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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

Nyiss újabb helyi ingatlanirodát velünk
most egyedülálló feltételekkel!

Szegeden! 

- Nincs belépési díj
-  Eltöröltük a minimál díjakat  

+36 70 454 0010 x www.oc.hu/franchise
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  Nyomozás
  Tanúk felkutatása
  Céginformációk
  Gazdasági 

bűncselekmények 
nyomozása

  Hűtlenségvizsgálat 
(Hűtlen házastárs 
bizonyítása)

  Ártatlanul 
elítéltek ügyeinek 
újranyomozása

  Adós felkutatása, 
követelésbehajtás
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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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Nyiss újabb helyi ingatlanirodát velünk

Az ár minden költséget tartalmaz.

Tel: +36-30/310-8934 • 
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3 www.torokmetals.hu

Vas: 42 Ft/kg • Vaslemez: 35 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!

FESTMÉNYVÁSÁR
SZEGED, IH Rendezvény 

 

 

A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
SZERETNE INGYEN UTAZNI?
www.szekelyerno.hu
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9 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
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CSOK
MAGAZIN

Következő lapszámunk 
CSOK melléklettel 

jelentkezik február 24-én!



2 2017. február 17.

Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, minden-
nap 0–24 óráig (Semmelweis u. 6.).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, minden-
nap 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-egész-
ségügyi központ gyermeksebészeti osztály 
(Korányi fasor 14–15.).
Sebészet, nem baleseti: 
Sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika ambulancia (Kálvária 
sgt. 57.). Szemészet (gyermek és felnőtt): sze-
mészeti 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 (Semmel-
weis 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 ellátórendszert, a 
következő ellátóhelyeket kereshetik:
Alapellátási felnőtt és gyermek központi orvosi 
ügyelet: 
Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kos-
suth 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
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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.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar programjai
2017. FebrUár 24. Péntek

Szegedi Nemzeti Színház:
W. A. Mozart - Lackfi  J.: Parázsfuvolácska - mese-daljáték 
(bemutató)
vezényel: Kardos Gábor/ Koczka Ferenc 
2017. március 7. kedd 19.30 h, Szegedi Nemzeti 
Színház: Fricsay-bérlet/4
C. Debussy: Épigraphes antiques
C. Ph. E. Bach: B-dúr fagottverseny
E. Chausson: B-dúr szimfónia Op.20
közreműködik: Lakatos György - fagott
vezényel: � omas Herzog (Svájc) 
2017. március 12. vasárnap 11 h, Szegedi Nemzeti 
Színház: Matiné-bérlet/4
HANGSZERŐSÖK RIVALDAFÉNYBEN
Szentpáli Roland: Symphony Concertante
közreműködik: Szentpáli Roland - serpent, cimbasso, 
ophicleid
vezényel: Dobszay Péter
műsorvezető: Lukácsházi Győző 

Szent-Györgyi Albert Agóra programja:
FebrUár 22. szerdA

17.00-18.30-ig Szülők Akadémiája
Téma: A mozgás és ami mögötte van

Előadó: D. Molnár Éva

FebrUár 25. szombAt

10.00-12.00-ig Bűvész-klub
Szakember bűvész vezetésével igazi bűvésztrükköket tan-

ulhatsz meg.
Belépődíj: 1.500 Ft/fő

FebrUár 26. vAsárnAP

9.00-12.00-ig Családi Vasárnap
A nap témája: Az állatok téli eleségei, hideg idő 
veszélyei,betegségek megelőzése
Meghívott vendégek:Védőnő, Fogorvos
9.00-9.45-ig Történetek Kroki Robi almába fúródott 
tejfogáról és a pórul járt éhes varjúról és társaikról.
Németh Andrea és Csikós Szelezsán Beáta zenés- verses 
interaktív előadása
Kézműves foglakozás: madáretető készítése
A részvételhez regisztráció szükséges a 564-480-as vagy a 
70/6247069-es telefonszámokon, vagy a
kapcsolat@agoraszeged.hu email címen!
Belépő: 800 Ft/fő
A részvételhez regisztráció szükséges a 564-480-as vagy a 
70/6247069-es telefonszámokon,
vagy a kapcsolat@agoraszeged.hu email címen a 
rendezvény előtti csütörtökig!
Helyszín: Kamaraterem és előtere

9.30 és 11.00 Péter és a farkas- zenés mesejáték az 
Universitas Szimfonikus Zenekar és a Grimaszk Színjátszó 
csoport előadásában.
Vezényel: Somorjai Péter
Rendezte: Kulik Szilvia
Helyszíne: Földszint Díszterem
Belépő: 500 Ft/fő

SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
A Szegedi Szimfonikus Zenekar programjai

MIKOR 
és HOL

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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Kos Azok a Kosok, akik jelenleg magá-
nyosak, valószínűleg a szokásosnál is 
borúlátóak, depressziósak lehetnek.

