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Az akció március 31-ig tart!

BOMBA
ÁRAK!

SZEGED, Dugonics tér 8–9. (Tesco felett, régi Domus)
Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–19.00, szombat: 9.00–16.00-ig.

ÓRIÁSI 
AKCIÓ!
ÓRIÁSI 

Ruha-cipô-ajándék-háztartási cikkJÓFOGÁS ÁRUHÁZ

kedvezménnyel!

20%
Minden termék

Számítástechnikai eszközök javítása, kon� gurálása, oktatás, informatikai 
szaktanácsadás, adatmentés, garanciális és szerviz ügyintézés. Vírusirtás, 
víruskereső telepítése. Rendszerfelügyelet.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI HIBAELHÁRÍTÁS
SZEGEDEN ÉS KÖRNYÉKÉN!
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szaktanácsadás, adatmentés, garanciális és szerviz ügyintézés. Vírusirtás, 

Bálint György 
Tel.: 06 20 8517 666
info@szamitogepszeged.hu
www.szamitogepszeged.hu
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k.az ERECO Zrt. újra megnyílt telephelyén 

a Délép Ipari Parkban: Szeged, Dorozsmai út 35. 
Tel.: +36 20 459 9923 • e-mail: ereco.szeged@ecore.com

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00–15.30-ig.
Szombat, vasárnap zárva!

Extra árakkal várjuk régi és új partnereinket!
Pl.: horgany: 540 Ft/kg, alumínium: 260-420 Ft/kg, 

vas: 50 Ft/kg, lemez: 40 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 
saválló: 260 Ft/kg, sárgaréz: 950 Ft/kg, 

akkumulátor: 210 Ft/kg, vörösréz: 1400 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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Az ERZOL 2000 Kft. értesíti 
a lakosságot, hogy a 

Szatymaz, Külterület
0369/61 hrsz-ú kijárt 

földúton létesített 
transzformátor állomást 

és kisfeszültségű 
légvezetékes hálózatot 

az NKM Áramhálózati Kft.
2018.01.22-én 

FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 
Felhívjuk a fi gyelmet, hogy 
az elektromos berendezések 

megközelítése, érintése 
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ezúton kívánja tájékoztatni
a tisztelt lakosságot, hogy 2018. január hónapban

2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez

MÓRAHALOM és KISTELEK településeken.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni
a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig

az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy azt a begyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
A fenyőfák aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek.

Az elkészült komposztot a tisztelt érdeklődők a regionális hulladéklera-
kókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Mórahalom – 2018. január 8. (hétfő), 15. (hétfő).
Kistelek – 2018. január 8. (hétfő), 17. (szerda).

Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft.
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A Királyhalmi Kft. bérbeadásra meghirdeti
ÁSOTTHALOM, Királyhalmi u. 37. sz. alatti

148 m2 alapterületű
üzlethelyiségét vendéglátóipari célra.

Érd.: 30/682-3325   e-mail: gazdig@hunorcoop.hu

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Török Metals Kft. 
Algyő, JURA Ipari park, 

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

 06-70/222-5838
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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!
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Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

EGÉSZSÉG-
HÁZ!
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 342 477).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 544 000).
Baleseti sebészeti felnőtt járó betegek: 
Traumatológiai szakrendelés 7–19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Baleseti sebészet, gyermek (14 év alattiak): 
Gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ 
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14–15.).
Sebészet, nem baleseti: 
Sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika ambulancia (Kálvária sgt. 57.). Sze-
mészet (gyermek és felnőtt): szemészeti klinika (Korányi fasor 
10–11.).
Fül-orr-gégészet (gyermek és felnőtt): 
Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika (Tisza L. krt. 111.).
Sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó önálló osztály, 
mindennap 0–24 óráig (Semmelweis u. 6.).
Gyermekvérvétel: gyermekgyógyászati klinika és 
gyermekegészségügyi központ, alagsori 31-es rendelő (Korányi 
fasor 14–15.).
Azok a betegek, akik nem a fentebb felsorolt szakellátási körbe 
tartozó sürgős szükség miatt keresik fel az egészségügyi ellátó-
rendszert, a következő ellátóhelyeket kereshetik:
Alapellátási felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet: 
Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15–17. 
(a Szilágyi u. felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.

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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Dr. Simon Judit
Felnőtt, i� úsági 

és gyermek fogszakorvos
Szeged, Becsei u. 3.

(Tanpályával szemben)
Bejelentkezés: 

0630/4651921
www.simon-dental.hu
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VÉGBÉLPANASZOK 
KEZELÉSE

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

Gera Sándor u. 4.
Bejelentkezés:
62/ 326 - 739 

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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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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RÁDIÓFREKVENCIÁS- 
LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT

Gyógyulás járóbetegként, 
fájdalommentesen, vágás nélkül.

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
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ELADÓ:
•  Szentes területén termálkút

vízvezetékkel növénytermesztõ 
üvegházak (25717 m2),

•  növénytermesztõ
fûtött fóliák (11700 m2),

• 2 db épület (1755m2),
• 100.000 m2 földterület (10 ha).
Információ: ingatlan.com/23635511,

vagy a 30/387-1200-as telefonon.
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Kos - Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsola-
tának. Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog 

lezajlani. Egy pár szükséges dolgot szeretne vásárolni, azonban igyekeznie kell a kiadásait kontroll alatt 
tartani ebben az időszakban.

