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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 

kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk 

a 8. oldalon

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

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

és elmefejlesztő
módszer

40 órás, 4 napos 
agykontroll tanfolyam keretében.

Akkreditált tanfolyam, 
elvégzése pedagógusoknak 40, 

egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.
oktató: Domján András

Időpont: 2017. április 22-23., 29-30.
Helyszín: IH Rendezvényközpont, 

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2
Jegyértékesítés: Natura Bolt, 
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. 

(62/555-882), valamint a 
rendezvényközpont 

jegypénztára
ONLINE jegyvásárlás: 

www.agykontrolltanfolyam.hu
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Szeretettel várjuk minden kedves beszállítónkat a térség 
kiemelkedő piaci áraival! Érdeklődni a 06/70/222-5838 

telefonszámon lehet! Aktuális árainkat 
megtekinthetik: www.torokmetals.hu 

és már a facebookon (@torokmetals) is!
Török Metals Kft. Algyő, JURA Ipari park, a 47-es út mellett. 

Nyitva: h–p.: 8-17, szo.: 8-13. 06-70/222-5838

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!
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Füstölés
• Hagyományos füstölés
• Kizárólag bükkfával
•  Lakossági füstölés 
120 Ft/kg

Bélkereskedés
• Természetes és műbelek
• Fűszerek, fűszerkeverékek
• Sonkahálók, zsinegek
• Különböző sófélék
• késköszörülés
• darálókés köszörülés

Hagyományosan 
sózott és bükkfán 

füstölt sonkák, 
helyben készített 
húskészítmények 

széles választékban!

Megközelíthető a volt Konzervgyár területén
a Vásárhelyi Pál utcán a Sever Center felől.

A disznóvágáshoz mindent egy helyenA-tól Z-ig

Szalámi 
Shop Kft.

Tel.: 70 384-43-49
Nyitva tartás:

HÉTFŐ-PÉNTEK: 07.00-16.00
SZOMBAT: 07.00-12.00

Megközelíthető a volt Konzervgyár területén 
a Vásárhelyi Pál utcán a Sever Center felől

Tel.: 70 384-43-49

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 07.00-16.00

SZOMBAT: 07.00-12.00

Sever Center 
Szeged
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Szalámi Shop Kft.Szalámi Shop Kft.



sorompó

Húsüzem / mintabolt
•  Mangalica, szürkemarha, 

sertés hentes- és szárazáruk
•  Hagyományos eljárással 

készült adalékanyagok és 
tartósítószermentes termékek 
bükkfafüstöléssel pl.:
  kulárés szalámi 2250 Ft/kg, 
  lángolt kolbász 1550 Ft/kg
•  Hagyományosan füstölt 

kolozsvári szalonna 1599 Ft/kg
• Alapanyagok:
  koca apróhús 730 Ft/kg
  sertés apróhús 690 Ft/kg
   zsírnak való bőr nélküli 

szalonna 399 Ft/kg

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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SZEMÜVEGET 
SZEMORVOSTÓL!
Magán Szemészeti Központ

 és Optika
Szeged, Szentháromság u. 10.

70/260-9151 v.62/651-142
dr. Vass Péter szemész főorvos
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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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EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD ROVAT

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

• gerincbetegségek
• agyi megbetegedések

• fő nyaki verőérszűkület 
kivizsgálása, műtéti elbírálás,

terápiás javaslat
Rendelési idő: kedd 18-20 óráig
Bejelentkezés: +36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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Hagyományos húsvéti ételek
Szeretnénk megkönnyíteni a háziasszonyok dolgát és idén húsvéti ételek és 

sütemények receptjeit közöljük a Húsvét előtti hetekben.

Vajas pogácsa
Hozzávalók:

•  50 dkg liszt
•  25 dkg Ráma margarin 
•  2 db tojás sárgája
•  2.5 dkg élesztő
•  1 dl tej
•  kevés cukor
•  3 teáskanál só
•  1 pohár 12 %-os tejföl
•  10 dkg reszelt sajt

Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, az élesztőt felfuttatjuk a cukorral íze-

sített langyos tejben, a tojások sárgáját, a sót, tejfölt, és a reszelt sajt felét be-
legyúrjuk. Jól nyújtható tésztát kapunk, amit egy éjszakára beteszünk a hű-
tőbe. Másnap kivesszük és hideg állapotban kinyújtjuk 2 cm vastagra, tetejét 
késsel berácsozzuk, kiszaggatjuk, tepsibe rakjuk, a megmaradt fehérjével a te-
tejét megkenjük.

Sajttal megszórjuk, hagyjuk pihenni, keleszteni 35-40 percet. 180 fokos elő-
melegített sütőben 30 percig sütjük, amíg világosbarna színe nem lesz. Fris-
sen a legfinomabb!

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

ABBAHAGYNI!
ELLKELL 

GYNI!!!!!

ÁPRILIS 22.
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Havonta megújuló, 100-nál is több
terméket érintô Alma patikai akció-

inkkal akár 50% kedvezményt is kaphat.

Alma Gondozási kártyával  5%
(minden vény nélkül kapható gyógyszer, 

egyéb termék vásárlásakor és egyes
vényköteles, társadalombiztosítási

támogatást nem élvező gyógyszerek árából)
azonnali kedvezményre jogosult.

A kedvezmények más akcióval nem vonhatók össze.

5%5%
(minden vény nélkül kapható gyógyszer, 

támogatást nem élvező gyógyszerek árából)
azonnali kedvezményre jogosult.

A kedvezmények más akcióval nem vonhatók össze.

5%5%
(minden vény nélkül kapható gyógyszer, 

támogatást nem élvező gyógyszerek árából)
azonnali kedvezményre jogosult.

