, svédasztalos reggelivel,
•  Étlapról választható 

háromfogásos ebéddel vagy 
vacsorával, vagy megfelelő 
létszám esetén svédasztalos 
vacsorával élőzenével

•  1*30 perc forró lávaköves masszázs
•  1*45 perc Jade köves masszázs ágy kezelés
•  Zárt parkoló, igény esetén fürdőköpeny használat
•  Ingyenes gyógy és wellness szolgáltatások: Saját gyógyvizes 

medence, szauna, pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, gőzkabin, 
merülő medence, konditerem, asztali tenisz, biliárd, asztali foci 
korlátlan használata

•  Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként
•  Wifi a szálloda egész területén.
Hajnal szárny: 20.900 Ft, /fő/2 éj-ártól
Kikelet szárny: 22.500 Ft/fő/2 éj-ártól

az újság felmutatásával 5% kedvezményt kap!

3400 Mezőkövesd, 
Zsóry fürdő, 
Hajnal u. 2.

Tel.: 0649/505-190
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Az „Egészség A Legnagyobb Érték” 
Közhasznú Alapítvány 2016. 
évben a személyi jövedelemadó 
1%-os felajánlásából 185 072 Ft, 

magánszemélyektől, vállalkozásoktól 
656 600 Ft támogatást kapott, 

melyet az alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően használt fel 

egészségmegőrző és megelőző 
tevékenységeihez.

Adószámunk: 18450266-2-06
Köszönjük Támogatóinknak!

39
80

9

A februári sötét esték iga-
zán alkalmasak arra, hogy a 
fürdőszoba, esetleg konyha, 
nappali vagy az egész lakás 
felújítását megtervezzük. 

Ilyenkor érdemes a burko-
lóanyagot beszerezni! Az év 
eleje mindig arról szól, hogy 
új termékek jönnek, egyes régi 
burkolóanyagok gyártását be-
fejezik, kifuttatják őket. A kifu-
tó termékeket ilyenkor igazán 
remek áron lehet beszerezni. 
Nagyon jó vásárt csinálhat az, 
aki ilyenkor résen van. 

Az, aki új, trendi lapokat 
akar vásárolni, szintén remek 
helyzetben van, mert a leg-

Sokat spórolhatunk, ha az év elején veszünk 
csempét, padlólapot!

több új termék 
bevezető áron 
kapható a bol-
tokban. Ha si-
kerül kiválasz-
tani a megfe-
lelő burkoló-
anyagot az év 
eleji időszak-
ban, akkor so-
kat spórolha-
tunk, így ta-
lán nem csak 

egy helyiséget tudunk fel-
újítani. 

Érdemes a tervezgetést mi-
nél korábban elkezdeni. Ilyen-
kor még találunk bőven szak-
embert, van idő látványtervek 
elkészítésére és válogathatunk 
az év eleji akciók között.

Terrakotta 
Csempecentrum
www.terrakotta.hu
Szeged, 6728 
Dorozsmai út 14/B
Tel.: 62/555-780
Fax: 62/439-053
csempecentrum@terrakotta.hu
Nyitva: 
H–P: 8–18, Szo.: 8–13

Kos – A munkahelyi viták 
akkor is érzékenyen érintik, 

ha történetesen nem az ön fel-
adataival, vagy személyével kap-
csolatban robbannak ki. Még-
sem akarja a döntőbíró szere-
pét magára vállalni, hacsak erre 
nem kérik meg.

Bika – Az adóbevallását 
inkább valamilyen specia-

listával készíttesse el, főleg, ha 
önnek nem szakmája a köny-
velés 

Ikrek – Különösen a beosz-
tottaival kapcsolatban 

jó, ha tudatja velük, hogy hol a 
helyük. Nehogy a túlságosan 
baráti viszony a munka rovásá-
ra menjen!

Rák – Minden oka megvan 
a virgoncságra, nagy dolgok 

vannak kibontakozóban az életé-
ben. Ragadja meg a lehetősége-
ket! Legyen önbizalma kipróbálni 
magát valami újban! 

Oroszlán – Lassan, nagyon 
lassan enyhülni látszanak 

azok a munkahelyi feszültségek, 
amelyek eddig megkeserítették 
az életét. Valamelyik kollégájá-
ra kezd barátként nézni. Csinál-
janak közös programot munka-
helyen kívül!

Szűz – Van persze olyan, 
amiben kompromisszumot 

kell kötnie, de van, amiben köte-
lező ragaszkodnia a véleményé-
hez. Az idő igazolni fogja önt. 

Mérleg – Jó időszak ez 
arra, hogy előtérbe tol-

ja magát a munkahelyén. A fel-
adataival gyorsan és jól végez, 
tegyen róla, hogy ezt a főnökei is 
észrevegyék! Meghálálják.

