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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: 550 Ft/kg, alumínium: 260-460 Ft/kg, 

vas: 53 Ft/kg, lemez: 43 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 
saválló: 260 Ft/kg, sárgaréz: 920 Ft/kg, 

akkumulátor: 210 Ft/kg, vörösréz: 1350 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.

MÓRAHALOM: Szegedi út 34. • DOMASZÉK: Köztársaság tér 5.
Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!

A f
ot

ók
 cs

ak
 ill

us
ztr

ác
iók

. Á
ra

ink
 az

 ak
ció

s k
és

zle
t e

re
jéi

g é
rv

én
ye

se
k.

A n
yo

m
da

i h
ibá

ké
rt 

fel
elő

ssé
ge

t n
em

 vá
lla

lun
k.

2018. január 18-28.

59 Ft
656 Ft/kg

Nagy
sós kifl i
90-95 g,
Zombor Cipó Kft.Sült pörc

1 kg, Gulyás

1490 Ft

Soproni sör
0,5 liter, 4,5%
Heineken

199 Ft
398 Ft/liter

279 Ft
1116 Ft/kg

Gazda
túró
250 g,
Sole-Mizo
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Sió
gyümölcs-
italok
1 liter, 25%
(alma, narancs,
szőlő)
Sió Eckes Kft.

269 Ft

229 Ft
1145 Ft/kg

Soós Premio 
Boglyas
metélt
200 g, 8 tojásos,
Soós Tészta Kft.

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

1690 Ft/kg

Fahéjas 
és csokis 
tekercs
1 kg, Fornetti

59 Ft

Mizo Túró Rudi
30 g (mogyorós, natúr), Sole-Mizo

Tento Natural line
toalettpapír
16 tekercs, 3 rétegű, Metsa

899 Ft
56,2 Ft/tek
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Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő  lehetőséggel, 
vásároljanak  hazai szenet 
közvetlenül  a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2017. október 2-től  
2018. február 28-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható! bruttó ár

n Raklapos diószén 41.910 Ft/tonna (41,91 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)
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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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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
48
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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

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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Több mint egy
KÖNYVELŐIRODA
szolgáltatásai:

• könyvvezetés,
•  adóhatóság előtti képviselet 

(nem csak szerződött
ügyfeleknek),

• üzleti tervek elkészítése,
• mini audit,
• adótervezés.
www.kanvasikatalin.hu

� 20/985-17-07
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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.
www.kanvasikatalin.hu
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HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN, BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

■ HOROSZKÓP 4. HÉT
Kos - Örömteli változások sorozata 
vár önre, kedves Kos olyan témákban, 

melyekrő l már rég lemondott. A jelenlegi 
bolygóállások visszahozzák önnek azokat a 
lehető ségeket, melyektő l elég sokat remélt 
a múltban. Egy változás, ami most ön elő tt 
áll, nagyon boldoggá teheti.

Bika - Figyeljen oda az emberekre 
a munkakörnyezetében. Sajnos van 

rá esélye, hogy bizonyos tetteivel, akarat-
lanul maga ellen fordít másokat, legyen 
tehát óva- tos. Ha lebecsül vagy lekicsinyel 
másokat, annak kellemetlen és fájdalmas 
következ- ményei lehetnek.

Ikrek - A szerelem mostanság nagy 
jelentő séggel bír az ön számára. 

Nehéz lesz megkötnie azt az embert, akivel 
együttélést vagy házasságot tervez. Ezen 
kívül a saját bő rén megtapasztalhatja, hogy 
általában hogyan bánt eddig azokkal, akik 
fülig szerelmesek voltak önbe. Pénzügyeit 
illető en jó híreket kaphat.

Rák - Ön mostanság elutazhat vagy 
téli vakáció céljából vagy pedig egy 

fontos munka miatt. Bármi legyen is az ok, 
lelke szinte felpezsdű l. elérkezik végre a 
hő n áhított szabadság ideje. Az átvonuló 
bolygók arra figyelmeztetik, hogy köny-
nyedén kikel- het a medrébő l akár kisebb 
semmiségektő l is.