A törzskönyvezett receptkötelesA törzskönyvezett receptköteles
gyógyszerek mellett nálunk egyedigyógyszerek mellett nálunk egyedi
igénye szerint beszerezzük a kívánt

engedélyezett termékeket!

Látogasson el patikánkba és kövessen minket facebook oldalunkon is! www.facebook.com/dompatika
Tel: +36 62 444 855

Cím: 6720 Szeged, Oskola u. 19.
E-mail: dompatikaszeged@gmail.com

Nyitvatartás: H-P: 7:30-19:00 Sz: 8:00-12:00

Megújult a DÓM Patika!
Szeged szívében széles áruválasztékkal várjuk régi és új betegeinket

és az egészségüket megôrizni kívánó vásárlóinkat!

GLAMOUR NAPOK
a Dóm Patikában!  Április 6-7-8.

Óriási kedvezmények a Vichy, La Roche-Posay, 
Uriage, Bioderma dermokozmetikumokra

és a Centrum Nôknek multivitaminra!

ÍZELÍTÔ AKCIÓS AJÁNLATUNKBÓL!
1589.-Ft helyett

1190.- Ft
tasak /148.-Ft

LOLIGRIP
500mg/200mg/25mg POR BELS OLDATHOZ - 8X

1589.-Ft helyett

500mg/200mg/25mg POR BELS OLDATHOZ - 8X
PANANGIN
158 mg/140 mg filmtabletta

1529.-Ft helyett 1029.- Ft
� lmtabl./20.58 Ft

500mg/200mg/25mg POR BELS OLDATHOZ - 8X500mg/200mg/25mg POR BELS OLDATHOZ - 8X
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Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,
de igyekszünk azok lenni...Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,

de igyekszünk azok lenni...

Mi nem mondjuk, 
hogy a legjobbak 

vagyunk, de 
igyekszünk azok 

lenni...

4 

OTTHON–
KERT–LAK-
BERENDEZÉS

www.szuperinfo.hu
Szegedi Szuperinfó
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Szeged, Brüsszeli krt. 21.
Tel.: 62/449-880 70/3686264

tetôtéri ablakok, beltéri ajtók, garázskapuk teljes körû kivitelezése!

TAVASZI AKCIÓK!

AJTÓ-ABLAK – a jó választás:

www.bartablak.hu • A kép illusztráció. 

Teljes körű kivitelezés!

Minden bruttó 100 000 Ft-onként 5000 Ft Extra 
kedvezményt adunk ajándékba! Felhasználható: április 28.-ig.

Újdonság! Olasz beltéri ajtók, garázskapuk, idôálló 
fémkerítések gazdag színválasztékban!

ABLAKOK, AJTÓK, 
REDÔNYÖK, 

SZÚNYOGHÁLÓK, 
PÁRKÁNYOK FÉLÁRON!

RENDKÍVÜLI HÚSVÉTI AKCIÓ
március 30-tól április 30-ig az orosházi

ROMÁN BÚTORKERESKEDELEMNÉL.
Nagy választék 1500 m2-en, közvetlenül a gyártótól.

A teljes árukészletre  –10%
étkezõgarnitúrákra  –15%
egyes rusztikus
tölgy komódokra  –20%

Kínálatunkból: tölgy-, cseresznye-, dió-, bükk-
és juharfából készült rusztikus, stil és stil jellegû

exkluzív bútorok, különbözõ színû és ágyazható bõr
és kárpitozott ülõgarnitúrák kaphatók A-Z-ig...

Kiválasztott, lefoglalt bútorát INGYEN tároljuk és kedvezményesen szállítjuk.
Orosháza, Lehel u. 26. (a régi 47-es út) � 68/413-319, +36-30/9-660-384

www.romanbutor.hu • horvat@romanbutor.hu Nyitva: h-p 9-17, szo 9-12.
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(Mura utcai buszmegállónál)
Tel./fax: 62/442-342, Mobil: 06-30/298-9918 

E-mail: nestortrade@nestortrade.hu • www.nestortrade.hu

Bakay N. u. 23/B.
(Mura utcai buszmegállónál)

NYÍLÁSZ ÁRÓNNYYÍÍLL ÁÁRRÓÓNN ÓÓ

SZ AKKERESKEDÉS

„Mi nem csak nyílászárókat adunk Önnek, 
hanem egy jó döntés örömét!”

Fa és mûanyag nyílászárók, árnyékolás technika, tetôtéri 
ablakok, garázskapuk,  PVC -, Mészkô-, Gránit párkányok

Mûanyag és fa nyílászárók 
egyedi kedvezményekkel!
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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

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV

70-1700 m2-ig

30% beépíthetőség

családi ház, vagy 2-4 
lakásos társasház építési 
lehetőség

CSOK és hitelügyintézés

Tervezés és kivitelezés

9.800 Ft+ÁFA/m2-től

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

eladó összközműves
építőtelkek Szegeden!

TAVASZI AKCIÓ!! 
TELKEK már 8 990 000 Ft-tól!
HÍVJON MÉG MA!

Tel.: +36-70/60-60-439

Ft-tól!

Tel.: +36-70/60-60-439
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Húsvét a kereszténység főün-
nepe. Jézus pénteki keresztha-
lála után harmadnapra, vasár-
nap feltámadt. Halálával meg-
váltotta minden ember bűnét, 
feltámadásával pedig győzelmet 
aratott a halál felett. Húsvét 
a tavaszvárás ünnepe is, amit 
márciusban vagy áprilisban, a 
Hold állásától függően tarta-
nak. Az első niceai zsinaton, 
325-ben megszabták, hogy a 
keresztény húsvét időpontja 
a tavaszi nap-éj egyenlőség 
utáni első holdtöltét követő 
vasárnap legyen. Idén, 2017-
ben április 16-án ünnepeljük 
Húsvét vasárnapját.