Skorpió – Ha több mun-
kát követelnek öntől, akkor 

jogosan kérhet érte ön is több 
pénzt. Persze önnek is mér-
legelnie kell, hogy mik a valós 
lehetőségek.

Nyilas – Ne sajnálja a 
pénzt: a szép környezet a 

Nyilasoknak alapvető kiindulá-
si pont. Nem mindegy honnan 
indul ki nap mint nap.

Bak – Akár nagy haszonra 
is szert tehet, vagy jó meg-

oldást találhat egy eddig lehe-
tetlennek tűnő helyzetre. Az is 
lehet, hogy egyszerűen csak 
élvezi környezete kényelmét. 

Vízöntő – Most jobban 
teszi, ha nem a szokott 

módon, a lovak közé csapva tör 
előre, hanem inkább láthatat-
lanul, észrevétlenül nyomul. 
Tovább ér. 

Halak – Egy vitás helyzet-
ben nagyszerűen viselkedik, 

ügyesen kivágja magát a mun-
kahelyén. A feljebbvalói, a kollé-
gái ezért kezdenek felnézni önre. 
A szakmai tapasztalatait is lesz 
alkalma jól kamatoztatni. 

■ HOROSZKÓP 7. HÉT

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.).
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RENAULT és DACIA szakszerviz
Garanciaidôn belüli szervizelésre

fogyó és kopó alkatrészek cseréjére jogosult
multimárkás szerviz.

Bugyi Pál és Fiai Kft. 35 éves 
gépjármûjavítási tapasztalattal

és 25 éve a RENAULT szolgálatában.

Szeretettel várjuk Önt a Bugyi Pál és Fiai Kft. multimárkás szakszervizében!
elérhetőségeink:

Telephely: Makó, Aradi u. 128. • Tel.: 62/211-431 • e-mail: renaultmako@invitel.hu
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A Bugyi Pál és Fiai Kft. 
bemutatása

Bugyi Pál 1981 márci-
usában, autószerelőként 
kezdte tevékenységét Föl-
deákon.

A lelkiismeretes és meg-
bízható munkának köszön-
hetően pályafutása elejé-
től sokan jártak hozzá gu-
miszerelési és autójavítási 
munkákra a környékbeli 
falvakból és városokból.

Cégünk tulajdonosa 
1990-ben kezdte el Ma-
kón felépíteni műhelyét, 
mely azóta, kibővülve 
ugyan, a cég telephelye-
ként szolgál.

A ’90-es évek elején nyílt 
lehetőség számunkra, hogy 
az addigi javítási szolgál-
tatást kiegészítve, a Re-

nault Csoport tagjává vál-
hassunk. A sikeres munka 
eredményeként a Renault 
Hungária 1991 júniusá-
ban szerződést ajánlott 
cégünknek. Ezen lépés-
sel vált előttünk világos-
sá, hogy eddigi lehetősé-
geink kibővültek, és a sike-
res munkát csak maximá-
lis elkötelezettség mellett 
tudjuk végrehajtani.

A sikeres nyugati sze-
mélygépjármű-gyártó or-
szágos terjedésének és el-
ismerésének köszönhető-
en a telephelyünket mind 
szakmailag mind pedig 
területileg folyamatosan 
fejlesztettük. Ennek egyik 
kiemelkedő eredménye 
a műszaki vizsgaállomás 
megvalósulása, melyet a 

növekvő piaci igények hív-
tak életre.

Cégünk 1999 szeptem-
berében nyitotta meg jö-
vőbeni és már meglévő 
vásárlói számára bemu-
tatótermét, mellyel Ma-
kó városának legsikere-
sebb márkakereskedésé-
vé vált.

A Bugyi Pál és Fiai Kft. 
2012-ben ünnepelte tevé-
kenységének 31, a Renault 
Csoport tagjaként 21 éves 
évfordulóját. Ezzel az or-
szág egyik legrégebbi már-
kakereskedése. Cégünk 
mára, a magánszemélyek 
mellett, számos nagy cég 
bizalmát is élvezheti úgy, 
mint a Budapest Bank, a 
Parkkezelő Zrt., a V-Fon 
Zrt., vagy a Tabán-Trafik 

Kft.  Marosker KFT ,Állami 
Autópálya Kezelő Zrt.

A dinamikusan fejlődő 
márkával együtt, cégünk 
együtt él és változik, fej-
lődik és az ezzel együtt já-
ró szervizigény emelkedé-
se következtében cégünk 
2004-ben jelentős beru-
házásba kezdett. Több, új 
helyiség épült, mellyel cé-
günk elnyerte jelenlegi ál-
lapotát:

• 6 szervizállás: 3 szere-
lőaknás, 2 csápos emelővel 
felszerelt, és 1 normál.