Oroszlán - A kedvességével, figyel-
mességével nem tud mindenkit 

meggyő zni. Olyan valakinek viszont, akit 
nem tud elviselni a környezetében, nem kell 
szívességeket tennie vagy azonnal ugorni 
az ő  kénye kedve szerint. Ez a két dolog a 
múltban többször is próbára tette úgy az 
idegzetét, mint a lelkét is.

Szű z - Bő séges tennivalója akad a 
napokban a családjában. Sok bajt 

okozhat azzal, ha egy birtokolni akaró 
magatartást vesz fel. Ha úgy érzi, hogy 
fizikai kondíciója nincs rendben, keresse 
fel háziorvosát. Ne sajnálja sem az idő t 
sem a pénzét, hogy önmagával is törő djön. 
A hét közepe fele óvatosan kezelje a kör-
nyezetében élő ket.

Mérleg - Ellenséges érzéseket táp-
lálhat egyik fiatalabb rokona iránt 

anélkül, hogy ennek tudná az okát. A leg-
jobban teszi, ha megpróbál felülkerekedni 
ezen az érzésen, mert kettő jük kapcsolata 
gyümölcsöző  is lehet, ha már túljutottak 
az érzel- mi kétségeiken. Az egészségére 
fokozott figyeljen ezekben a napokban.

Skorpió - Új híreket kaphat az elő ző  
romantikus partnerérő l, de ebben 

az ügyben egy kis ironikus érzés lesz úrrá 
önön. Mostanság a munka megszállottja 
érdem- rend illetheti meg. Alig pihen, 
szinte semmire és senkire sem jut ideje 
a munkáján kívül. Családjára, szeretteire 
is szánjon idő t, ne csak a munkának, az 
üzleti életének.

Nyilas - Végre elégedett a karrierje 
helyzetével, mely végre olyan formát 

ölt, amelyre ön már régóta vágyakozott. 
Tökéletesen végzi a munkáját, kapcsolatai 
pedig elbű völő ek és színesek. Bízzon jobban 
ítélő képességében és a döntéseiben. A 
pénzügyeiben érdemes tájékozottabbnak 
lennie az elő ző  évtő l.

Bak - Ezen a héten túlságosan érzé-
keny, túl büszke és érzelmes lehet. 

Az elég nyilvánvaló, hogy mások kérdéseire 
elég sű rű n vállrándítással válaszol. Több 
humorral kezelheti saját magát, és nem 
kellene kínosan odafigyelnie mások minden 
egyes szavára. Elő fordulhat, hogy szorít a 
határidő  és meggátolja valamilyen külső  
körülmény abban, hogy a tervezett idő re 
véghezvigye elképzeléseit.

Vízöntő  - Ne engedje, hogy az önural-
ma körüli problémák rátelepedjenek 

a gondolataira. Mostanában nagyon elfoglalt, 
de ha a figyelmét a munkájára összpon- 
tosítja, minden rendben lesz. Anyagi biz-
tonsága érdekében minél hamarabb lépjen 
a tettek mezejére. Kockáztathat bátran, 
mert aki mer, az nyer.

Halak - Valószínű , hogy kételyek 
gyötrik. Talán egy kis elkülönültséget 

érez az életében, amely érzelmi pangást 
és mély nosztalgikus hangulatot ered- 
ményezhet. Nem érdemes sok programot 
terveznie erre a hétre. Többnyire mégis szíve 
szerint a jó kis meleg otthonában szeretne 
lenni. Óvakodjon a hirtelen meggazdagodás 
kockázataitól.
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VICCES 
GONDOLATOK

ÁLLÁS–OKTATÁS

Az orosz hűtőgépgyár öreg 
munkása nyugdíjba megy és 
ebből az alkalomból interjút 
készítenek vele. - Mondja elv-
társ, van magának otthon hű-
tőszekrénye? - Nem, nekem 
nincs. - De ember, maga negy-
ven évig egy hűtőgépgyárban 
dolgozott, ahol semmi mást 
nem gyártottak, csak hűtőgép 
alkatrészeket! Ha minden nap 
csak egy kis alkatrészt vitt vol-
na haza, már lenne otthon hű-
tője! - Higgye el, ezzel próbál-
koztam több éven át, de akár-
hogy raktam otthon össze az 
alkatrészeket, mindig tank jött 
ki belőle. 