Bika - A hét során átvonuló bolygók válthatnak ki időnként önben némi ingerültséget, türelmetlenséget. 
Úgy érezheti időnként, hogy most ön van áldozati szerepbe és más az, aki irányít és beossza az ön 

idejét. Váratlan találkozások is várhatóak, sőt valaki randevút kér öntől.
Ikrek - Egy új helyzet alakul ki az otthonában, kedvére lesz egy kis átalakítás. Az új arculat, amit egy 
pár új kiegészítővel alakít ki kifejezetten jó hatással lesz a közérzetére. Akadhat egy pár kisebb javítás 

is a ház körül, amivel már később nem lesz baja. Valaki, aki az ön segítségét kéri kész elmenni a szemte-
lenségig önnél, nem ismeri a határokat.

Rák - A hét elején kellemes meglepetések várják. Nem várt kedvességet, segítséget ajánlanak fel 
önnek. Ez némileg helyrerakhatja egy kicsit az emberekben megingott hitét. Egy kicsit túlhajtja magát 

a munkájában. Jó lenne lassítani. Lehet, hogy furcsállni fogja, de így hamarabb elvégzi majd a teendőit.
Oroszlán - A változások hete következett el az ön életében, kedves Oroszlán. Ezekben a napokban fokozott 
megfontoltságot igényel az, ha változtatást szeretne a karrierjében. Az egészségére legyen fokozott 

figyelemmel. Szervezete bármilyen jelzését érdemes komolyan venni és szakorvoshoz fordulni a tünetekkel.
Szűz - Amennyiben ön szülő, most mélyebben belefolyhat gyermeke vagy egy fiatal életébe. Ha könnyen tud 

segíteni a felmerülő gondok megoldásában, akkor tegye meg, ha nem, érdemes egy szakember tanácsát 
ki kérni. Mostanság jobban oda kell figyeljen a táplálkozására. Ha teheti, kerülje a gyors étkezdéket.

Mérleg - Ebben az időszakban az égitestek mozgásai erősen figyelmeztetik az egészségére való odafigyelésre, 
ugyanakkor az otthonában felmerülő nehézségekre. Ebből adódóan előfordulhat, hogy a megszokot-
tól nehezebben találják meg párjával a közös hullámhosszt. Épp ez a hatás miatt fokozottan legyen 

türelmes a családtagjaival.
Skorpió - Az érzelmek területe kerül hangsúlyosabban a középpontba ezen a héten. Egyéb értelemben nem 

számíthat felhőtlen napokra, ugyanis ezekben a napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi 
helyzetének irányítását. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse arca váratlanul 

önre mosolyoghat a hét során, amikor nem is számít rá.
Nyilas - Ez a hét sűrű eseményeket hozhat önnek. Főképp a társasági életét helyezik előtérbe az átvonuló 

bolygók előrejelzései. Azonban az ön környezetében feltűnhetnek olyan személyek is, akik alig várják, 
hogy új információkhoz jussanak, hogy jól kibeszélhessék. Legyen velük óvatos.

Bak - Ezen a héten egy váratlan nagyon jó hírt kap a családjából. A hét elején érzékelhető lesz egy morcos 
hangulat önön, de szerencsére nem tartós. Nagyon vigyáznia kell arra, hogy ez nehogy negatívan hasson 
a szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek sikeres kimenetele van kilátásban.

Vízöntő - Ez egy várakozásokkal és érzelmi hullámokkal tele hét, amikor a válaszok egy kicsit csúszhatnak 
időben. A hangulata is inkább melankolikus a hét elején. Reggelenként alig van kedve kikelni az ágyból. 
Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és a váratlan események kapcsán.

Halak - Az átvonuló bolygók hatásaira egy fokozott kényelem igény alakulhat ki önben a hét elején. Nem 
sok kedve van nekilátni a felhalmozódott teendők elvégezéséhez. Inkább lazítana. Azonban rengeteg 
folyamatban levő dolog van, ami nem várhat.

■ HOROSZKÓP 3. HÉT

SZEGED, Jakab Lajos u. 14.
Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, az alábbi számon:
 +36 (62) 310-294, +36 (20) 986-4747 mellék: 16
TAJ-, és lakcímkártyáját, illetve
közgyógyigazolványát, kérjük hozza magával!

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS
EGYEZTETETT IDŐPONTBAN BEUTALÓ NÉLKÜL
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VICCES 
GONDOLATOK

HEGESZTŐ 
FELADATOK
•  Acélszerkezeti elemek hegesztése mű szaki dokumentáció alapján 
ELVÁRÁSOK
•  Szakirányú végzettség • Pontos, precíz munkavégzés
ELŐ NY
•  1-3 év szakmai tapasztalat
•  CO2 fogyóelektródás hegesztési minő sítés
•  Érvényes tű zvédelmi szakvizsga
AJÁNLAT
•  Hosszútávú, bejelentett munkaviszony
•  Szakmai fejlő dési lehető ség
•  Versenyképes jövedelem (alapbér+kiemelt túlóra pótlék+mozgóbér)
•  Béren kívüli juttatások • Utazási költségtérítés
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged
Jelentkezni a humaneroforras@alukonstrukt.hu e-mail címen a 
tárgyban „HEGESZTŐ ” megjelöléssel, magyar nyelvű  önéletrajz 

elküldésével, valamint a +36 70 235 5978-as telefonszámon lehet.
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Több mint 20 éves, acélszerkezetek, üveg- és fémhomlokzatok 
tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglalkozó szege-
di építőipari vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

A deszki Taugép Kft.
FELVÉTELT HIRDET

• LAKATOSÜZEMI DISZPÉCSER 
MUNKAKÖRBEN.