• Gépjármű-átadótér
• Raktár
• Munkafelvételi iroda
• Parkoló
Telephelyünkön már kez-

dés óta márka független 
szervízelés és javítás fo-

lyik, ezzel nagyon sok pénzt 
megtudunk takarítani a ma-
gán- és céges ügyfeleink ré-
szére. Természetesen mi-
nőségi alkatrész biztosítá-
sával.  A nálunk beépített 
alkatrészekre egy év garan-
ciát vállalunk.

Reméljük, hogy rövid 
bemutatkozásunkkal si-
került Önökkel a Bugyi 
Pál és Fiai Kft.-t megis-
mertetni.

Üdvözlettel,
Bugyi Pál

Ügyvezető, tulajdonos
Telefon: 

+36-62/211-431
Fax: +36-62/510-037

Nyitva tartás 
és időpont-egyeztetés: 

Hétfő-Péntek: 8-17
Szombat: 8-12

Bugyi Pál és Fiai kft.
renault márkakereskedés és szerviz

Új- és használtautó-értékesítés – Garanciális és Garanciaidőn túli javítások és szervizelések 
Műszaki Vizsgáztatás - Karosszéria-javítás - Finanszírozás - Egyéb speciális szolgáltatások

Ahhoz, hogy megtaka-
rításunkat jól tudjuk ke-
zelni, vagy előre tudjunk 
tervezni a pénzügyeink-
ben, fontos ismerni né-
hány alapfogalmat a pénz-
ügyekkel kapcsolatban.

Tőkének nevezzük a 
hosszabb időre befekte-
tethető pénzünket, anya-
gi és szellemi javainkat. A 
klasszikus közgazdaságtan 
szerint a tőke az alapvető 
termelési tényezők egyike, 
ami a vállalkozásunk elin-
dításához és fenntartásához 
szükséges. 

Pénzügyi alapfogalmak tisztázása
A befektetés pedig, olyan 

pénzügyi művelet, amely 
révén jelenbéli pénzt jö-
vőbélire váltunk a nagyobb 
jövedelem (hozam) remé-
nyében.

A valuta szó alatt egy 
nemzetgazdaság törvényes 
fizetőeszközének bankje-
gyeit, valamint pénzérmé-
it értjük, tehát a pénznem 
fizikai megjelenését jelen-
ti. Ezzel szemben a deviza 
a pénzhelyettesítő eszkö-
zökre vonatkozik, azaz a 
valutára szóló követelés-
re. A deviza ezek szerint 

leggyakrabban a számla-
pénzt jelenti.

Például ha megtakarított 
100 000 Ft-unkért amerikai 
dollárt vásárlunk, akkor a 
meglévő tőkénket ezáltal 
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valutába fektettük be.
Figyeljünk oda kiadása-

inkra, hogy a megtakarítá-
sainkat, hogyha szeretnénk, 
akkor be is fektethessük a 
hozam reményében.

mert:
•  Bárhonnan, bármikor feladhatom
•  A nap 24 órájában rendelkezés-

re áll.
•  Saját magam készíthetem a hir-

detésem, és olyan lesz, amilyet 
akarok.

a hirdetésfeladás szabályait 
megtalálja a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.

www.szuperinfo.hu

mert:

Miért adjam fel 
INTERNETEN?

detésem, és olyan lesz, amilyet 
akarok.

a hirdetésfeladás szabályait 
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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

Szeged, 2017. február 6. – 
Megtartotta első informati-
kai alapismereteket bőví-
tő foglalkozását az EPAM a 
Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Dr. Foltán József 
Gyermekotthon lakói számá-
ra. A vállalat az első sikeres 
alkalmat követő két hétben 
további három intézmény 
közel 80 lakójának is bizto-
sítja majd az oktatást.

Az EPAM munkatársai hét-
főn tartották meg első informa-
tikai képzésüket a szegedi Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szol-
gáltató Dr. Foltán József Gyer-
mekotthonban, melynek kere-
tében 6 szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermek, valamint a 
gyermekotthonban dolgozó 
nevelők alapszintű számítás-
technikai és programozó kész-
ségeket sajátíthattak el.