Ki szerint miért ment át a 

csirke az úton? - Arisztotelész: 
Ilyen a csirkék természete. Át-
mennek az úton. - Szaddam 
Husszein: Ez példa nélküli pro-
vokáció, így feljogosítva érez-
zük magunkat, hogy 50 tonna 
ideggázt dobjunk a csirkére. - 

Január elseje óta vissza-
igényelhetitek a nyelvvizs-
gátok díját, ha megfeleltek 
néhány feltételnek. Renge-
teg olvasói kérdés érkezett, 
úgyhogy ismét összefoglal-
juk a legfontosabb infókat. 
következnek.

Milyen nyelvvizsga díját 
kaphatjátok vissza?

A Magyarországon akkre-
ditált, középfokú (vagyis B2-
es) és felsőfokú (C1-es) angol, 
német, francia, orosz, olasz, 
spanyol, latin, portugál, arab, 
héber, kínai, japán, holland, 
finn és nemzetiségi nyelvek-
ből tett nyelvvizsgák díját igé-
nyelhetitek vissza. A kedvez-
mény a komplex, valamint az 
egyesíthető írásbeli és szóbe-
li részvizsgákra, az általános 
és a szaknyelvi vizsgákra is. 
Emellett vissza lehet igényelni 
a nyelvvizsga-honosítás dját is.

49
88

7

Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?

Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN
35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/799-5957, E-mail: ginop612@minervabridge.hu

Eng.szám: E-000034/2013

Ronald Reagan: Elfelejtettem... - 
Martin Luther King: Már látom 
azt a világot, ahol minden csir-
ke szabadon átmehet az úton 
anélkül, hogy célját fel kellene 
fednie. - Nixon elnök: A csir-
ke NEM ment át az úton. Is-
métlem: a csirke NEM ment 
át az úton! - Freud: A puszta 
tény, hogy ennyire érdekel, mi-
ért ment át a csirke a túloldal-
ra, elfojtott szexuális bizonyta-
lanságodat tárja fel. - Bill Gates: 
Most fejeztük be az új Csirke 
Office 2000-et, amely nemcsak 
átmegy a túloldalra, de tojást 
tojik, nyilvántartja fontos ira-
tait és kezeli a könyvelését. - 
Bill Clinton: Fontos bejelen-
tésem van. És megismétlem, 
hogy biztosan megértsék. Nem 
volt szexuális kapcsolatom az-
zal a csirkével. Nem volt! - Dar-
win: A csirkék, évmilliók alatt 
természetes kiválasztódás út-
ján oly módon fejlődtek, amely 
felruházza őket a túloldalra va-

ló átkelés képességével. - Ein-
stein: Hogy most a csirke kelt 
át a túloldalra, vagy az út moz-
dult el a csirke alatt, ez viszo-
nyítási pont kérdése. 


Mondatok, amiket nem sze-

retnél hallani egy tetováló mű-
helyben: - SAS? Nem azt mond-
ta, hogy pasas? - Sajnos a közepe 
felé kifogytam a vörös tintából, 
ezért utána rózsaszínt használ-
tam. - Ember, hogy utálom ezt 
a rohadt csuklást! - Nem akar 
még valamit íratni a hátára? 
Most látom, hogy egy csomó 
hely van még itt. - Kész a zász-
ló, és ezektől a zsírpárnáktól 
még lobog is. - Ön ha elront 
valamit zárójelbe teszi, vagy 
áthúzza? - Hoppá... 


Sanyika és az anyja utaznak 

a vonaton. - Anyu, mi az ott? - 
Az egy szénakazal! - Hol? 


Két szőke nő vitatkozik az 

étteremben. - A te fejedben 
vákuum van! Mire a másik: - 
Az még mindig jobb, mintha 
üres lenne! 


Két ember barkobázik: - Fér-

fi? - Igen. - Fekete haja van? - 
Igen. - Szemüveget hord? - 
Igen. - A munkatársam? - Igen. - 
Rákérdezhetek? - Igen. - Ki az? 