Feladat: üzemegységek közötti anyagmozgatás 
koordinálása, csoportvezető munkájának segítése, 

előny: műszaki végzettség, számítógép kezelői 
ismeret, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

• VILLANYSZERELÔ MUNKAKÖRBEN.
Feladat: épületvillamossági szerelés, szerszámgép 

javítás. Előnyt jelent szerszámgép javításban 
szerzett tapasztalat.

Jelentkezni lehet személyesen: 6772 Deszk, 
Alkotmány utca 13., allas@taugep.hu e-mail 

címen vagy 62/571-600 telefonszámon.
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Hegesztő CO, AWI, 
HL045, elektróda

Csőszerelő ISO
CNC programozó
Fűtésszerelő
Vízvezeték szerelő

Svájci 
munkára
keresünk dolgozókat  
az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés:
rita.kiss@inovajob.ch,
dimeo@inovajob.ch

Órabér: 30 CHF-től

Német nyelvtudás szükséges!

Az öreg székely magához hí-
vatja az unokáját:

- Itt ez a flaska, eredj kisfi-
am, hozz a kocsmából bort!

- Na de nagyapám, pénz nél-
kül?

- Pénzből a bolond is tud 
hozni! Na menj!

El is bandukol a gyerek, kis 
idő múlva visszajön. Nyújtja a 
nagyapjának az üres flaskát. 
Azt mondja az öreg:

- Ejj, ki látott már olyat, hogy 
az ember üres flaskából bort 
igyék?

- Hát, teliből inni a bolond 
is tud!


Kemény vita folyik a fiatal 

házasok közt, a feleség elkezd 
csomagolni:

– Visszamegyek a mamához! 
– Csak menj! 
– De vele jövök vissza!


Gyönyörű fiatal nőt vesz fel 

a hatvanas éveiben járó taxis. 
Menet közben a lány formás 
lábait szemléli. Eszébe jut az 
ifjúsága, és jobb kezét önkén-
telenül is a nő formás térdére 
teszi, mire az felháborodottab 
rászól:

ÁLLÁS–OKTATÁS
GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 

ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel
AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

49
59

8

49
68

2

KÔMÛVESEKET VAGY BRIGÁDOT, 
RUTINOS SEGÉDERÔT FELVESZEK!

BURKOLÓKAT ESETI 
MEGBÍZÁSSAL KERESEK!

Mórabeton Kft.

06-20/291-3613
6782 Mórahalom, Guczi sor 17.

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

– Ide figyeljen, maga vén ké-
jenc, nem tudná máshová rak-
ni a mancsát?

– Tudni tudnám, csak nem 
merem!


Mindig aggódom, amikor 

hétvégére elmész a haverjaid-
dal - mondja a csinos, fiatal fe-
leség a férjének.

- Ne aggódj, drágám, hama-
rabb visszajövök, mint gondol-
nád - nyugtatja a férj.

- Hát éppen ez az!


Mi a különbség a jó ügyvéd 
és a sztárügyvéd között?

- A jó ügyvéd ismeri a tör-
vényt. A sztárügyvéd isme-
ri a bírót.


A fiatalember a presszó asz-

talnál meséli a barátjának.
- Az én feleségem egy 165 

centiméter magas, hosszú, hul-
lámos szőke hajú, zöld szemű 
lány lesz...

- Ilyen pontos elképzelése-
id vannak? - kérdezi a barátja.

- Elképzelés? Ugyan! Azt 
mondta az apja, hogy ha nem 
veszem feleségül, agyonlő.



Bemegy a skót a vendéglő-
be, sorra eszi a legjobb ételeket, 
majd szól a pincérnek: 

- Főúr, kérem! Kinek kell fi-
zetni?

A pincér magától értetődő 
könnyedséggel: - Hát nekem!

- Huh! - sóhajt fel a skót meg-
könnyebbülve - már azt hit-
tem, nekem!


Miért kell a nőnek inkább 

szépnek, mint okosnak lennie?
Mert a férfiak inkább látnak, 

mint gondolkoznak.


A székelyek és a kínaiak há-
borúzni akarnak egymással.

- Aztán hányan vagytok? - 
kérdezik a kínaiak.

- Nyolcvanezren - felelik a 
székelyek - és ti?

- Egymilliárdan.
- Baj van János bácsi - szól 

hátra a székely vezér - hova te-
metjük ezt a sok kínait?


Hogyan oszlatja fel a skót 

rendőr a tüntető tömeget ?
- Leveszi a sapkáját és kére-

getni kezd.


Idős házaspár üldögél há-

zuk verandáján. Megszólal az 
öregúr:

- Most előveszek egy nagy 
adag fagylaltot a hűtőből. Kérsz 
te is?

- Én csak egy kis adagot - vá-
laszolja a felesége -, de önts rá 
csokoládészirupot! Nem aka-
rod felírni? Tudod milyen fe-
ledékeny vagy.

- Dehogyis! Észben tartom. 
Kis adag csokoládésziruppal.

- Igen, és dióreszelékkel. Nem 
felejted el?