A vállalat 2016 karácsonya 
előtt 20 gépet adományozott 
különböző gyermekotthonok 
számára az Őrangyalok Li-
gáján keresztül. Ma már Ma-

Eszközökkel és oktatással támogatja az 
EPAM a gyermekotthonok lakóit

kón, Hódmezővásárhelyen és 
Szegeden is EPAM-os gépeket 
használhatnak a gyermekott-
honok lakói. „A programon 
keresztül az intézményekben 
élők rálátást kaphatnak egy 
olyan továbbtanulási lehető-
ségre, szakmai jövőképre, ami-
hez mi eszközöket, alaptudást 
és motivációt is nyújtunk” – 
mondta el az eseményen Vin-
kó Bence, az EPAM ügyveze-
tő igazgatója.

A szociálisan hátrányos hely-
zetű gyerekek számára – töb-
bek között a család támogatása 
híján is – sokszor nagyobb ki-
hívás a pályaválasztás: a meg-
felelő ösztönzés és támogatás 
nélkül nehezebb megtalálniuk a 

számukra legjobb 
lehetőséget. Az 
EPAM által biz-
tosított oktatás 
és számítógépek 
segítségével be-
tekintést és esz-
közöket kaptak a 
gyerekek ahhoz, 
hogy a progra-

mozás és az informatika min-
dennapi és szakmai oldalát is 
megismerhessék.

„Az elmúlt évek tapaszta-
latai azt mutatták, hogy szá-
mos olyan intézmény műkö-
dik Magyarországon, melyek 
nem engedhetik meg maguk-
nak az informatikai eszközök 
finanszírozását. Szeretnénk, 
ha negyedévente további szá-
mítógépeket is tudnánk ado-
mányozni országszerte külön-
böző intézményeknek, legyen 
szó gyermekotthonokról vagy 
kórházakról” – nyilatkozta Vin-
kó Bence. A cég önkéntesei a 
következő két hétben a Szent 
Ágota hódmezővásárhelyi gyer-
mekotthonában, a Kozmutza 

Flóra Diákotthon és Gyermek-
otthonban, valamint a Pápay 
Endre Gyermekotthon I. szá-
mú lakásotthonában is meg-
tartják az oktatást.

„Köszönjük az EPAM-nak 
és az Őrangyalok Ligájának a 
decemberben átvett gépeket és 
a mostani oktatást” – mond-
ta Rácz Béla a szegedi lakás-
otthon vezetője. „Az eszközö-
kön és oktatáson túl sokat szá-
mít, hogy az EPAM megmu-
tatta, kitartással és kölcsönös 
bizalommal lehetőségük van 
olyan érdeklődési kört, akár 
szakmát is választani, ahol 
igenis igény van a tehetséges 
és motivált fiatalokra, családi 
háttértől függetlenül.”

Az EPAM több éve nyújt tá-
mogatást a fiatalok, gyerme-
kek és egyetemisták számára 
a számítástechnikai ismeretek 
elsajátításában az ország több 
pontján: Budapesten, Szege-
den és a tervek szerint egy-
szer Debrecenben is. A vál-
lalat a helyi egyetemekkel ki-
alakított együttműködéseknek 
köszönhetően számos hallgató 
képzésében vett részt. Az ál-
talános és középiskolás diáko-
kat a Skool és Kódgarázs pro-
jekt keretei között tereli az IT 
szakma irányába, a Szegeden 
felépített „EPAM Suli” prog-

ram pedig egyedülálló a hazai 
informatikai oktatásban.

Az EPAM-ról
Az 1993-ban alapított USA 

központú EPAM Systems, Inc. 
(NYSE: EPAM) a legnagyobb 
komplex szoftverfejlesztési 
megoldásokat kínáló cég Kö-
zép- és Kelet-Európában. Ma-
gyarországon több mint 1.500 
főt alkalmaz Budapesten, Sze-
geden és Debrecenben műkö-
dő irodáiban. A New York-i 
tőzsdén jegyzett EPAM szá-
mos elismeréssel rendelke-
ző dinamikusan fejlődő cég, 
amelynek ügyfelei között több 
Fortune 500 vállalat is meg-
található.