Húsvét a Jézus sivatagi böjt-
jének emlékére tartott negyven-
napos nagyböjt zárása. Nagy-
hét a nagyböjt utolsó hete, vi-
rágvasárnaptól nagyszombatig 
tart. Virágvasárnap hagyomá-
nyosan barkát szentelnek és 
körmenetben vonulnak be a 
templomba. A nyugati keresz-
ténység húsvétvasárnapja leg-
korábban március 22-én, leg-
később április 25-én lehet  A 
katolikus kereszténységben 

böjtnek nevezett időszak után 
ekkor szabad először húst en-
ni (húsvét). A böjt utolsó hete 
a nagyhét, a húsvét után hét 
húsvét hete vagy fehérhét. A 
húsvéti ünnepkör a pünkösd-
del zárul.

Húsvét vasárnapján szokás 
az ételszentelés. A délelőtti mi-
sére letakart kosárral mentek a 
hívők, melyben bárányhús, ka-
lács, tojás, sonka és bor volt. 
A húsvéti bárány Jézus áldo-
zatát, a bor Krisztus vérét jel-
képezi. A tojás az újjászületés 
jelképe. Az egészben főtt tojás 
a családi összetartást is jelké-
pezi. Húsvét hétfői népszokás 
a locsolkodás, a hímes tojás 
ajándékozás. A víz megtisztí-
tó erejébe vetett hit a szokás 
alapja. A húsvéti tojások pi-
ros színe Krisztus vérét jelké-
pezheti. Húsvét eredetileg ter-
mékenységi ünnep lehetett, az 
emberek bő termést, és a há-
ziállatok szaporulatát kívánták 
ekkor. Így kötődik a nyúl a to-
jáshoz, mivel a nyúl szapora ál-
lat, a tojás pedig magában hor-
dozza az élet ígéretét.

Húsvét

478-563
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Eötvös cirkusz 2017! – Új Szuper produkció!! 
HARLEQUIN TITKA gálaműsor Eötvös Cirkusz - a 

manézs örök csodája minden nemzedéknek!
Idei műsorunkban bebizonyítjuk, hogy lehet ötvözni 

a hagyományos régi cirkuszt a jövő ” újcirkusz ” stílu-
sával, hisz minden újnak az alapja a hagyományokra 
épült cirkusz és mindezt megfűszerezzük egy mesés vi-
lággal, a Harlequin varázslatos világával, melyben egy 
titokra is fény derül.

Világszámokból nem lesz hiány. Nemzetközi gálamű-
sorunkban fellépnek, légtornászok, akrobaták, szem-
fényvesztő illúzionisták, hófehér paripák, oroszlánok, 
púpos tevék, lámák, zebrák, kecskék és más egzotikus 
állatok is láthatóak lesznek a porondon.

Új szuper műsorunk címe ” A Harlequin titka ” az 
elmúlt évek legjobb cirkuszműsora, melyet csak az Eöt-
vös cirkusz képes életre kelteni.

Ne hagyja ki! A szórakozás garantált! Minket a név 
kötelez!

Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig                                          
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg 

a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a 
kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 
40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongó 
táborunknak! 

FŰTÖTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!

Infóvonal: 06/304019507
Facebook: Cirkusz Eötvös

Friss, forró grill csirke, csirkecomb, csirkeszárny, 
valamint csülök és oldalas.

GRILL CSIRKE
Előrendelés: 30/733-5373

KEDVEZMÉNYKUPON: –10% Beváltható:
2017. 04. 30-ig.

NAPFÉNY PARK 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 

TESCO PARKOLÓÚJ HELYEN!

40
75

6

41
40

0

41
40

0

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

• több városban és azok vonzáskörzetében

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

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 
Jöjjön be hozzánk, 

mi helyben megoldjuk!
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A húsvéti nyúl
Tipikusan nyugat- és közép-

európai hagyomány, Magyar-
országon is régi tradíció. Itt-
hon és többek közt az Ame-
rikai Egyesült Államokban ál-
talánosan ismert hagyomány 
a húsvéti fészek készítése az 
ajándék és a húsvéti tojások 
számára. A húsvéti nyúl egyes 
források szerint a 16. száza-
di Németországban vált a ke-
resztény ünnepkör részévé, itt 
készítették az első kosárfészket 
és később az első édességből 
készült nyulat.

Néhány forrás szerint egy fél-
reértés kapcsán került a húsvéti 
ünnepkor jelképei közé. Egyes 
német területeken ugyanis 
gyöngytyúkot ajándékoztak 
egymásnak az emberek, annak 
tojásaival együtt. A gyöngy-
tyúk német neve Haselhuhn, 
rövidebben Hasel. A nyúl né-
metül pedig Hase.

Húsvéti Gyertya
A húsvéti gyertya az élet 

győzelmének a szimbóluma a 
halál felett. A fénye az élet je-
lének számít. A húsvéti gyer-
tyát a megszentelt húsvéti tűz-
ből gyujtják meg és viszik be 
a sötét templomba. Azután 
egymásután gyújtja meg a kö-
zösség gyertyáikat a lángból. 
A halál sötétsége a feltámadás 
által az  élet fényére változik. 
Ezt a szokást már az Ó – Je-

Húsvéti szimbólumok
ruzsálemben  is celebrálták. 
A gyertya az 50 napos húsvé-
ti idöben egészen Pünkösdig, 
sírbatételnél és a feltámadás-
nál ég, világít. Az Alfa és az 
Omega betűk, a Kezdet és a 
Vég jelképe, a fehér viasz pe-
dig a reményé.