- Persze, hogy nem.
- És tegyél egy szem cseresz-

nyét a tetejére! Biztos vagy ben-
ne, hogy nem felejted el?

- Dehogyis, Márta!
Az elkövetkező tíz percben 

kihallatszik a verandára, hogy 
a férj ügyködik a konyhában. 
Végül megjelenik két tányér 
sonkás tojással.

- Ugye megmondtam, hogy 
írd fel! - sóhajt az asszony - Hát 
nem elfelejtetted a pirítóst?


Ádám: Istenem, miért terem-

tetted Évát ilyen szépre?
- Azért, hogy tudjad szeretni.
- Jó, de miért ilyen buta?
- Hogy ő is tudjon szeret-

ni téged....


A hajótörött - összeszedve 
utolsó erejét - kiúszik a lakat-
lan szigetre.

Partot érve a fáradságtól el-
ájul.

Arra tér magához, hogy ott 

áll mellette a felesége és üvölt:
- Hol voltál, Józsi?! A hajó 

már tegnap elsüllyedt!!


Vizsgáztató:
- Önnek inkább a lottóval 

kellene próbálkoznia.
- ???
- 90 kérdésből éppen ötöt 

talált el.


Jön egy nő az orvosi rende-
lőbe, megdagadt orral. Az or-
vos kérdezi:

- Mi történt magával?
- Egy méh - válaszol a nő.
- Rászállt az orrára?
- Igen.
- És megcsípte?
- Nem volt ideje, mert a fér-

jem leütötte.


A szerző kérdezi a barátját:
- Olvastad az új könyvemet?
- Igen.
- És mi a véleményed?
- Nos, őszinte leszek. A fe-

dőlapok túl messze vannak 
egymástól.


Egy férfi figyelmeztető táb-

lát aggat a kertkapura: "Vigyá-
zat, törpepapagáj!"

Egy járókelő csodálkozva ol-
vassa a feliratot:

- A törpepapagáj nem is ve-
szélyes!

Mire a háztulajdonos a kert-
ből:

- Általában nem. De ez fü-
tyül a kutyáknak.
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Több mint 20 éves, acélszerkezetek, üveg- és fémhomlokzatok 
tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglalkozó szege-
di építőipari vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

MINŐ SÍTETT HEGESZTŐ 
FELADATOK
•  Acélszerkezetek hegesztése gyártmánytervek, kiviteli tervek 

alapján
•  Szükség szerint üzemi gyártási feladatok
ELVÁRÁSOK
•  Szakirányú végzettség
•  Érvényes minő sített hegesztő i vizsga
•  Szakmai tapasztalat
•  Pontos, precíz munkavégzés
A minő sítésekben lévő  kisebb hiányosságok, esetleg lejárt érvényes-
ségek orvosolhatóak megfelelő  minő ségű  munkavégzés esetén.
ELŐ NY
•  Emelő gép-kezelő i jogosítvány
•  Érvényes tű zvédelmi szakvizsga
AJÁNLAT
•  Hosszútávú, bejelentett munkaviszony
•  Szakmai fejlő dési lehető ség
•  Versenyképes jövedelem
•  Béren kívüli juttatások
•  Gépjármű vet, munkaeszközt, munkavédelmi eszközöket, 

szállást biztosítunk
MUNKAVÉGZÉS HELYE: A munkavégzés helye országosan változó
  Amennyiben felkeltettük érdeklő dését, várjuk magyar nyelvű  önélet-

rajzát az alábbi e-mail címre: humaneroforras@alukonstrukt.hu, 
a tárgyban „MINŐ SÍTETT HEGESZTŐ ” megjelöléssel.
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Több mint 20 éves, acélszerkezetek, üveg- és fémhomlokzatok 
tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglalkozó szege-
di építőipari vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

MINŐ SÉGELLENŐ R
FELADATOK
•  Lemezalkatrészek, hegesztett szerkezetek, készre szerelt egységek 

gyártásközi és végellenő rzési feladatainak ellátása
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
•  Legalább középfokú mű szaki végzettség (technikus)
•  MS Offi  ce programok felhasználó szintű  ismerete
•  Precizitás
•  Dinamikus, igényes munkavégzésre képes személyiség
ELŐ NYT JELENT
•  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
•  Roncsolásmentes anyagvizsgáló tanúsítvány megléte
•  Mérő eszköz ismeret
AJÁNLAT
•  Változatos, kihívásokkal teli feladatok
•  Szakmai fejlő dési lehető ség
•  Versenyképes juttatások
•  Támogató, fi atalos munkakörnyezet
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged

Amennyiben felkeltettük érdeklő dését, várjuk fényképpel el-
látott, magyar nyelvű , részletes szakmai önéletrajzát, valamint 

motivációs levelét 2018.01.31-ig az alábbi e-mail címre: 
humaneroforras@alukonstrukt.hu, a tárgyban 

„minő ségellenő r” megjelöléssel.

ÁLLÁS–OKTATÁS

Jelentkezés: önéletrajzzal 
a palyazat@solemizo.bonafarm.hu 
e-mail címen vagy postai úton: 
 6728 Szeged, 
 Budapesti út 6.