További információ: 
www.epam.com

40
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ÁLLÁS–OKTATÁS

ÁLLÁST KÍNÁL
213.000 Ft bruttó � zetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
 06-30/791-0950
A Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos 
állományba biztonsági felügyelőket keres 
folyamatos váltásos munkarendbe, 1 év 
próbaidővel. A felvételhez érettségi bizo-
nyítvány, valamint � zikai, egészségügyi, 
pszichikai alkalmasság, kifogástalan élet-
vitel szükséges. Várható kereset bruttó 
228.800 Ft/hó, + cafeteria. Jelentke-
zés: önéletrajz beküldésével a szeged.
uk@bv.gov.hu e-mail címre, ill. postán 
a 6701 Szeged Pf. 458 címre.
Algyő - Jura Ipari Parki ruhaválogató cég 
üzemébe targoncavezető munkakörre 
felvételt hirdet. Előny : kitartás, jó mun-
kabírás. Érdeklődni.:  06-62/267-187 
vagy  06-62/203-063 Email :texval.
kft@gmail.com
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda 
fő vagy másodállásban (alapbér + ju-
talék).  06-30/334-5262.
Ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel.  00-43-664-599-96-
95,  06-30/313-35-16
Autószerelőt és autóvillámossági sze-
relőt keresünk főállásban. Jelentkezni: 
info@mmggroup.hu
Bővülő csapatunkba beépítésben jár-
tas, munkájára igényes nyílászáró be-
építőt/ épület asztalost keresünk Szeged 
és környéki munkavégzéssel, vállalko-
zói, vagy alkalmazotti jogviszonyba. 
Előny:épületasztalos tapasztalat. B kate-
góriás jogosítvány szükséges! Jelentkezés: 
H-P:8-16-ig  +36-20/436-5753

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁllÁsbörze!

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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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!

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

munkaVÉDeLmI teCHnIkus 
kÉPZÉsünket eLInDítOttuk.

Nagy érdeklődésre tekintettel a jelentkezési határidőt 
2017.02.16-ig meghosszabbítottuk. Képzési napok: Péntek és 

Szombat. Jelentkezni lehet: nuszpl@juris.u-szeged.hu 
 06-62/544-187 (H-P: 8:00-16:00) • www.juris.u-szeged.hu
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nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?
Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN

35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/790-5857, E-mail: csongrad@minervabridge.hu

hétfőtől – csütörtökig: 10:00-18:00, pénteken 10:00–12:00 óra között.
6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. 

Eng.szám: E-000034/2013
39
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Buszsofőr kollégákat keresünk Szeged 
- Hódmezővásárhelyi rendszeres napi já-
ratra. (Esetenként hétvégi különjáratra.) 
Lehet nyugdíjas is. Jelentkezés: utazas@
pizolitbusz.hu e-mail címen.

D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóbusz-vezetőt 
keresünk főállásban. Jelent-

kezni: info@mmggroup.hu

Dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi tapasz-
talattal). Alap angol nyelvtudás felté-
tel. Jelentkezés:   06-70/607-0067, 
anett.sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com
ÉLELMISZERIPARI gépek ellátására ke-
resünk megbízható 20 és 45 év közötti 
kollégát Szeged környékéről, minimális 
műszaki érzékkel, alkalmazotti mun-
kaviszonyba. A munkavégzéshez au-
tót biztosítunk. Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre várjuk: szegedi.
allas015@gmail.com
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telep-
helyére betanított � zikai munkára mun-
kavállalókat keres. Érd: 06-70/9401-
263 munkanapokon, 8-16 óráig

Hegesztőket és robotkezelőket kere-
sünk hódmezővásárhelyi munkahely-
re..  20/3205229

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

25-ös számon!

Munkalehetőség! Érettségivel rendel-
kező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
 06-30/678-4833.

Présgépkezelőket keresünk hód-
mezővásárhelyi munkahelyre.  06-
20/320-5229

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/524-6166 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).

Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 25-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-
86, www.ciganynyelvoktatas.hu

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendég látás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)

ügyfélszolgálat:
tisza Lajos u. 6.

tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig

Szeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti Szuperinfó
tel./fax: 62/542-282tel./fax: 62/542-282tel./fax: 62/542-282tel./fax: 62/542-282tel./fax: 62/542-282tel./fax: 62/542-282

E-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.hu
http://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.hu

Hirdetése megjelenhet:

• egy-egy adott városban és vonzáskörzetében
• több városban és azok vonzáskörzetében

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!

Szeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti Szuperinfó

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!

• több városban és azok vonzáskörzetében

• az ország egész területén!

ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!

Algyő -   Jura Ipari Parki 
ruhaválogató cég 

üZemÉBe 
OLasZ tOLmáCs

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Elvárás : Olasz nyelv tudás, 
előny: kitartás, jó munkabírás.
Érdeklődni.: 06-62-267-187 

vagy 06-62-203-063
E-mail: texval.kft@gmail.com
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Hódmezővásárhelyi gazdabolt 

boltvezető-helyettes
munkatársat keres.

Elvárás: hasonló munkakörben 
eltöltött 2–3 év gyakorlat és 

kereskedelmi végzettség.
Gazdabolti gyakorlat előny.
Fényképes önéletrajzokat a 

csgazdabolt@gmail.com 
e-mail címre kérünk.

39
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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

39
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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
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Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

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

lemez 40 Ft/kg, vas 50 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!