Húsvét ünnepe
A zsidó PESZAH szóból ke-

letkezett a keresztények Hús-
vétja, amelyet a tavaszi teli-
hold után ünnepeltek. A zsi-
dó szertartás szerint ehhez az 
ünnephez bárányt kellett le-
vágni, majd azt elfogyasztot-
ták és így keletkezett a Húsvéti 
Bárány, mely az élet jelképe is 
egyben. A IV. században már 
találkozha-
tunk olyan 
illusztráci-
óval, mely-
ben a feltá-
madt Krisz-
tust Bárány-
ként jelení-
tik meg, aki 
vigyáz az Ő hű nyájára. Ez a 
jelkép visszavezethető a Bib-
liában található Korinthoszi 
levélre, melyben ez áll: „Áldo-
zati Bárányunkat feláldozták“, 
ez pedig Krisztus. És Jézus Ta-
nítványaival közösen az Utol-
só Vacsoránál elfogyasztotta a 
bárányt. A fehér, tiszta, jósá-
gos bárány egyben a tisztaság 
és béke jelképe.

A húsvéti Tűz
Kezdetektől fogva a tűz va-

lami isteni dolognak számított, 
éppúgy, mint az Ó – és Újszö-
vetségben valamint a germán 
mitológiában. A húsvéti tűz 
gyökere a germánoktól ered, 
akik, Tavasztűznek nevezték. 
Így üdvözölték a Napot, a tél 
feletti győzelme illetve a ter-
mészet felébredéseként. Krisz-
tus feltámadása általi fényes-
séget szimbolizálja a kereszté-
nyeknek. Már a XV. századtól 
ünnepeljük ezt a hagyományt.

Virágvasárnap
A néphagyományban a va-

sárnapoknak nevük volt: a má-
sodiké gulyásvasárnap, az ötö-

diké fekete-
vasárnap, a 
hatodiké vi-
r á g v a s á r-
nap. A pál-
ma a győze-
lem és a di-
adal jelképe. 
Ezért az ün-

nep neve több nyelven pálma-
vasárnap. Az utolsó vasárnap 
már a húsvéti ünnepsorozat ré-
sze. Magyar népszokás a zöld-
ág-hordás, más néven villőzés: 
(termékenységet segítő eljárás). 
Az ággal megütögették a fiatal 
lányokat, menyecskéket.

A virágvasárnapot meg-
előző szombaton a gyerekek 
barkát szedtek, a templom-

ban megszenteltették, ennek 
bajelhárító szerepe volt. Sok 
helyen zajos határkerülést tar-
tanak, mellyel a rossz szelle-
meket űzik el.

Nagycsütörtök
A gyász napja. A keresztény 

hagyomány szerint az utolsó 
vacsora napja, amikor Jézus 
a Getsemáné-kertben búcsút 
vett tanítványaitól és felkészült 
az áldozatra. A Nagycsütörtök, 
zöldcsütörtök estéjén a haran-
gok elhallgatnak, a hagyomány 
szerint Rómába mennek, céljuk, 
hogy lássák a pápát. A Rómá-
ba ment harangokat a fiúk fa-
kereplőkkel helyettesítik. E né-
maság a Krisztus kínszenvedé-
sekor elnémult apostolok félel-
mét és a gyászt jelképezi. Az 
étrendbe e napon valamilyen 
zöldet, parajt, salátát iktatnak. 
Régen nagyböjt alatt sok helyen 
egy nap csak egyszer ettek, olaj-
jal vagy vajjal főztek, zsírt, húst 
nem ettek, csak száraz növényi 
ételeket. Ma már nem ilyen szi-
gorúak az egyház böjti előírásai.

Nagypéntek
Nagypéntek a keresztény fe-

lekezetek szerint a húsvét előtti 
péntek. Ezen a napon emlékez-
nek meg Jézus Krisztus kereszt-
haláláról. Nagypénteken az egy-
házban nincs mise, mert ezen 
a napon maga Jézus, az örök 
főpap mutatja be az áldozatot. 
Nagypénteken igeliturgia van, 
áldoztatással. A pap a szertar-
tást piros öltözékben végzi, ami 
a vértanúság liturgikus színe.

Nagypénteken a víz mági-
kus ereje lép előtérbe. Ismert 
mondóka: "Nagypénteken mos-
sa a holló a fiát, ez a világ kí-
gyót, békát rám kiált." A ritu-
ális mosakodás jelenik meg a 
hajnali mosakodásban, melyet 
csak fiatal lányok végeztek, s 
mely bajelűző szereppel bírt. 
Friss folyóvíz kellett hozzá, s 
a következő mondóka: "Az én 
vizem folyjon el, az én szep-
lőm múljon el!" Van olyan vi-
dék, ahol e napon kenyeret süt-
nek, melyet vagy megőriznek a 
következő nagypéntekig, vagy 
odaadják az első koldusnak.

Nagyszombat
Nagyszombat a feltámadás 

jegyében zajlik. Húsvét vigíliá-
ja az év legszebb, de legbonyo-
lultabb szertartása. A pap az 
öt részből álló szertartást fe-
hér öltözékben végzi.

1. Fényliturgia
2. Igeliturgia
3. Keresztségi liturgia

4. Eucharisztia liturgiája
5. Körmenet
E naphoz jellegzetes ételek 

tartoztak - korpából készült 
savanyú leves, esetleg tojás.

Húsvétvasárnap
A feltámadás napja húsvét-

vasárnap. A húsvéti tojás aján-
dékozása sok országban e na-
pon történik, nálunk a hétfői 
locsoláshoz tartozik. A hagyo-
mányos sonkát már szombat 
este, a böjt lezárásával megkós-
tolják. Vasárnap a sonka mel-
lé tojást, tormát fogyasztanak.

Húsvéthétfő 
A locsolás eredete valójában 

a keresztelésre, illetve arra a le-
gendára vezethető vissza, hogy 
a Jézus feltámadásáról hírt vi-
vő asszonyokat a katonák úgy 
akarták elhallgattatni, hogy víz-
zel locsolták le őket vagy a pa-
takhoz vitték, s megfürdették.