Szegedi Tejüzemünkbe 
TEJÁTVEVŐ MUNKAKÖRBE 

várjuk munkatársunkat!
Elvárások:
• középiskolai végzettség
• több műszakos munkarend,
• szabadban végzett munka vállalása.
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• Fémesztergályos
• TMK géplakatos, gépész
•  Elektoműszerész/vill.

szerelő
•  Betanított élhajlító 

gépkezelő

• TMK villanyszerelő
•  CNC Marógép-

kezelő
• lakatos
• hegesztő
• betanított munkás

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: kertesz.monika@rampf.hu. 

vagy a levelezési címen: 6791 Szeged, Széksósi út 58-60.

A Rampf Formen Kft gyártókapacitás fejlesztéséhez 
az alábbi munkatársak jelentkezését várja:
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(2018. január 18-20.18. 
Educatio Nemzetközi Okta-
tási Szakkiállítás a Hungex-
po "G"csarnokában)

Hogy miért kell felkészülni 
az Educatio kiállításra? Hogy 
ne csak több tucat egyetemi 
logós tollal, pendrive-val, 
jegyzetfüzettel és lufival le-
gyetek gazdagabbak távozás-
kor, hanem olyan informáci-
ókkal is, amelyek segítenek 
eldönteni, hová adjátok be 
a jelentkezéseteket febru-
ár 15-ig. Ehhez azonban az 
kell, hogy ne vesszetek el a 
tízezer négyzetméteres kiál-
lításon: már induláskor érde-
mes tudni, milyen standokat 
szeretnétek megnézni, milyen 
kérdésekre akartok választ 
kapni, és hogy milyen szol-
gáltatásokat vennétek igény-
be, milyen előadásokat hall-
gatnátok meg.

Milyen egyetemek, főisko-
lák lesznek kint?

Az első és legfontosabb lé-
pés: nézzétek meg, milyen 
felsőoktatási és szakképzési, 
felnőttképzési intézmények-
nek, külföldi egyetemeknek, 
nyelviskoláknak és más szer-
vezeteknek lesz standja az 
Educatio kiállításon. Érde-
mes egy-két nappal a kiál-
lítás előtt megnézni a listát, 
így kikereshetitek azokat az 
egyetemeket és főiskolákat, 
ahová felvételizni szeretné-
tek, de lenne néhány kérdé-
setek a felvételi feltételekkel, 
a tantárgyakkal, a kampusz-
szal vagy éppen a kollégiu-
mokkal kapcsolatban.

Felvételizők, figyelem! 
Így készüljetek fel az 
Educatio kiállításra!

Írjátok össze a kérdéseiteket
Bár az Educatio kiállításon 

rengeteg információt szerez-
hettek a felvételiről, a jelent-
kezési folyamatról, a felvéte-
li feltételekről, a meghirde-
tett szakokról, sőt magukról 
az intézményekről is, nem jó 
döntés, ha úgy mentek oda 
egyetemi-főiskolai standokhoz, 
hogy még azt sem gondoltá-
tok át, milyen képzési terüle-
tek, szakterületek, képzések 
érdekelnek titeket. Az egyete-
mi-főiskolai standoknál (főleg 
a népszerűbbeknél) rengeteg 
érdeklődő lesz, vagyis – bár 
mindenhol igyekeznek majd 
választ adni a kérdésekre – 
rövid idő alatt kell beszerez-
netek azokat az információkat, 
amelyekre szükségetek van a 
felvételi döntéshez.

Az egyetemekről, főisko-
lákról szóló alapinformáci-
ókat megtaláljátok az intéz-
ményi oldalakon és a Felvin 
– milyen szakokat indíta-
nak, milyen városokban in-

dítanak képzéseket, meny-
nyit kell fizetni félévente az 
önköltséges szakokért -, a 
standoknál olyan kérdések-
re kérjetek választ, amelyet 
elsőre nem találtatok meg a 
neten. Milyen szakosodási 
lehetőségek vannak, jellem-
zően hol helyezkednek el a 
végzettek, milyen intézmé-
nyi ösztöndíjak vannak, mi-
lyenek a kollégiumok? Igye-
kezzetek minél hasznosabb 
infókat szerezni. Ha például 
elsősorban az anyagi problé-
mák aggasztanak, az ösztön-
díjakra, támogatásokra min-
den kiválasztott egyetemnél, 
főiskolánál kérdezzetek rá. 
Ha egy másik városba men-
tek tanulni, a kollégiumi le-
hetőségekre kérdezzetek rá, 
ha már középiskolásként be-
kapcsolódtatok a tudományos 
munkába, kérdezzétek meg, 
milyen tudományos szerve-
zetek, szakkollégiumok mű-
ködnek az intézményben.

Forrás: eduline.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL

210.000 Ft bruttótól Zalaegerszegre beta-
nított munkásokat keresünk több műszakra! 
Szállás-előleg megoldott!  06-20/224-0242

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

CO
2
 hegesztőket, fényezőket, férfi  

munkásokat keresünk kiskunmaj-
sai munkahelyre. Hosszútávú beje-

lentett munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költség-

térítés vagy igényes, díjmentes szál-
lás biztosított.  06-70/527-2554, 

femmunka.eu@gmail.com

Hódmezővásárhelyi munkahelyre (Speed 
Kft.) minőségellenőri munkakörbe keresünk 
fémipari végzettséggel rendelkező szakmun-
kásokat, technikusokat. Fényképes önéletraj-
zukat küldjék a jelentkezes@unique-talent.hu 
e-mail címre vagy hívják a  06-20/320-
5229-es telefonszámot

Hódmezővásárhelyi munkahelyre (Speed 
Kft.) robotkezelő munkakörbe keresünk 
azonnali kezdéssel gyakorlattal rendelkező 
lakatosokat és hegesztőket. Jelentkezésü-
ket várjuk a jelentkezes@unique-talent.hu 
e-mail címre vagy a  06-20/320-5229-
es telefonszámon.