39
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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 
06-70/630-3806

38
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87139
14

0

Redõny

SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatását 
hirdesse meg 

nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

szUPer 
szOlGÁlTATÓ! EGYED ADRIÁN

• NON-STOP
• KAMERÁS VIZSGÁLAT
• TISZTAMUNKA-GARANCIA
06-70/630-3806

38
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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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szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075

39
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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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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

35
25

4
37

97
3

Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, reluxa,
szalagfüggöny, fi x és mobil

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

tel./fax: 62/542-282 Nyitva: H–P.: 8–16-ig

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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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

ügyfélszolgálat:
tisza Lajos u. 6.

tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárolunk tel-

jes hagyatékot Szegeden, 
vidéken és Budapesten is (ru-
haneműtől az edényekig min-

dent elszállítunk), valamint 
vásárolunk szekrénysort, hű-
tőszekrényt, antik bútorokat, 
képeket, falitányérokat, por-
celánokat, dísztárgyakat, fa-
liórát, régi karórát, jelvénye-

ket, kitüntetéseket, ezüst 
dísztárgyakat, csillárt, köny-

veket, régi rádiót, szódásüve-
geket, demizsonokat, zomán-
cozott kannákat, petróleum 

lámpákat, régi és modern já-
tékokat (legókat, kisvasutat, 
társasjátékot, stb.). Valamint 
lakáskiürítést, lomtalanítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal 

(akár hétvégén is)! Díjtalan ki-
szállás!  06-30/396-4495. 

8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst 
dísztárgyakat: gyertyatartó, 
cukortartó, díszdobozok, tál-
cát, cigarettatárcát valamint 
ezüst evőeszközt, stb. vásáro-
lok. Hívjon bizalommal, kész-

pénzzel fizetek. 06-70/415-
4013

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, ke-
retet, faliórát, porcelánt, komódot, pa-
dokat, régi nagy szekrényt, húsvágó 
asztalt, demizsont, ballont, 8-50 l-es 
üvegeket, teljes hagyatékot vásárolok. 
 06-30/354-3210,  06-70/505-9040.
Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társas-
játékokat, jó minőségű egyéb játékokat, 
mesekönyveket készpénz� zetéssel vásá-
rolok.  06-20/806-4448
Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező po-
gácsa felvásárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit.  06-20/923-4251
Figyelem! Használt szőrme és irhabun-
dák, bőrruházat, bőrdzsekik, bőrkabátok, 
bőrmellények, női, fér� táska stb. olcsón 
kapható. Nyitva: keddtől péntekig 14–
18, szombaton 10–12 óráig. Hódmező-
vásárhely, Révai u. 11/a.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � ze-
tek.  06-30/480-2661.
Mindenféle lomot veszek.   06-
30/684-1693.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
 06-70/624-5475

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, 
Szegeden házhoz megyek. 
 06-30/995-1922

EGYÉB
Erdészettől tölgy vegyes kemény tűzi-
fa 9800 Ft/m3 szállítva  06-20/2480-
431
Erdészettől tölgy vegyes kemény tűzi-
fa 9800 Ft/m3 szállítva  06-20/624-
5112
Hasított akác házhoz szállítva 15.000 
Ft/m3. Vegyes 13.000 Ft/m3.   06-
20/802-4622
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek és 
én megnyugosztlak titeket. Máté 11/28. 
Eleged van a világ nehézségeiből, jöjj Jé-
zushoz. Ingyenes lelki támogatást vállal 
Lukács József lelkipásztor. Gyülekezeti al-
kalom Kistelek, Tóalj u. 11., vasárnap 16 
órától.  06-70/770-1146
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
Téli tűzifa 6 m3-től ingyenes szállítással 
12500 Ft/ m3  06-30/288-9682
Tűzifa eladó nyárfa 12 e Ft/m3, juhar, 
kőris 15 e Ft/m3.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000

ELEKTRONIKA
Lassú a számítógépe? Helyszíni gyor-
sítás, karbantartás kedvező áron. 
 06-30/5100690

INGATLAN
Balatontól 10 km-re Enyingen 60 nm, 
2 szoba összkomfortos családi ház eladó 
gazdasági épületekkel. Irányár: 4,9 MFt. 
 06-30/9861-254
Ingatlanokat keresünk ügyfeleink ré-
szére. Lakás, lakóház, tanya, szántó, ipari 
ingatlan.  06-30/678-4833.

NÖVÉNY
Dália gumó eladó (Jamaika). 200 db, 
250 Ft/tő.  06-20/563-2421

KUKORICAVETOMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februárban 

akciósan rendelhetők 
házhoz szállítással. 

www.kukoricavetomag.hu 
 06-20/980-4449

SZOLGÁLTATÁS

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

pesten is, vállalom lakásának 
teljes kiürítését, lomtalaní-

tását padlástól a pincéig, va-
lamint vásárolok bútorokat, 
dísztárgyakat, képeket, csil-
lárt, rádiót, fali tányért, ócs-
kavasat (vashulladékot), ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállás, 

készpénzes felvásárlás (hétvé-
gén is).  06-70/279-8960.