Talán éppen ezért, nehezebben megy a kapcso-
latteremtés. Sajnos ez még a társkapcsolatban 
élőkre is igaz lehet: hirtelen úgy érezhetik, hogy 
egy idegennel élnek együtt. Ez annak a folyamat-
nak a természetes velejárója, hogy tulajdonképpen 
önnek alakul ki egy új énje.

Bika Egy váratlanul beállító vidám ven-
dég dobhatja fel a családi hétközna-
pokat. Örüljön és járjon is a kedvébe, 

de azért legyen óvatos. Előfordulhat, hogy az ille-
tő többet visz el, mint amit hozott. Vagy önnek, 
vagy a férjének, lehet túlságosan is vonzó az ille-
tő személy.

Ikrek Itt az ideje, hogy többet foglalkoz-
zon a szerelmével, a barátaival, a csa-
ládjával. Ha teheti, vegyen ki szabad-

ságot, amire már csak az idegei miatt is szüksége 
lenne. A sport nem csak ennek jó ellenszere, de 
családosan, együtt végezve összekovácsoló erő-
ként is működhet. Valami újba is belekezdhetnek 
együtt, legyen az síoktatás, vagy társastánc tanfo-
lyam, amire a kedvesével együtt iratkozik be.

Rák Ha sikerül végre harmóniába 
kerülnie önmagával, megtapasztalhat-
ja, hogy minden, ami látszólagosan kül-

sőleg történik velünk, az valójában a saját ben-
sőnk visszatükröződése. Ezt ugye ön is megtanul-
ta már spirituális fejlődésében. Most ideje a gya-
korlatba is átültetnie mindezt. Meg kell tanulnia 
„lehűtenie” magát, megnyugodni, és átértékelni 

az értékeket.
Oroszlán Most olyan időszakot élhet 
meg a szerelemben, amikor minden 

könnyedén történik. Sikerül eltalálnia azt a bizo-
nyos “flow”-t, áramlatot, és gyakorlott hullámlo-
vasként lovagol rajta. Minden úgy történik, mint a 
karikacsapás. Ráadásul a baráti kapcsolatai sem 
sínylik meg szerelmének ezt a magas röptét. Sőt, 
kifejezetten élvezi, ha minél többen látják a bol-
dogságát. Nem dicsekvésből, hanem mert szeret-

né megosztani.
Szűz Úgy érzi, hogy az elmúlt év tör-
ténései valahogy egészen más irány-

ba vitték az életét a társkapcsolatát illetően, mint 
azt szerette volna. Mielőtt végképp elkeseredne, 
készítsen listát, ön úgyis szereti az efféle konkrét 
számvetéseket. Ha ez alapján úgy ítéli meg, hogy 
az elsődlegesen fontosnak tartott dolgokban még-
is célt ért, vagy legalább célra tart, akkor kár len-
ne most feladnia. Legyen csak türelemmel, és ne 
akarjon mindent egyszerre! Csak szépen sorjában.

Mérleg A kedve nagyon jó, kíváncsi és 
várakozó a jövőt illetően. A hét elején a 
szerelem is meglátogatja, ha véletle-

nül nyitva hagyja a szívét. A partnere ha új, min-
den várakozását felülmúlhatja, de ha régi kapcso-
lata van, még abban is élhet át meglepetéseket. 
Csak kicsit kellene fordítania önnek is a megszo-
kott rutinján, és egy másként tett mozdulat, vagy 
egy nem kimondott szokásos szó is már beindító-
an hathat közös fantáziájukra. Nagyon igaz a mon-
dás: addig kell ütnie a vasat, amíg meleg.

Skorpió Nem szabad szégyellenie az 
érzéseit, és azt is igazán megbocsát-
hatja magának, ha időnként romantikus 

hangulatokba sodródik. Ha a kedvese e téren nem 
tudja követni, ha a szerelmi éhségét nem tudja 
csillapítani, akkor próbáljon meg jobb hangulatot 
teremteni hozzá! Kellemes gyertyafénnyel, illatos 
fürdőkkel, „étvágyhozó” ételekkel (tojás, paradi-
csom, stb.) készüljön! Ha jól csinálja, a hatás nem 
fog elmaradni.

Nyilas Mostanában hajlamos lehet 
sötétebben látni mindent, a szerel-
met is. De ez azért is van, mert a szere-

lemnek nagyon nagy mélységeit élheti meg most, 
amik azonban sajnálatos módon valamiképpen az 
anyagiakkal is kapcsolatba kerülnek. Na itt szok-
tak a nagy szerelmek elbukni. Valóban óva inte-
ném attól, hogy pénzügyekben pénzzel segítsen 
a kedvesének.

Bak Ahhoz, hogy a szerelemben 
kivirágozhasson a lelke, először is 
fel kell ismernie valódi önmagát, a 

láthatatlan önvalót, mely az élet kiapadhatat-
lan forrása. Persze, ez viszont is igaz: a szere-
lemben ez azonnal, és önkéntelenül feltárul. 
Csak később, az egymás megismerése során 
bontakozik ki. Ha nem kötözködik folyton, 
akkor mindig visszatalálhat a szerelemhez. A 
pénzügyek kerülnek előtérbe a Bak jegyűek 
számára ezen a héten.