LAKATOS - GÉPKEZELŐ 
FELADATOK
•  Acél- és alumínium szerkezeti elemek elő gyártása mű szaki 

dokumentáció alapján 
ELVÁRÁSOK
•  Szakirányú fémipari végzettség
•  Pontos, precíz munkavégzés
AJÁNLAT
•  Hosszútávú, bejelentett munkaviszony
•  Szakmai fejlő dési lehető ség
•  Versenyképes jövedelem (alapbér+kiemelt túlóra pótlék+mozgóbér)
•  Béren kívüli juttatások
•  Utazási költségtérítés
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged
Jelentkezni a humaneroforras@alukonstrukt.hu e-mail címen a 
tárgyban „LAKATOS - GÉPKEZELŐ ” megjelöléssel, magyar nyelvű  

önéletrajz elküldésével, valamint a +36 70 235 5978-as 
telefonszámon lehet.
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Több mint 20 éves, acélszerkezetek, üveg- és fémhomlokzatok 
tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglalkozó szege-
di építőipari vállalat felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

ÁLLÁS–OKTATÁS

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

GÉPKEZELŐ 
FELADATOK: 

•  A rábízott berendezések üzemeltetése és felügyelete az érvényes 
utasítások alapján

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

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

ismerete
•  Érvényes könnyűgépkezelői vizsga  

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

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához

projektvezetőt
valamint

statikus tervezőt
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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Algyői ruhaválogató 
cég ruhaválogatói, 

kézi anyagmozgatói 
munkakörre 

FELVÉTELT 
HIRDET. 

Hosszú távú munkalehetőség! 
Érd.: 06-62-267-187. 

Email.: texval.kft@gmail.com
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Hódmezővásár-
helyen üzemelő 
telephelyünkre

gyakorlati tapasztalattal rendelkező

ASZTALOS
szakmunkásokat
keresünk, kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
személyesen, vagy e-mailen lehet:

skkft@invitel.hu
Telefon:  0630 9591-601
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Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. ke-
res műszaki végzettségű munkavállalókat 
karbantartó, gépkezelő munkakörbe. Vil-
lanyszerelő, gépszerelő, géplakatos szak-
képesítéssel rendelkező munkavállalók je-
lentkezését várjuk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal jozsef.toth@hungarymeat.hu 
e-mail címen lehet.

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. szenny-
víz előtisztító telepre keres karbantartó, gép-
kezelő munkakörbe műszaki végzettségű és 
betanított munkavállalókat. Jelentkezni lehet 
a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen 
küldött vagy a Majsai út 30. szám alatt a por-
tán leadott önéletrajzzal

Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi te-
lephelyére keres betanított munkára 
férfi munkavállalókat bármely korosz-
tályból, öntvénymegmunkálásra és be-
tonelem gyártásra. Vidékieknek a bejárás 
megoldott. Érd: munkanapokon 8-16-ig, 
 06-70/940-1263

Pultos hölgyet keresünk soproni, éjszakai 
Night Clubba. Kiemelt fizetéssel.   06-
30/565-4559

Spanyolországba karbantartó munká-
ra keresünk műszaki végzettségű mun-
kavállalókat. Villanyszerelő, gépszerelő, 
géplakatos, hűtőgépész szakképesítéssel 
rendelkező munkavállalók jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal, bérigény megjelöléssel a jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

OKTATÁS
Bolti eladó és Boltvezető OKJ tanfolyam. 
 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
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Munkát keresel? 
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKESÍTŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Feladatok: •  hirdetési felület értékesítése a Szeged Körzeti 
Szuperinfóban

  •  komplex hirdetési ajánlatok készítése
  •  új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
Előny: • szegedi lakhely
  • több éves szakmai tapasztalat
Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói 

szintű számítógépes ismerettel rendelkezel, szereted a kihí-
vásokat, nagy a munkabírásod, 

akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk! 
Magas kereseti lehetőség!

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

Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550
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Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00
Telefon: 06-62/20-20-71

Szeged, Cserje sor 4.
(Baumax háta mögött)

Vas .........................................55 Ft/kg 
Lemez ...................................45 Ft/kg
Hullámpapír .........................5 Ft/kg
Vegyes papír ........................3 Ft/kg
Használt akku. .............. 210 Ft/kg
Kábel ........................100-200 Ft/kg
Műa. láda .............................. 30 Ft/kg
Alumínium ............. 300-380 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

SZOLGÁLTATÁS 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,

 62/267-87149
65
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Duguláselhárítás
garanciával!

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

49
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
gyümölcsfák metszése, 

permetezése, 
kaszálás, bozótirtás.

Suti Park Bt.
 06-20/973-3225

49
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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 50 Ft/kg, vas 57 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!

49
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 14–18  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA

48
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SZOBAFESTÉS,
mázolás, tapétázás.
Társasházi, közületi munkákat is 

vállalok. Török Krisztián e.v.
20/299-276649

68
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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
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Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!

Hirdetése megjelenhet:

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

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,
Ne utazzon kilométereket,

Szegedi 
Hőszolgáltató Kft. 