Ács-, bádogos, tetőfedő munkák teljes 
körű kivitelezését, beázások megszün-
tetését, lapos tetők szigetelését, régi 
és új tetőkön egyaránt, azonnali kez-
déssel vállaljuk. Garanciával.   06-
30/426-46-11

Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javí-
tását, felújítását vállalja díjtalan kiszállás-
sal, garanciával.  06-20/621-8880
Adóbevallás készítése magánszemé-
lyeknek 3000 Ft.  06-20/481-7360, 
 06-62/635-195
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 
 06-30/62-34-342
Ami Önnek is jár! www.szolazene.hu

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, kar-
bantartása.  06-20/978-

3962.

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

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

806 Egyed Adrián. www.
dugulaselharitasszeged.hu

Favágás, fadöntés, gallyazás, korona-
alakítás, beépített, körülményes terü-
letről kosaras munkagéppel. Tuják, sö-
vények nyírása. Igény esetén teljes körű 
eltakarítás. Gyorsan, megbízhatóan, ha-
táridővel vállalom.  06-70/310-5877, 
Kónya István.

Februári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány 

készítés, javítás gyártótól, 
akár 2 órán belül. Akció febru-
ár 28-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.
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, sze-
métszállítással!  06-20/33-16-733
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, 
szemétszállítással!   06-20/33-
16-733
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasz-
tó, klíma, mosó-, mosogatógép, háztar-
tási-központi porszívó, páraelszívó. Be-
üzemelés, karbantartás, javítás. www.
munkacsiszerviz.hu Munkácsi Mihály. 
 06-30/465-94-77
Kártyavetés, sorselemzés, kötés-oldás, 
hívjon, segítek!  06-30/850-8625
Kisebb, nagyobb tető, festő, burkoló 
munkát vállalunk, megfizethető ára-
kon.  06-30/797-3555.
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, 
rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116
Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Laminált parkettázás   06-30/62-
34-342

Mikrohullámú sütő szerviz, Sze-
ged, Tabán u. 5-7. Nyitva H-P:8-
11 és 15-18  06-62/425-714 
 06-20/470-7526, Lásd még: 

telefonkönyv, internet

Mindenféle tető javítását, áthajtását, 
új tetők készítését, tetők, lapos tetők 
szigetelését akár anyaggal is vállalom. 
Referenciákkal rendelkezem. Gyors és 
precíz munka, kedvező ár. Tetőmun-
kák előrendelését felveszem.   06-
70/295-0106.
Műkő sírkeretek kedvező áron meg-
rendelhetők! Lefedéseket, virágváza, 
virágláda pótlást, betűvésést, felirato-
zást, emléktábla, fejpárna, pad, porce-
lánkép készítést, sírkőtisztítást vállalunk. 
 06-70/235-1931

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

ciával. Hétvégén is.  06-
20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán 
belül, hétvégén is. Nyugdíja-

soknak 10% kedvezmény. Szo-
bafestést-mázolást és eresz-
csatornázást vállalok 300 Ft/

fm.  06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere   06-
20/886-0926
Régi tetők javítását, áthajtását, új te-
tők készítését, tetőszigetelést vállalok 
anyagbeszerzéssel is.   06-20/403-
3243,  06-70/295-0110.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkö-
tés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz 
megyek.  06-30/924-3867
Szobafestés, mázolás, tapétázás precí-
zen, rövid határidővel.  06-70/235-
0566,  06-62/267-517
Szobafestést, mázolást kedvező áron 
vállalunk.  06-70/427-00-26
Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befűzé-
sét vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.

Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
februárban! Redőnyök, szú-

nyoghálók gyártására, javítá-
sára!  06-30/747-7580

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

VILLANYSÜTŐ, MOSÓGÉP, HŰ-
TŐGÉP, TELEVÍZIÓ, CENTRIFU-

GA, TAKARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, 
HIFI, DISZKÓTECHNIKA STB. 

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 
ÉRD.: SZEGED, 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-szerelés, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, javítások.  06-30/322-
1030
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét válla-
lom.  06-30/459-6107.

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

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

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói márciusi félpan-
ziós üdülés 19000 Ft/fő/hét.   06-
30/867-6550
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tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV
700-1600 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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2 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!
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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
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
07.10-18. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában félpanziós ellátással 89.900,-Ft/fő
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KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS VIDÉKEN IS!