Vízöntő A Nap az ön jegyébe lépett e 
héten, ennek következtében tudato-
sabban élheti meg az érzelmeit. Ez 

egyrészt egyfajta hűvösebb, tartózkodóbb rálá-
tást engedélyezhet önnek, de azt is, hogy a való-
di értékeket felfedezze. Önmagában és másokban 
is. Ha eddig kételyei voltak kapcsolatában, vagy 
nem tudott dönteni két szerelem között, most egy-
szerre feltárulhat a szeme előtt az igazság. Ha jól 
dönt most, azzal hosszú időre javítani tud a saját 
sorsán is. A karrierjében is a tudatosság játsz-
sza a fő szerepet.

Halak A pozitív hozzáállás az élete 
minden dolgában segítheti, így a sze-
relemben, a társkapcsolatban is. Ne 

vegye a lelkére a kedvese morgolódását, és hall-
ja meg a még oly ritka jó szavakat is. Ha zsém-
bel, nevesse ki! Cirógassa akkor is, ha bántja! A 
férfiak nem bírják a síró nőket, a nevetés viszont 
zavarba ejtő lehet. Mondja el, mire vágyik! Ha 
kell százszor is! Látni fogja, egyszer csak meg-
unja a kedves, hogy ön örökké a fülét rágja.

■ HOROSZKÓP 8. HÉT
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séghelyzetek kivédésének, 
mint az utódok jövőjének 
biztosítása céljából. Ezért a 
pénz egyik legfontosabb jel-
lemzője az értékállóság kel-
lene, hogy legyen. A vásár-
lóerő megőrzése, sőt annak 
az idő múlásának arányában 
történő növekedése motivál-
ja az embereket, hogy elkölt-
hető jövedelmük egy részét 
későbbi időkre félretegyék. 
A megtakarított pénz a vá-
sárlóerejét csak akkor tudja 
megtartani, ha az érte kap-
ható kamat (adózás után is) 
magasabb az inflációnál. Ez 
ma a világ legtöbb országá-
ban nem valósul meg, a köz-

A befektetési arany valójában az igazi pénz
gazdászok ezt hívják negatív 
reálkamatnak.

A filozófusokat évezredek 
óta érdekli, mitől van a pénz-
nek értéke. Arisztotelész sze-
rint a jó pénz előállítási költ-
ségének rendkívül magas-
nak kell lennie, így nem lehet 
korlátlanul növelni a meny-
nyiségét, és ezért válik kívá-
natossá az emberek szemé-
ben. Ezért fogadják el áruk 
vagy munkaerejük ellenér-
tékeként, ezért tartják eb-
ben a megtakarításaikat, és 
fogadják el mérceként, ami-
kor valaminek az értékét kell 
meghatározni. Arisztotelész 
szerint ezen követelmények-

nek az arany (értelemszerű-
en a befektetési arany) és az 
ezüst felel meg.

Bár a világ tőzsdéin manap-
ság számos, arannyal fedezett-
ként reklámozott befektetési 
termék forog, ezek valójában 
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nem rendelkeznek a befekte-
tési arany egyik legfontosabb 
tulajdonságával, hogy az kéz-
zel fogható. Így ha megtakarí-
tásainkat biztos helyen akar-
juk tudni, vásároljunk befek-
tetési aranyat!

Az arany, mint fizetőesz-
köz története több ezer év-
vel ezelőtt kezdődött. J. P. 
Morgan, az ismert amerikai 
befektetési bank alapítója ál-
lapította meg 1912-ben: "az 
arany pénz, és semmi más".

Az élőlények legalapvetőbb 
ösztöne a saját fennmaradá-
suk biztosítása, az életösztön. 
A személyes túlélés (és ezzel 
összefüggésben a faj fennma-
radása) a legfontosabb ösztön, 
amely minden mást háttér-
be szorít. Az embernél eh-
hez kapcsolódik a személyes 
megtakarítások védelmének 
igénye, úgy a saját életben be-
következhető későbbi szük-

CSOK
MAGAZIN

Következő 
lapszámunk 

CSOK melléklettel 
jelentkezik 

február 24-én!

MEGÉRI SIETNI! 

*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok 2017. február 6-tól 2017. március 31-ig vagy visszavonásig a magyar-
országi akciós készletlistán lévő személygépjárművekre magánszemélyek által megkötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig.  
Az 1 500 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel személygépjármű vásárlása esetén, az 1 080 000 forin-
tos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine személygépjármű vásárlása esetén, az 1 060 000 forintos kedvezményre vonatkozó 
ajánlat új Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition személygépjármű vásárlása esetén érvényes. A kedvezmény teszt- és használt személygépkocsi vásárlására nem, kizá-
rólag az akciós készletlistáról történő vásárlásra vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a listaárból levonandó, maxi-
mális kedvezményt foglalják magukban, a feltüntetett kedvezmények a meghatározott modellek konkrét felszereltségű verzióinak megvásárlása esetén elérhetőek. A 
képek illusztrációk. A C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül 
szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön Citroën-márkakereskedésünkben vagy a citroenhovany.hu oldalon.

A Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km. A Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine vegyes fogyasztása: 
3,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 95 g/km. A Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 100 g/km.

VÁLOGASSON KORSZERŰ HDi-MODELLJEINK KÖZÜL 
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

CITROËN C4 CACTUS

 BlueHDi 100 SHINE  
AKÁR 1 080 000 FT 

KEDVEZMÉNNYEL!*

CITROËN C4

BlueHDi 100 FEEL EDITION 

AKÁR 1 060 000 FT 
KEDVEZMÉNNYEL!*

ÚJ CITROËN  
GRAND C4 PICASSO

 BlueHDi 120 S&S FEEL 

 
AKÁR 1 500 000 FT

 KEDVEZMÉNNYEL!*

citroenhovany.hu

CITROËN HOVÁNY
SZEGED, ALGYŐI ÚT 72. • TEL.: 62/559 520
www.citroenhovany.hu
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Előadások: febr. 23-tól márc. 5-ig
SZEGED

Tesco Extra – Rókusi krt. 42.
Premier előadások:

febr. 23-án (csütörtök) és márc. 1 (szerda) – 18 óra
Előadások: hétköznap – 18 óra

szombat – 15 és 18 óra • vasárnap – 11 és 15 óra
Február 27-én és 28-án SZÜNNAP!

Extrán fűtött nézőtérrel!
Az előadás változtatási jogát fenntartjuk.

A hirdetést vágja ki, 
és a pénztárnál mutassa be! 
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Felvételi: itt a következő 
fontos határidő

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN, BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

A 2017-es felvételin ösz-
szesen negyvenegy szakon 
húzták meg előre az állami 
ösztöndíjas forma pont-
határát - többek között jó 
néhány bölcsészképzésen 
is. Itt nézhetitek meg a 
listát.

Agrár képzési terület
lótenyésztő, lovas sport-

szervező agrár mérnöki: 
320

tájrendező és kertépítő 
mérnöki: 325

állatorvosi: 400
agrármérnöki: 300
erdőmérnöki: 300
Bölcsészettudomány
anglisztika: 320
közösségszervezés – kul-

turális szakirány: 310
közösségszervezés – i� ú-

sági szakirány: 310
közösségszervezés – hu-

mánfejlesztő szakirány: 
310

magyar: 310
ókori nyelvek és kultúrák - 

asszíriológia szakirány: 310

ókori nyelvek és kultúrák 
- egyiptológia szakirány: 
310

ókori nyelvek és kultúrák 
- klasszika-filológia szak-
irány: 310

pszichológia: 435
régészet: 340
szabad bölcsészet: 340
történelem: 320
Gazdaságtudományok
alkalmazott közgazdaság-

tan: 458
emberi erőforrások: 443
gazdálkodási és menedzs-

ment: 440
kereskedelem és marke-

ting: 449
nemzetközi gazdálkodás: 

460
pénzügy és számvitel: 

450
turizmus-vendéglátás: 

420
gazdaság- és pénzügy-ma-

tematikai elemzés: 465
Jogi képzési terület
jogász: 460
igazságügyi igazgatási: 

424

munkaügyi és társadalom-
biztosítási igazgatási: 410

Műszaki képzési terü-
let

építészmérnöki: 330
műszaki menedzser: 320
Or vos- és egészség-

tudomány
általános orvos: 380
fogorvos: 390
gyógyszerész: 385
Pedagógusképzési te-

rület
tanár: 305
gyógypedagógia: 310
Sporttudomány
sport és rekreációszervezés 

(rekreációszervező és egész-
ségfejlesztő szakirány): 320

sport és rekreációszervezés 
(sportszervező szakirány): 
320

Társadalomtudomány
kommunikáció és média-

tudomány: 455
nemzetközi tanulmányok: 

465
politikatudomány: 320
szociológia: 320

forrás: eduline.hu

A Corvinus Nyelv vizsga-
központ arról tájékoztatta 
az Eduline-t, hogy gazda-
sági szaknyelvvizsgáikban 
változások jönnek idén 
májustól. 

A változás lényege, hogy az 
angol, francia, német, olasz, 
orosz és spanyol vizsga egy-
nyelvűvé válik, ezáltal pedig a 

feladatok is megváltoznak.
A vizsgaközpont közlése 

szerint:
- megszűnik a magyar 

nyelvű szöveg összefogla-
lása idegen nyelven típusú 
feladat, így eggyel kevesebb 
feladatra kell koncentrálnia 
a vizsgázónak,

- jelentősen rövidül a 
teljes szóbeli vizsga, mert 

eggyel kevesebb a feladatok 
száma,

- a téma kifejtése feladat-
hoz is adnak felkészülési 
időt az eddigiektől elté-
rően,

- választható, hogy kettő 
téma lehetőség közül, melyik-
ről szeretne inkább beszélni 
a vizsgáz

forrás: eduline.hu

Ilyenek lesznek a 2017-es 
ponthatárok: ezekre a szakokra 
a legnehezebb bekerülni

Jövő hétfőig van még egy 
nagyon fontos teendő. 

Február 20-ig kell hite-
lesíteni a felsőoktatási je-
lentkezést, amit alapvetően 
kétféleképp lehet elintézni. 

Az E-felvételi és az Ügy-
félkapu párhuzamos haszná-
latával lehet hitelesíteni, ha 

van Ügyfélkapu-regisztráci-
ótok. Ha nincs ilyen, akkor 
egy okmányirodában, vagy 
kormányhivatalban lehet 
igényelni.

Postai úton:
Az E-felvételi oldaláról 

kinyomtatott hitelesítő lapot 
aláírva kell postára adni az 

Oktatási Hivatal címére: 1380 
Budapest, Pf. 1190.

Ha február 15 előtt már 
hitelesítettetek, de később 
módosítottátok az adataito-
kat, ismét hitelesíteni kell. A 
hitelesítés napokat is igénybe 
vehet, az eredményről e-ma-
ilen kaptok értesítés

forrás: eduline.hu

Változások a szaknyelvvizsgákban
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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 
kedvezményes 

áron!
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 

06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

ÁLLÁS–OKTATÁS

állást kínál

213.000 Ft bruttó fi zetés, 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 hivatá-
sos állományba biztonsági felügyelő-
ket keres folyamatos váltásos munka-
rendbe, 1 év próbaidővel. A felvételhez 
érettségi bizonyítvány, valamint fi zikai, 
egészségügyi, pszichikai alkalmasság, 
kifogástalan életvitel szükséges. Vár-
ható kereset bruttó 228.800 Ft/hó, 
+ cafeteria. Jelentkezés: önéletrajz 
beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu 
e-mail címre, ill. postán a 6701 Sze-
ged Pf. 458 címre.

Algyő iparterületén működő cég ke-
res munkatársat, gépkezelési-kiszol-
gálási, csomagolási munkára. 12 órás 
munkarend, éjszakai műszak is. Be-
ugrós munkavállalók jelentkezését is 
várjuk egyszerűsített foglalkoztatás-
sal. Jelentkezés önéletrajzzal: kizáró-
lag: gepkiszolgalo@gmail.com

Algyő, Jura Ipari Parki ruhavá-
logató cég üzemébe targonca-
vezető munkakörre felvételt 

hirdet. Előny: kitartás, jó mun-
kabírás. Érdeklődni.: 
 06-62/267-187 vagy 
 06-62/203-063 

Email: texval.kft@gmail.com

Bővülő csapatunkba beépítésben jár-
tas, munkájára igényes nyílászáró beépí-
tőt/ épület asztalost keresünk Szeged 
és környéki munkavégzéssel, vállal-
kozói, vagy alkalmazotti jogviszony-
ba. Előny:épületasztalos tapasztalat. 
B kategóriás jogosítvány szükséges! 
Jelentkezés: H-P: 8-16-ig   +36-
20/436-5753

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

TARGONCA, FÖLDMUNKAGÉP, EMELŐGÉP, 
KAZÁNKEZELŐ, IPARI OLAJ ÉS GÁZTÜZELŐ

BEREND. KEZELŐ, NYOMÁSTARTÓEDÉNY 
GÉPÉSZ, NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS 

KEZELŐJE, HŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉS 
ÜZEMELTETŐ TANFOLYAMOK INDULNAK.

Cél-Okt. Bt. Tel.: 06-30/911-7955
oktatas@celokt.hu

Eng.sz.: E-000770/2014/A001-009
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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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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.

40
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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
március 11-én.

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!

Algyő -   Jura Ipari Parki 
ruhaválogató cég 

ÜZEMÉBE OLASZ 
TOLMÁCS

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Elvárás: Olasz nyelvtudás, előny: 
kitartás, jó munkabírás. 

Érdeklődni: 06-62-267-187
vagy 06-62-203-063

Email: texval.kft@gmail.com
40
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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

40
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Dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi ta-
pasztalattal). Alap angol nyelvtudás 
feltétel. Jelentkezés:  06-70/607-
0067, anett.sulyi@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telep-
helyére betanított fi zikai munkára mun-
kavállalókat keres. Érd:  06-70/9401-
263 munkanapokon, 8-16 óráig
Hegesztőket és robotkezelőket kere-
sünk hódmezővásárhelyi munkahelyre. 
 06-20/320-5229
Munkalehetőség! Érettségivel ren-
delkező munkavállalók jelentkezését 
várjuk.  06-30/678-4833.
Présgépkezelőket keresünk hód-
mezővásárhelyi munkahelyre.  06-
20/320-5229
Szegeden részmunkaidőben káros 
szenvedélyektől mentes, megbízha-
tó, kitartó takarítónőt keresünk. Ér-
deklődni.:   06-62/267-187 vagy 
 06-62/203-063

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

 (kutyákhoz, macskákhoz) 
nehéz fi zikai munkára. 

Elvárás: állatszeretet, 
mobilisság, 

megbízhatóság, jó 
munkabírás, B kategóriás 

vezetői engedély, 
alkoholmentesség. 

Érdeklődni: 8-16 között a

FÉRFI ÁLLATGONDOZÓT 
KERESÜNK

06-70-331-998840
12

8

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

40
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www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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Szeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti Szuperinfó
Tel./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.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-egy adott városban és 
• több városban és azok vonzáskörzetében

• egy-egy adott városban és 

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!

Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
permetezése, 
fakitermelés, 

emelőkosaras géppel, 
gallyazás, kerti hulladék 

eltávolítása.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225

39
65

0

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
98

8

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20140
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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!
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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

0

SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltatását 
hirdesse meg 

nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!

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

a tavaszi áremelés előtt!

06-20/576-4705papír 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
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

szőnyeg- és kárpittisztítást, 
háztArtásigéP-szerviz

Használt akkumulátor

Munkácsi Mihály
tel.: 30/465-9477
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KEDVEZŐ ÁRON. 
 06-70/292-6931

Suti Park Bt.

papír felvásárlása:papír felvásárlása:papír felvásárlása:papír felvásárlása:
VasVas ......................
LemezLemez ................
Hullámpapír
Vegyes papír
Használt akkumulátor

39
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VasVas ......................
LemezLemez
Hullámpapír
Vegyes papír
Használt akkumulátor

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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Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, 
tokozott napellenző, 

sávroló, fa reluxa, motoros 
aluredőnyök.

62/486-636, 20/9707-350
keri.cs@invitel.hu

www.kericsaba.segitek.hu
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Teljes körű

költöztetés, bútorszállítás
rakodókkal vagy anélkül

az év minden napján.
� 0620 5655-744
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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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00
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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 készpénz-
fizetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 

Budapesten is (ruhaneműtől 
az edényekig mindent elszállí-

tunk), valamint vásárolunk szek-
rénysort, hűtőszekrényt, antik 
bútorokat, képeket, falitányé-

rokat, porcelánokat, dísztárgya-
kat, faliórát, régi karórát, jel-

vényeket, kitüntetéseket, ezüst 
dísztárgyakat, csillárt, könyve-
ket, régi rádiót, szódásüvege-

ket, demizsonokat, zománcozott 
kannákat, petróleum lámpá-
kat, régi és modern játékokat 

(legókat, kisvasutat, társasjáté-
kot, stb.). Valamint lakáskiürí-
tést, lomtalanítást vállalunk. 

Hívjon bizalommal (akár hétvé-
gén is)! Díjtalan kiszállás!  

 06-30/396-4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst 
dísztárgyakat: gyertyatartó, cu-

kortartó, díszdobozok, tálcát, 
cigarettatárcát valamint ezüst 
evőeszközt, stb. vásárolok. Hív-
jon bizalommal, készpénzzel fi-

zetek.  06-70/415-4013
Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, tel-
jes hagyatékot vásárolok.  06-30/354-
3210,  06-70/505-9040.
Bontott, nagyméretű, pucolt tégla csak 
egész, korlátlan mennyiségben, 60 Ft/db 
áron eladó.  06-30/261-4206.

ERDÉLYI FÜRDŐDÉZSA 5000 l-es 
/240 cm/ kihasználatlanság mi-
att, kedvező áron/Parajdi sóval/ 
eladó. Érd.:  06-20/335-2644

Ezüst, platina, palládium paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező po-
gácsa felvásárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit.  06-20/923-4251
Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babaká-
dat 2000-5000 Ft, spalettát 3000-6000 
Ft, mosófazekat, bádogteknőt, bádog 
nagy kádat, tejeskannát, teljes hagyatékot.  
 06-30/395-3588.
Katonai krómacél üst, pálinkafőzésre is al-
kalmas, eladó.  06-30/322-10-30
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
 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

állAt
Lovat veszek ,  öreget,  selejtet  is.  
 06-30/729-9170,  06-70/362-6325,  
 06-20/493-4607
Törpe tacskó 12 hetes fekete-cser 1 szu-
ka és 1 kan oltva, féregtelenítve eladók.  
 06-70/329-1535.

egészség, életmód
Allergia, ételallergia vizsgálatok, fájda-
lommentes, azonnali eredmény, Szege-
den.  06-30/314-3744

Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás ga-
ranciával.  06-30/908-1798.