Hibabejelentés: 
06-62/548-854

SZOLGÁLTATÁS, 
HIBABEJELENTÉS:

Szegedi 
Vízmű Zrt.

Hibabejelentés éjjel-nappal: 
06-62/420-155, 
06-80/82-88-82

ÉGÁZ-
DÉGÁZ

Gázszivárgás esetén éjjel-
nappal hívható zöldszám: 

06-80/820-141

IKV Zrt. Gyorsjavító 
szolgálat

Hibabejelentés, 0-24: 
(20) 2828-888

NKM 
Áramhálózati Kft.

Hibabejelentés: 
06-62/565-881

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
január 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20148

15
7

45
54

7

KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, 
szalagfüggöny, fi x és mobil 

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075

48
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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

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

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfi zetéssel vásárolunk tel-

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

dent elszállítunk), valamint 
vásárolunk szekrénysort, hű-
tőszekrényt, antik bútorokat, 
képeket, falitányérokat, por-

celánokat, dísztárgyakat, fali-
órát, régi karórát, jelvényeket, 
kitüntetéseket, ezüst dísztár-

gyakat, csillárt, könyveket, 
régi rádiót, szódásüvegeket, 
demizsonokat, zománcozott 
kannákat, petróleum lámpá-
kat, régi és modern játékokat 
(legókat, kisvasutat, társas-

játékot, stb.). Valamint lakás-
kiürítést, lomtalanítást válla-

lunk. Hívjon bizalommal! (akár 
hétvégén is) Díjtalan kiszállás! 
 06-30/396-4495. 8-18 óráig

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

pénzzel fi zetek.  06-70/415-
4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gé-
pet, mosógépet, kazánt, víz-
melegítőt, hegesztőtrafót, 

radiátort mindenféle rossz gé-
peket ócskavasat, csaptele-

pet színesfémet azonnali kész-
pénzfi zetéssel vásárolunk. 

Hívjon bizalommal. Díjtalan 
kiszállás (akár tanyára is, hét-
végén is). Szállításról gondos-
kodom.  06-30/396-4495.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagy szekrényt, húsvá-
gó asztalt, demizsont, ballont, 8-50 
l-es üvegeket, teljes hagyatékot vá-
sárolok.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040
Figyelem! Használt szőrmebundák, 
irhabundák, bőrruházat (bőrdzsekik, 
bőrkabátok stb.) hatalmas választék-
ban, jó minőségben, olcsón, alkule-
hetőséggel kapható. Nyitva: keddtől 
péntekig 14–18, szombaton 10–12 
óráig. Hódmezővásárhely, Révai u. 11/a.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, 
lomtalanítás.  06-30/46-46-162
Hagyatékot lomtalanítással is, könyv-
hagyatékot, vitrintárgyakat, háztartási 
edényeket, műszaki cikkeket, mosógé-
pet, centrifugát vásárolok. Minden ér-
dekel!  06-30/337-0553
Hordozható csempekályhák eladók. 
 06-30/896-1505.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � -
zetek.  06-30/480-2661.

Mindenféle limlom és hagyaték, bú-
tor, festmény, porcelán, üvegtárgy fel-
vásárlása.  06-30/684-1693.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  06-70/624-5475

ÁLLAT
Néma kacsát, vadkacsát, kakasokat, 
selyembaromfit és postagalambot 
vásárolok. Érd.:  06-30/843-3322.
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető.  06-30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Kivehető fogsor készítése, javítása, 
fogpótlás, alábélelés, kapocs, törés-
javítás garanciával.  30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek.  06-

30/995-1922

EGYÉB
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek 
és én megnyugosztlak titeket. Máté 
11/28. Eleged van a világ nehézsé-
geiből, jöjj Jézushoz. Ingyenes lelki 
támogatást vállal Lukács József lel-
kipásztor. Gyülekezeti alkalom Kiste-
lek, Tóalj u. 11., vasárnap 16 órától. 
 06-70/770-1146
Nyugdíjas hölgy idősek eltartását vál-
lalja, otthonában is!  06-70/388-
79-94

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! 
RUF keményfa brikett 100% 

bükkfából. Ingyenes kiszállítás 
Csongrád megyében 300 kg-

tól. Rendelés, információ: 
 06-20/368-6808

Téli akciós kalodás, és erdei 3 m-es, és 
ömlesztett tűzifa rendelhető! Ingyenes 
házhoz szállítás. Jelenlegi termékeink: 
tölgy, bükk, akác, nyárfa. Kaloda mérete 
1 m x 1 m x 1 m, ár: 11000 Ft-tól. Hív-
jon bizalommal:  06-30/705-2509

Tűzifa akció! Kemény tűzifa 
bükk, tölgy: 2800 Ft/100 kg, 

akác: 3100 Ft/100 kg. Ingyenes 
házhoz szállítás. Hívjon biza-

lommal! Rövid időn belül szál-
lítunk.  06-70/596-9336

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, ju-
har 15 e Ft/m3, kiszállítva. 0630/217-
5575, 0670/506-8000

INGATLAN
Hódmezővásárhelyen belvárosi 
800 m2-es sarki telek eladó 27 M Ft. 
 06-30/2524-158.