SZEGED, HOTEL NOVOTEL
2017. FEBR. 22. 9-16 ÓRÁIG
06�20/770�5000 • WWW.BECSIARANYHAZ.HU

AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Igény szerint 
díjtalan kiszállás

B É C S I

ARANY� ÉS RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS
OSZTRÁK ÁRAKON!

TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!
ARANYÁR: 7 000-12 000 FT

ANTIK ARANY ÉKSZEREK ELŐNYBEN!
HERENDI KÁVÉS- ÉS TEÁS KÉSZLET 

100.000 ÉS 150.000 FT-TÓL
FIGURÁS HERENDI SZOBROKÉRT 

MAGAS ÁRAT FIZETÜNK
50.000�TŐL 200.000 FT�IG

RÉGISÉGEKET, TELJES HAGYATÉKOT, 
RÉGI FESTMÉNYEKET, HERENDI, ZSOLNAY ÉS 

MEISSENI PORCELÁNOKAT, ANTIK BÚTOROKAT 
ÉS DÍSZTÁRGYAKAT KERESÜNK!
RÉGI MÁRKÁS KARÓRÁKAT 

MAGAS ÁRON FELVÁSÁROLUNK!

TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!TÖRT ARANYAIT FAZON ÁRON VÁSÁROLJUK MEG!
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Életerő tészta
Fusilli tészta (kukoricalisztből) parmezán mártással, 
aszalt paradicsommal, sült csirkemell csíkokkal, pirított 
napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 
„megkoronázva”.
Csiri-biri pizza
Tejszín alapú pizzatésztára ananász darabokat, karikára 
vágott szárzellert, sült csirkemell csíkokat és reszelt 
sajtot teszünk, kemencében megsütjük, majd tálaláskor 
megszórjuk pirított napraforgó maggal és friss BIO csírával.

Szeged, rókusi krt. 29. • www.lesdegesz.hu
Telefon: 62/498-670

Nyitva tartás: mindennap 11-22 óráig
Ételrendelés felvétele: 21.30-ig

Életerő tészta
Fusilli tészta (kukoricalisztből) parmezán mártással, 
aszalt paradicsommal, sült csirkemell csíkokkal, pirított 
napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 

A Les Degesz Tésztaház 
legújabb ajánlatában BIO csírával 
készült

a TÉSZTÁK és PIZZÁK 
szerelmeseit!

Csiri-biri pizza
Tejszín alapú pizzatésztára ananász darabokat, karikára 
vágott szárzellert, sült csirkemell csíkokat és reszelt 
sajtot teszünk, kemencében megsütjük, majd tálaláskor 
megszórjuk pirított napraforgó maggal és friss BIO csírával.

Szeged, rókusi krt. 29.rókusi krt. 29.
Telefon: Telefon: 

legújabb ajánlatábanlegújabb ajánlatában
készültkészült

napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 
„megkoronázva”.
Csiri-biri pizza

Életerő tészta
Fusilli tészta (kukoricalisztből) parmezán mártással, 
aszalt paradicsommal, sült csirkemell csíkokkal, pirított 
napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 

TÉSZTÁKTÉSZTÁKTÉSZTÁK

napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 
„megkoronázva”.
Csiri-biri pizza

Életerő tészta
Fusilli tészta (kukoricalisztből) parmezán mártással, 
aszalt paradicsommal, sült csirkemell csíkokkal, pirított 
napraforgó maggal meghintve, végül friss BIO csírával 

legújabb ajánlatában
készültkészült

a TÉSZTÁKTÉSZTÁKTÉSZTÁK

legújabb ajánlatábanlegújabb ajánlatában
készült
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Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által 2016-
ban végzett ebösszeírás 
határideje 2016. október 
31-én lejárt.

Tekintettel arra, hogy a 
2013-ban végzett ebösszeírás 
adataihoz képest jóval ke-
vesebb bejelentés érkezett, 
ezért felhívom azoknak az 

ebtartóknak a figyelmét, 
akik a bejelentés megté-
telét elmulasztották, hogy 
ezen kötelezettségüknek 
haladéktalanul tegyenek 
eleget.

Ennek hiányában adat-
szolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása miatt az 
ebtulajdonos és ebtartó ellen 

eljárás indul, melynek során 
30.000.- Ft összegű állatvé-
delmi bírság kiszabására 
kerülhet sor. 

A 2013. évi ebösszeírás 
alkalmával már bejelentett 
ebeket is be kell jelenteni!

További információk elérhe-
tőek az önkormányzat honlap-
járól (www. szegedvaros.hu).
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Ebösszeírással kapcsolatos 
felhívás

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu