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

1922

egyéb
Erdészettől tölgy vegyes kemény tű-
zifa 9800 Ft/m3 szállítva   06-30/39-
49-881
Hasított akác házhoz szállítva 15.000 Ft/
m3. Vegyes 13.000 Ft/m3.  06-20/802-
4622
Száraz tüzelő!Prémium fabrikett, 75 Ft/kg 
(1000 kg felett 70 Ft/kg), ingyenes házhoz 
szállítással Szegeden, 300 kg felett.  06-
20/368-68-08
Tűzifa akció 02.28-ig ingyenes szállítással 
12500 Ft/m3.  06-30/751-8003
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 gyorsí-
tás, karbantartás kedvező áron.   06-
30/5100690

ingAtlAn
Ingatlanokat keresünk ügyfeleink részé-
re. Lakás, lakóház, tanya, szántó, ipari in-
gatlan.  06-30/678-4833.

kiAdás, bérlet
Ipari ingatlan hosszú távra kiadó Szege-
den, a Dorozsmai úton. 240 m2, raktárnak, 
üzlethelyiségnek alkalmas.  06-30/424-
3331,  06-30/655-7393

növény

Fűszerpaprika termelők figye-
lem! 2017. évi fűszerpaprikamag 

igényfelmérését megkezd-
tük.  06-30/312-0899, 

leleipaprika.5mp.eu

számítástechnikA
VESZEK sérült, törött, hibás LAPTOPOT.  
 06-20/219-1756

szolgáltAtás

Lomtalanítás akár ingyen is, 
azonnali kezdéssel vállalok Sze-
geden, vidéken és Budapesten 
is, vállalom lakásának teljes ki-
ürítését, lomtalanítását padlás-
tól a pincéig, valamint vásárolok 
bútorokat, dísztárgyakat, képe-
ket, csillárt, rádiót, fali tányért, 
ócskavasat (vashulladékot), ha-

gyatékot. Díjtalan kiszállás, 
készpénzes felvásárlás (hétvé-

gén is).  06-70/279-8960.

Ács-, bádogos, tetőfedő munkák teljes körű 
kivitelezését, beázások megszüntetését, la-
pos tetők szigetelését, régi és új tetőkön 
egyaránt, azonnali kezdéssel vállaljuk. Ga-
ranciával.  06-30/426-46-11
Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javí-
tását, felújítását vállalja díjtalan kiszállással, 
garanciával.  06-20/621-8880
Adóbevallás készítése magánszemélyek-
nek 3000 Ft.  06-20/481-7360,  06-
62/635-195
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342
Bádogos munkák számlaképesen, refe-
renciával.  06-30/437-2819.

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

Duguláselhárítás 024, csatorna-
tisztítás vidékre is! Kamerás csa-
tornavizsgálat! Ingyenes kiszál-

lás, tiszta munka.  
 06-70/63-03-806 
Egyed Adrián. www.

dugulaselharitasszeged.hu

Épületbontás! Épületek, mellék-
épületek bontása, törmelékszál-
lítás, tereprendezés kézi és gépi 

erővel. Precíz, pontos munka-
végzés, referenciákkal rendelke-

zünk. Megbízható cég.  
 06-30/261-4206,  
 06-30/533-9982.

Épületbontást, lomtalanítást vállalok. 
 06-70/365-6322
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosa-
ras munkagéppel. Tuják, sövények nyírása. 
Igény esetén teljes körű eltakarítás. Gyor-
san, megbízhatóan, határidővel vállalom. 
 06-70/310-5877, Kónya István.

Februári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány ké-

szítés, javítás gyártótól, akár 
2 órán belül. Akció február 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 ga-
ranciával.  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, vízme-
legítő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj 
nélkül, garanciával. Hétvégén is!  06-
30/481-0411.
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, szemét-
szállítással!  06-20/33-16-733
Hagyatékot vásárolok takarítással, szám-
laképesen, referenciával.  06-30/437-
2819.
K ár tyavetés, sorselemzés,  kötés-
oldás,fehér mágia, hívjon, segítek!  
 06-30/850-8625
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal vagy anélkül, az év minden napján.  
 06-20/5655-744.
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi.  
 06-30/383-7116
Kőművesmunkát vályog-téglaház felújí-
tás, hőszigetelés, cserép és cserepes lemez 
fedés készítése.  06-70/384-2651 www.
epitesalkoholnelkül.hupont.hu
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 szige-
telését akár anyaggal is vállalom. Referen-
ciákkal rendelkezem. Gyors és precíz mun-
ka, kedvező ár. Tetőmunkák előrendelését 
felveszem.  06-70/295-0106.

Műanyag redőny, faredőny ja-
vítás készítés gyors precíz áron! 
 06-70/227-6273,  06-

30/735-0746

Műkő sírkeretek kedvező áron megrendel-
hetők! Lefedéseket, virágváza, virágláda pót-
lást, betűvésést, feliratozást, emléktábla, 
fejpárna, pad, porcelánkép készítést, sírkő-
tisztítást vállalunk.  06-70/235-1931

Parkettacsiszolás, lakkozás, hézagok tö-
mítése, 1200 Ft + anyag.  06-30/261-
8170.