A „vízbevető" hétfőként is 
emlegetett húsvéthétfőn a legé-
nyek a lányokat a kúthoz cipel-
ték és ott nyakon öntötték őket. 
Más helyeken megelégedtek a 
kíméletesebb, vízipisztolyos 
„megoldással", később pedig 
a szagos vizes spricceléssel. A 
kor előrehaladtával – először 
a dunántúli városokban – a fi-
úk, férfiak húsvéti „fegyverar-
zenáljába" bekerült a szódavi-
zes „locsolkodás" is. A legények 
locsolkodását a lányok díszített 
(hímes, írott, piros) tojásokkal 
köszönték meg. Egyes vidéke-
ken a tojás mellé bort, pálin-
kát, süteményt is kínáltak a lo-
csolkodóknak. A locsolkodás 
egyre több vidéken már csak 
idegenforgalmi látványosság, 
illetve alkalom arra, hogy a 
férfiemberek, legények és ser-
dületlen fiúk – ki egy pohárka 
ital, ki némi aprópénz remé-
nyében – végiglátogassák rég 
nem látott hölgyismerőseiket, 
vagy tágabb családjuk tagjait.

A locsolás, az ősi termé-
kenységvarázslás és megtisz-
tulás jelképe. A húsvéti nép-
szokások sorát egy fehérva-
sárnapi szokás zárja. A lányok 
komatálat készítenek, és el-
küldik egymásnak. A kosár-
ban lévő tálra húsvéti tojás, 
kalács, ital kerül. Ezzel a lá-
nyok örök barátságot kötnek, 
s ettôl kezdve komának szólít-
ják egymást. Aki nagyon szí-
vesen megnézi, hogyan is tör-
tént a vödörből történő locso-
lás, ajánlhatok egy kis kirán-
dulást Húsvét hétfőjén Holló-
kőre. Érdemes erre a gyönyö-
rű tájra elkirándulni, egy gyö-
nyörű programon részt venni.
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ÁLLÁS–OKTATÁS

ÁLLÁST KÍNÁL

200.000 Ft bruttó � zetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Zalaegerszegre beta-
nított munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd.:  06-20/224-
0242,  06-30/791-0950

Autópályán, töltőállomás-
ra shop-eladó munkatársa-

kat keresünk. A jelentkezése-
ket fényképes önéletrajzzal a 

munkam5petofi szallas@gmail.
com címre várjuk.

CO
2
 -hegesztőket keresünk kis-

kunmajsai munkahelyre, UNIÓS 
bérezéssel.  06-20/370-54-12, 

munka1jg@gmail.com

CO
2
-hegesztőket keresünk vékony 

anyagok hegesztésére - fémipari bi-
zonyítvány szükséges, valamint szer-
számkészítőket, valamint darust (fe-
lülről vezérelt darura), targoncást, 
CO2-hegesztőt. Szállás, utazás biztosí-
tott! Kiemelt bérezés!  06-70/245-
3955, majsamunka@indamail.hu

D kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező autóbusz-vezetőt ke-

resünk főállásban. Jelentkezni: 
info@mmggroup.hu

Dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehenésze-
ket, sertésgondozókat (háztáji vagy 
üzemi  tapasztalattal) .  Alap an-
gol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés: 
  0 6 - 7 0 / 6 0 7 - 0 0 6 7 ,  s ze g e d @
andreasagro.com; www.andreasagro.com 

Az ASA Építőipari Kft.
hódmezővásárhelyi telephelyére

C+E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező

gépkocsivezetőt
keres betonmixer gépkocsira.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:

allas@asa.hu
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Az ASA Építőipari Kft.
ívhegesztő

munkakörbe keres munkavállalót.
Munkavégzés helye:

Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 9.

Jelentkezni lehet fényképes önélet-
rajzzal:  allas@asa.hu
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Az ASA Építőipari Kft.
ács-állványozó,

karbantartó
(mezőgazdaságigép-szerelő),
villanyszerelő,

lakatos
munkakörbe keres 
munkavállalókat.

Próbaidő után cafetéria, 
gépkezelői beiskolázási lehetőség.

Munkavégzés helye: 
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 9.
Jelentkezni lehet fényképes önélet-

rajzzal:  allas@asa.hu
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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.

41
36

4

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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Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

OKTATÁS!

Alkalmi munkavállalók 
jelentkezését várjuk

VETÔMAG-VÁLOGATÓI 
MUNKÁRA
Szegedre.

HOSSZÚ TÁVRA IS!
Bérezés: nettó 650 Ft/óra. 

Jelentkezni: személyesen a 
Szeged, Honvéd tér 5/b címen 

a pizzéria mellett bal oldalt 
vagy telefonon a

0630 606-2210-es számon.
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ZÖLDSÉG FELDOLGOZÓ 
MUNKÁSOKAT KERESÜNK 
bejelentett állandó munkára!
Végzettség nem szükséges, 

mórahalmi vagy Mórahalom 
környéki lakóhely előny.