Orosháza külterületén eladó 
1,1 Ha szántó kis tanyával. Ér-

deklődni az esti órákban: 
 06-20/220-3295

Orosházán, a Kossuth téren 1. 
emeleti, 2 szobás, 58 négyzet-
méteres lakás 15 négyzetmé-

teres garázzsal eladó. 
Érdeklődni az esti órákban: 
 06-20/220-3295

JÁRMŰ
2006-os Fiat Punto Multijett, dí-
zel, fehér, eladó, 550000 Ft.  06-
70/621-2432

SZOLGÁLTATÁS

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

pesten is, vállalom lakásának 
teljes kiürítését, lomtalaní-

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

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

0-3,5 t-ig költöztetés, bútorszállítás, 
rakodókkal vagy anélkül minden nap. 
 06-20/5655-744.
8 személyes kisbusszal Szabadkára 
a piacra személyszállítást vállalunk. 
 06-30/3-604-255

A Tibi Rolónál 15% kedvez-
mény januárban! Redőnyök, 

szúnyoghálók gyártására, javí-
tására!  06-30/747-7580

Ácsot, tetőfedőt, bádogost jó kere-
seti lehetőséggel felveszek.   06-
20/555-4501.
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 
 06-30/62-34-342
Cserépkályhák újrarakását vállalom. 
 06-20/35-33-992

Duguláselhárítás 024, csator-
natisztítás vidékre is! Kamerás 

csatornavizsgálat! Ingyenes 
kiszállás, tiszta munka. 
06-70/63-03-806 

Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Festés, mázolás anyaggal, munkadíj-
jal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft.  06-
20/610-47-67
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, 
tűzhely javítása számlára, garanciával. 
Gázkészülék-Szerviz Bt.  06-30/906-
5237,  06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, víz-
melegítő, kazán, konvektor stb.) kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. Hétvégén 
is!  06-30/481-0411.

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fa-
gyasztó, klíma, mosó-, mosogatógép, 
háztartási-központi porszívó, páraelszí-
vó. Beüzemelés, karbantartás, javítás. 
www.munkacsiszerviz.hu Munkácsi 
Mihály.  06-30/465-94-77

Januári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány 

készítés, javítás gyártótól, 
akár 2 órán belül. Akció január 

31-ig.  06-20/40-39-489, 
 06-30/747-75-80

Kártya-, tenyérjóslást vállalok, átokle-
vétel, rátét, szerelemkötés, oldás. Hív-
jon bizalommal!  06-70/388-7994
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Ká-
rolyi.  06-30/383-7116

Költöztetés, bútorszállítás, ra-
kodókkal vagy anélkül minden 
nap.  06-20/5655-744 Fehér 

Norbert
Lomtalanítást vállalok! Mindent fel-
vásárolok!  06-30/263-5008
Lomtalanítást, hagyatékolást, épület-
bontást vállalok.  06-20/35-33-992
Műkő sírkeretek kedvező áron meg-
rendelhetők! Lefedéseket, virágváza, 
virágláda pótlást, betűvésést, felira-
tozást, emléktábla, fejpárna, pad, por-
celánkép készítést, sírkőtisztítást vál-
lalunk.  06-70/235-1931
Parkettázás  06-30/62-34-342

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

ciával. Hétvégén is.  06-
20/299-2233

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

soknak 10% kedvezmény. Szo-
bafestést-mázolást és eresz-

csatornázást vállalok 3000 Ft/
fm.  06-20/498-0012

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelem-
kötés, átok-rontás levétele. Hívásra 
házhoz megyek.  06-30/924-3867

SOS tetőszerviz! Vállaljuk min-
denfajta tetők beázásának 

megszüntetését, tetők áthaj-
tását, bádogozását.  06-

70/2-161-656

SOS víz gyors szerviz! Vállalunk 
felújítást és 24 órán belüli ja-

vítást.  06-70/2-139-419
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
precízen, rövid határidővel.   06-
70/235-0566

Szobafestést-mázolást, hő-
szigetelést, kőművesmunkát, 
utólagos tető- és padlásszige-

telést vállalok azonnali kez-
déssel.  06-30/747-7580

Szobafestést, mázolást, burkolást, 
kőművesmunkát, tetőjavítást, áthaj-
tást, teljes befejező belső építésze-
tet vállalunk.  06-30/5-377-577

Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befű-
zését vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.
Tetőfedő, bádogos munkát vállalok ked-
vezményes áron.  06-20/976-5847
Vállalunk: épületek, akár veszélyessé 
vált szerkezetek, mindennemű bontási 
munkáit, válaszfalak-, csempe vissza-
bontását.  06-30/886-3834.
Vásárolok mindenféle bútort, teljes 
hagyatékot lakáskiürítéssel. Károlyi. 
 06-30/383-7116
VILLANYSZERELÉS azonnali ki-
szállással, hibaelhárítás, új hálózat 
vezetékelése.  06-20/458-8906
Villanyszerelést vállalok.   06-
30/272-8392

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

GA, TAKARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, 
HIFI, DISZKÓTECHNIKA STB. JA-

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

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

Vízvezeték szerelést, régiek átalakí-
tását, WC tartályok, csésze, mosoga-
tó, mosdó, szifonok, csaptelepek cse-
réjét vállalom.  06-20/613-6194.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő! 
 06-30/425-02-26
Káros szenvedélyektől mentes fér�  
keresi párját kedves hölgy személyé-
ben.  06-70/621-24-32

Sikeres pártalálás! 
 06-30/355-20-39
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