Redőny javítás készítés hétvé-
gén is!  06-70/455-4655

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán 

belül, hétvégén is. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Szobafes-
tést-mázolást és ereszcsatorná-

zást vállalok 300 Ft/fm.  
 06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere   06-
20/886-0926

Redőnyök, szúnyoghálók, fare-
dőnyök készítése és javítása 24 
órán belül, hétvégén is.  06-

70/374-3864

Régi tetők javítását, áthajtását, új te-
tők készítését, tetőszigetelést vállalok 
anyagbeszerzéssel is.  06-20/403-3243,  
 06-70/295-0110.

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
30/924-3867

Szobafestés, mázolás, tapétázás precízen, 
rövid határidővel.   06-70/235-0566,  
 06-62/267-517

Szobafestést, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  06-70/427-00-26

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fűrész-
technikával történő befűzését vállalom tégla- 
és vályogfalnál.  06-30/935-6527.

Tetőáthajtást, tetőjavítást vállalok.  
 06-30/263-4358.

Tetőfedő, ács, bádogos munká-
kat, lapos tetők szigetelését, in-

gyenes árajánlattal vállaljuk. 
 06-30/531-58-62

Tetőjavítást, ereszcsatorna ké-
szítést, javítást, kőműves mun-

kát, festést vállalunk.  
 06-70/227-6-273,  
 06-30/735-0-746

Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
februárban! Redőnyök, szúnyog-

hálók gyártására, javítására!  
 06-30/747-7580

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

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

VILLANYSÜTŐ, MOSÓGÉP, HŰTŐ-
GÉP, TELEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, TA-

KARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 
DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁ-

SA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZEGED, 
HÓBIÁRT BASA U. 8.  
 06-62/431-838,  

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

Vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, javítások.  06-30/322-
1030

Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, 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
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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!

TATRADOL TRAVEL UTAZÁSI IRODA
6721 Szeged, Szent István tér 6.

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

03.5-9. 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
05.17-21. Toszkán varázslat: Cinque Terre – Firenze – Pisa – Padova 69.900 Ft/fő
06.18-23. Svájc, Európa gyémántja 106.800 Ft/fő
07.10-18. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában – félpanziós ellátással 89.900 Ft/fő
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IPARI INGATLAN HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ
SZEGEDEN, A DOROZSMAI ÚTON. 240 m²,

RAKTÁRNAK, ÜZLETHELYISÉGNEK ALKALMAS.
Telefon: (30) 424-3331, (30) 655-7393
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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 16-26.

75 Ft
833 Ft/kg

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

XIXO Ice tea
250 ml (több íz),
Hell
2
H

89 Ft
356 Ft/liter

Krémes-csokis
-mogyorós XXL
Fornetti

185 Ft/db

Tejfölös-sajtos
lángos-fánk
Fornetti

115 Ft/db

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

149 Ft
298 Ft/liter

Mizo
kakaós ital
500 ml,
Sole-Mizo319 Ft

2552 Ft/kg

Mizo szeletelt 
sajtok
125 g (Edami,
Gouda, Trappista),
Sole-Mizo

1199 Ft
50 Ft/tekercs

Tento Fresh line toalettpapír
24 tek.,
3 rétegű,
Metsa Kft.

119 Ft
1082 Ft/kg

Nádudvari májas
110 g (classic, majorannás),

Nádudvari Élelmiszer Kft.

Kőbányai
sör
0,5 liter, Dreher

169 Ft
338 Ft/liter
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6787 ZÁKÁNYSZÉK, Tanya 783. Mobil: +36 30 9857 615
Termékeink megtekinthetők Szegeden is! 

Mikszáth Kálmán u. 18.,  az udvarban (érdeklődni a temetkezési vállalatnál) 
E-mail: eurostonetradekft@gmail.com www.eurostonetrade.hu

SÍRKÔ
GRÁNIT SÍREMLÉKEK

KÖZVETLENÜL a GYÁRTÓTÓL
EGYEDI FORMÁK!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Bemutatóterem: Vasgyár u. 11.
Tekintse meg egyedi 
bemutató kertünket!
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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

HOMLOKZATI MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK

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

43%–45%–47%
KEDVEZMÉNNYEL !!! Az akció 2017. 03. 15-ig érvényes.

AKCIÓS BEJÁRATI AJTÓK
EGYEDI MÉRETRE IS, RÖVID

GYÁRTÁSI HATÁRIDŐVEL
RENDELHETŐEK!
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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

A magas minőséget képviselő 
nyílászáróinkat a megyében 
a LEGJOBB ÁRON KÍNÁLJUK!

Egyes modellek 
5%–10%–15% kedvezménnyel 

megvásárolhatóak!

ÚJDONSÁG:
Magyar szabvány méretű beltéri ajtók raktárkészletről!

DEKOR- ÉS CPL-FÓLIÁS BELTÉRI AJTÓK AKÁR EGYEDI 
MÉRETBEN IS KIBŐVÜLT SZÍNVÁLASZTÉKKAL!

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

Nyitva: H–P.: 8–16-ig

Mi nem mond-
juk, hogy a 

legjobbak va-
gyunk, de 

igyekszünk 
azok lenni...