Jelentkezni a 
felvetel.moraprizma@gmail.com 

címen vagy a 
06/30-274-71-72-es 
telefonszámon lehet.
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Algyői 
ruhaválogató cég  

TARGONCAVEZETŐI, 
KÉZI ANYAGMOZGATÓI 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Előny: jó fizikum, munkabírás! 
Érd.: 06-62-267-187  

Email: texval.kft@gmail.com
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A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához

• építésvezetőt
• projektirányítót

keres szakirányú végzettséggel, 
B kategóriás vezetői engedéllyel.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

megjelölésével az allas@sudbau.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.
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PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL
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MUNKAERŐ FELVÉTEL 
SZENTGOTTHÁRDON

 könnyű fizikai munka;
  hosszú távú biztos munkalehetőség;
  versenyképes fix havibér + különféle juttatások;
  ingyenes szálláshely a telephely mellett;
  korszerű, klimatizált munkakörnyezet;

Érdeklődni és jelentkezni: H-P: 8:00–16:00
Tel.: 06-80-188-010 (ingyenesen hívható)

konstantina.kristof@mititex.hu
9970 SZENTGOTTHÁRD, HUNYADI J. UTCA 33.
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  Aranykalászos gazda 210.000 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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ÉLELMISZERIPARI gépek ellátására kere-
sünk megbízható 20 és 45 év közötti kollé-
gát Szeged környékéről, minimális műszaki 
érzékkel, alkalmazotti munkaviszonyba. A 
munkavégzéshez autót biztosítunk. Fény-
képes önéletrajzot az alábbi e-mail cím-
re 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 munkahelyre. 
 06-20/320-5229

Kereskedelmi ügyintéző munka-
társat keresünk részmunkaidő-
ben, szegedi munkavégzéssel. 
Előny: műszaki szemlélet. Je-

lentkezés fényképes önéletrajz-
zal az allasszeged2017@gmail.

com címen

Lakatosokat és fémipari présgépkeze-
lőket keresünk hódmezővásárhelyi mun-
kahelyre.  06-20/320-5229

Megbízható, rendre, tisztaságra, mun-
kájára igényes, tapasztalattal rendelke-
ző munkavállalót keresünk lovász mun-
kakörbe Szeged melletti frekventált 
lovardába. Szakképzettség nem köve-
telmény. Párok jelentkezését is várjuk. 
Összkomfortos lakást biztosítunk. bő-
vebb információ:  06-70/945-8200

Szegeden lévő műhely munkára 
keresünk ESZTERGÁLYOS, HEGESZ-

TŐ, AUTÓSZERELŐ,LAKATOS, KA-
ROSSZÉRIA LAKATOS munkaerőt. 

 06-30/214-9828

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, eladó, boltveze-
tő, pincér, szakács képzések Szegeden. 
E-001458/2016.  06-70/528-7231.

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

S z a k á c s ,  C u k r á s z ,  P i n c é r , 
Vendéglátásszervező-Vendéglős, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam.   06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)
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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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Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

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

lemez 45 Ft/kg, vas 55 Ft/kg, akkumulátor 190 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

41
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87139
14

1

SZOLGÁLTATÁS

Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, toko-
zott napellenző, sávroló, fa 
reluxa, motoros aluredő-

nyök.
62/486-636, 20/9707-350

keri.cs@invitel.hu
www.kericsaba.segitek.hu
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Drótfonat
horganyzott és PVC-fonatok 

• vadháló, rabicháló, 
rostaszövet • huzalok, 

tüskéshuzal huzalfeszítők 
• táblás kerítések gyártása, 

forgalmazása
Domaszék, Úttörő u. 6.

Tel.: 62/584-372
Mobil: 06-30/365-3525
domadrotbt@invitel.hu

www.domadrot.hu
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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 ........................... 52 Ft/kg 
Lemez ..................... 42 Ft/kg
Hullámpapír ...........5 Ft/kg
Vegyes papír ..........3 Ft/kg
Használt akku. ..160 Ft/kg
Kábel ..........100-200 Ft/kg
Műa. láda .................30 Ft/kg
Árváltozás jogát fenntartjuk.
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Segédmunkást 
és lángvágót keresünk!

REDŐNYÖK!
Fix és mobil szúnyoghálók. 
Reluxák, szalagfüggönyök, harmonika ajtók.

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA.
Szeged, Csongrádi sgt. 54.

Nyitva: H–P.: 10–17-ig.
62/631-886; 30/841-3580
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RÁCZ ÉPÜLETASZTALOS
Régi nyílászárók felújítása, 

újak beépítése
• Hőszigetelt üveg cseréje bontás nélkül, 

nutmarásos szigeteléssel • Egyedi és szabvány 
méretű ajtó-ablak készítése, tokkal vagy 

anélküli beépítéssel • Szúnyogháló készítése
 62/468-951 20/450-490440

38
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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
április 30-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20140
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az             ERECO Zrt. régi telephelyén 
a Délép Ipari Parkban: Szeged, Dorozsmai út 35. 

Tel.: +36 20 459 9923
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00–15.30-ig

Szombat, vasárnap zárva!
Extra trader árakkal várjuk régi és új partnereinket!

Pl.: Vas: 52 Ft/kg, lemez: 42 Ft/kg, 
ólom: 500 Ft/kg, saválló: 280 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
FELVÁSÁRLÁS
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Duguláselhárítás
garanciával!

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

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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Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS,
bútor- és áru-

szállítás
az év minden napján.
GYORS • MEGBÍZHATÓ

0670 388-4379

Teljes körű

KÖLTÖZTETÉS

40
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GYORS, MEGBÍZHATÓ 
KIVITELEZÉSE.
info@marvanyepko.hu
6724 Szeged, Kálvária tér 32.
06/62/547-870, 06/70/940-2181
Üzem: 6760 Kistelek Temető sor 1.
Elérhetőségeink:  06/62/597-360

06/70/940-2179
06/70/947-4139

MÁRVÁNY ÉPÍTÔKÔ KFT. 
A J Á N L A T A

Megrendelésébôl 
10% engedményt adunk 

ápr. 15-ig, ha behozza ezt a reklámot.

GRÁNITBÓL, MÁRVÁNYBÓL, MÉSZKÔBÔL 
ÉS MÛKÔBÔL

EGYEDI ÉS SZÉRIA KIVITELBEN

SÍREMLÉKEK
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

www.szuperinfo.hu
Szegedi Szuperinfó
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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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DÍSZFA, TUJA
LEYLAND CIPRUS 
AKCIÓSAN! 
MAGNÓLIA, ÖRÖKZÖLDEK

100-fajta kerti dísznövény, 
gyümölcstermők, virágok.

http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 31.

(Tescótól 100 m-re) Tel.: 06-20-518-0038
Ny: H-P.: 8:30-11:30,13-17, Szo.: 8-12

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénzfi ze-
téssel vásárolunk teljes hagyatékot 
Szegeden, vidéken és Budapesten 
is (ruhaneműtől az edényekig min-
dent elszállítunk), valamint vásáro-
lunk szekrénysort, hűtőszekrényt, 

antik bútorokat, képeket, falitányé-
rokat, porcelánokat, dísztárgyakat, 
faliórát, régi karórát, jelvényeket, 
kitüntetéseket, ezüst dísztárgya-

kat, csillárt, könyveket, régi rádiót, 
szódásüvegeket, demizsonokat, zo-

máncozott kannákat, petróleum 
lámpákat, régi és modern játéko-

kat (legókat, kisvasutat, társasjáté-
kot, stb.). Valamint lakáskiürítést, 
lomtalanítást vállalunk. Hívjon bi-

zalommal (akár hétvégén is)! Díjta-
lan kiszállás!  06-30/396-4495. 

8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst dísz-
tárgyakat: gyertyatartó, cukortartó, 
díszdobozok, tálcát, cigarettatárcát 
valamint ezüst evőeszközt, stb. vá-
sárolok. Hívjon bizalommal, kész-

pénzzel 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.

Fiatal gyűjtő vásárol bádogkádat, 
fateknőt, gyalupadot, disznóvá-

gó asztalt, zománcos gyerekkádat, 
dísztárgyakat, bútorokat, porcelán-

fi gurákat.  06-30/190-2064
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Lakberendezési tárgyak, hagyaték, min-
denféle lim-lom, könyvek, régi pénzek fel-
vásárlása.  06-30/684-1693.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � zetek. 
 06-30/480-2661.
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

ALBÉRLET
Sarok ülőgarnitúra, jó állapotú, ovális ebéd-
lőasztal 6 székkel eladó.  06-70/520-8699

ÁLLAT
2 kg-os sárga tojótyúkot április 8-ra elő-
jegyzek. Ára 540 Ft/db ingyenes házhoz 
szállítással.  06-62/297-079,  06-
30/299-3168
4 kg-os fehér vágni való tyúk megren-
delhető 380 Ft/kg.  06-30/676-7267.
AIREDALE fajtatiszta terrier szuka ku-
tyámnak fedezőkant keresek.   06-
20/367-3604.
Bográcsosnak való 4,5-5 kg-os kakasok 
máris kaphatók. Kérésre megtisztítom és 
házhoz szállítom.   06-62/297-079, 
 06-30/299-3168
Ivartalanított, keverék, 2 éves, szuka 
pásztorkutyus szerető gazdát, családot 
keres. Érdeklődni:  06-70/565-2200
Őshonos magyar hidegvérű ménnel fe-
deztetést vállalok.  06-30/313-1829.
Pulyka, 6 hetes, fehér, 2500 Ft/db, ingye-
nes házhoz szállítással megrendelhető. 
 06-30/835-1121

Sárga tojótyúk megrendelhető. 550 Ft/
db.  06-30-676-7267

Sárga tojótyúk, 550 Ft/db, ingyenes ház-
hoz szállítással megrendelhető. 30 db fe-
lett kedvezmény.  06-30/860-2627

Vágni való fehér csirke 2,7 kg-os 480 Ft/
kg ingyenes házhoz szállítással megren-
delhető.  06-30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Allergia, ételallergia vizsgálatok, tej, 
glutén, stb., azonnali eredmény.  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

Autószerelőt és autóvillamossá-
gi szerelőt keresünk főállásban. Je-

lentkezni: info@mmggroup.hu

Erdészeti termelésből tölgy, kőris tűzifa 
9600 Ft/m3 szállítva  06-30/39-49-881

Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! Kaloda 
80 x 80 x 130 m ár: 8999 Ft-12500 Ft-14500 
Ft-ig Termékeink kb. 10 hónapos kiterme-
lés, akác, tölgy, bükk Fuvar mennyiségtől, 
függően ingyenes házhoz szállítás! Akár 
24 órán belül fuvarunkat teljesítjük. Öm-
lesztett m3 ár: 15100 Ft-15900 Ft. Hívjon 
bizalommal!  06-30/752-1650

Minőségi tűzifa eladó házhoz szállítással 
 06-20/999-69-91

Tűzifa akció 04. 15-ig ingyenes szállítás-
sal 12500 Ft/ m3.  06-30/798-62-31

Tűzifa eladó! Akció: nyárfa 10 e Ft/m3, 
juhar, kőris 13 e Ft/m3 kiszállítva.  06-
30/217-5575,  06-70/506-8000

ELEKTRONIKA

Lassú a számítógépe?Segítségre lenne 
szüksége? Keressen bizalommal.  06-
30/510-0690

INGATLAN

Szegeden 15439 m2 ipari célra is al-
kalmas telek eladó. A telek főút és 
autópálya csatlakozási pontjához 

közel található, kb. 50 m-re a főút-
tól, szilárd burkolattal megközelít-

hető.  06-70/387-6806.

Szegedi lakásra cserélném vagy eladnám 
Sándorfalva-Kővágón épült nyaralómat. Ké-
pek: Facebook /Marianna Emma Palástiné 
Kunos  06-20/255-60-34

Tanya, röszkei M5-ös körforgalomnál, 3 
szobával, igényesen berendezve, mellék-
épületekkel (víz, gáz, villany van) 2000 m2 
földdel, erdővel eladó.  06-70/265-7603

Újszegeden, összeköltözőknek, befekte-
tőknek is alkalmas, klimatizált, 4 szintes, 
196 m2-es, kertes magánház csendes kör-
nyezetben, buszmegálló közelében eladó, 
49,5 MFt.  06-30/638-9901

KIADÁS, BÉRLET

Kiadó raktár, kereskedelmi ingatlan 
Szegeden, a Dorozsmai út és a Bu-
dapesti út találkozásánál. 240 m2, 

reális áron.  06-30/424-3331, 
 06-30/655-7393

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, azon-
nali kezdéssel vállalok Szegeden, 

vidéken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, vala-
mint vásárolok bútorokat, dísztár-

gyakat, képeket, csillárt, rádiót, fali 
tányért, ócskavasat (vashulladékot), 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás, kész-

pénzes felvásárlás (hétvégén is). 
 06-70/279-8960.

Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők ja-
vítását, felújítását vállalja díjtalan kiszál-
lással, 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

Áprilisi akció! Redőny, szúnyogháló, 
műanyag párkány készítés, javítás 
gyártótól, akár 2 órán belül. Akció 
április 15-ig. Tel. :06-20/40-39-489, 

 06-30/747-75-80

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
 06-20/978-3962.

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

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási díj 
nélkül, garanciával.  06-70/774-

4184

Duguláselhárítás 024, csator-
natisztítás vidékre is! Kamerás 
csatornavizsgálat! Ingyenes ki-
szállás, tiszta munka.  06-

70/63-03-806 Egyed Adrián. www.
dugulaselharitasszeged.hu

Épületek felújítását, vakolását, falazását, 
betonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást 
vállalok.   06-30/263-4358.
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaala-
kítás, beépített, körülményes területről ko-
saras munkagéppel. Tuják, sövények nyí-
rása. Igény esetén teljes körű eltakarítás. 
Gyorsan, megbízhatóan, határidővel vál-
lalom.  06-70/310-5877, Kónya István.
Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, 
munkadíjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft. 
 06-20/610-47-67

Festő, tető, burkoló munkát válla-
lok, megfi zethető árakon, garanciá-

val!.  06-30/886-0469.
Figyelem! Ezúton szeretném Önökkel tu-
datni, hogy tollat, zsebórákat, faliórákat, 
karórákat, porcelánokat, kortárs festmé-
nyeket, képeket, műszaki cikket, bútort, 
komplett hagyatékot illetve fémhulladékok 
felvásárlását vállalom, azonnal készpénz-
zel � zetek! Továbbá költöztetést is vállalok. 
 06-70/977-1928,  06-70/354-8445.
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.
Háztartási gépek mobil szervizelése. 
Hűtő, mosógép, klíma, mosogatógép. 
 06-70/394-5640.
Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. 
 06-30/265-2305.
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116

Kőművesmunkák, ácsmunkák, fes-
tés, homlokzat- és víztaszító szige-
telés garanciával, számlaképesen. 

 06-20/407-5976.
Laminált parkettázás  06-30/62-34-342
Lomtalanítást, illetve kőművesmun-
kát vállalok. Hívjon bizalommal!  06-
70/243-6275
Megbízható szobafestő munkát vállal. 
Festés, mázolás, gipszkartonozás, lami-
nált padló lerakás. Referenciával.  06-
70/198-2771.

Műanyag redőny, faredőny javítás 
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, sír-
kőtisztítást vállalunk.  06-70/235-1931
Parkettacsiszolás, lakkozás, hézagok tömí-
tése, 1200 Ft + anyag.  06-30/261-8170.

REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és műanyag 
redőnyök, reluxák, harmonikaaj-

tók, szúnyoghálók javítása, cseréje, 
gurtnicsere.  06-30/354-3851.

Redőny javítás készítés hétvégén is! 
 06-70/455-4655

REDŐNY- ÉS LAKÁSSZERVIZ! 
Gurtnicserék, szúnyoghálók, relu-
xák, festés-mázolás, tetők, eresz-
csatornázás, kedvező árak, kiváló 
minőség, garanciával, megtévesz-
tő, kedvezmények nélkül.  06-

70/253-63-07

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény. Szobafestést-mázolást 
és ereszcsatornázást vállalok 3000 

Ft/fm.  06-20/498-0012
Redőnyjavítás, gurtnicsere   06-
20/886-0926
Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr!  06-20/420-3324!

Redőnyök, szúnyoghálók, faredőnyök 
készítése és javítása 24 órán belül, 
hétvégén is.  06-70/374-3864

Sírkőtisztítás, betűfestés, nyugdíjasok-
nak kedvezménnyel.  06-20/520-5993
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, 
lapos tetők szigetelését, ingyenes 

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

Tetőjavítást, ereszcsatorna készí-
tést, javítást, kőműves munkát, fes-
tést vállalunk.  06-70/227-6-273, 

 06-30/735-0-746

Tibi Rolónál 15% kedvezmény áp-
rilisban! Redőnyök, szúnyoghá-

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

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

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

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906
VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, fel-
újítás. Bite László,   06-62/476-916, 
 06-20/912-4545
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

Találjon társat társközvetítővel! 
 06-30/355-20-39

VÁLLALKOZÁS
Fiatal hölgy működő vállalkozásába tár-
sulnék.  06-70/233-4901.

ÜDÜLÉS
Adrián apartman kiadó  06-20/956-7766
Utazz velünk! Szilvásvárad, április 24-26., 
28 000 Ft, Balaton felvidék-Tapolca, ápri-
lis 10-12., 26 000 Ft,  06-30/219-3506



112017. március 31.

41
25

4



12 2017. március 31.

41
25

4