Kocsmáros az enyhén részeg 

vendégnek: - Azt hiszem, mára 
már eleget ivott, uram! - Ugyan 
már ember! Ma vesztettem el a 
feleségemet! - Bocsánat, nehéz 
dolog elveszteni egy feleséget! - 
mondja megértően a csapos. - 
Igen, sőt, egy ideig úgy nézett 
ki, hogy majdnem lehetetlen! 


Az ejtőernyős oktató és ta-

nítványa az ejtőernyőzést gya-
korolják. Kiugranak a repülő-
ből, és miközben zuhannak, a 
tanítvány megpróbálja kinyitni 
az ejtőernyőt de nem sikerül. 
Odaszól az oktatónak: - Mes-
ter! Nem nyílik az ejtőernyő! - 
Nem baj fiam, ez még csak a 
gyakorlat. 


Egy idős juhász a réten le-

gelteti a nyáját, amikor a kö-
zeli országúton egy vadonatúj 

Mercedes tűnik elő a porfelhő-
ből. Az autó hirtelen megáll a 
juhász mellett, a lehúzott abla-
kon kiszól egy öltönytös fickó: - 
Uram! Ha megmondom, pon-
tosan hány birkája van, nekem 
ad közülük egyet? A juhász vé-
gigméri a fickót, és rábólint: - 
Nem bánom. A fiatalember ki-
száll az autóból, előveszi a lap-
topját, az Interneten felcsatla-
kozik egy GPS műholdas navi-
gációs rendszerre, beszkenneli 
a területet, megnyit egy táblá-
zatot, elküld egy e-mailt, hama-
rosan választ kap, majd odafor-
dul az öreghez: - Pontosan 2714 
birkája van. - Valóban - feleli a 
juhász - válasszon egyet a nyáj-
ból. Az idegen kiválaszt egy álla-
tot, és beteszi az autóba. A juhász 
utánaszól: - Ha megmondom, 
mi a foglalkozása, visszaadja a 
juhomat? - Persze! Miért ne? - 
Maga vállalkozási tanácsadó. - 
Tényleg az vagyok. Hogy talál-
ta ki? - Nem volt nehéz. Maga 
egyszerűen csak megjelent itt, 
holott senki nem hívta. Jutalmat 
akart egy olyan válaszért, amit 
már eleve tudtam, egy olyan 
kérdésre, amit senki nem kér-
dezett. Ráadásul semmit sem 
tud a munkámról... Na, és ak-
kor most visszaadja a kutyámat? 

Meddig lehet leadni a 
középiskolai felvételi 
jelentkezési lapjait?

Szombaton tartják a kö-
zépfokú felvételi központi 
írásbeli vizsgáit, azonban 
a középiskolai, gimnázi-
umi felvételi jelentkezés 
nem szombatig tart. 

A 9. évfolyamon az írásbeli-
re 54 ezer diák jelentkezett; a 6 
évfolyamos gimnáziumi vizs-
gán mintegy 8600-an, a 8 év-
folyamoson csaknem 6 ezren 
vesznek részt. A diákok ma-
gyar nyelvből és matematiká-
ból adnak számot tudásukról. 

 "A felvételi eljárás során 
annyi jelentkezési lapot kell 
kitölteni, ahány középfokú 
iskolába be szeretnék nyúj-
tani a jelentkezést. A jelent-
kezési lapo(ka)t (célszerűen 
könyvelt postai küldemény-
ként) a középfokú iskolába 
kell megküldeni 2018. feb-
ruár 19-ig" - olvasható az 
Oktatási Hivatal tájékoz-
tatójában.

Forrás: eduline.hu

Ingyenes nyelvvizsga: 
a négy legfontosabb 
kérdés és a válaszok

A "régi" nyelvvizsga díját 
is visszakaphatjátok?

Nem. A legfontosabb sza-
bály, hogy csak 2018. január 
1-je után megszerzett nyelv-
vizsga díját igényelhetitek 
vissza.  Viszont a kedvez-
mény nemcsak azok vehe-
tik igénybe, akik most elő-
ször szóbeliztek-írásbeliz-
tek sikeresen, hanem azok 
is, akik már rendelkeznek 
alacsonyabb szintű vagy más 
nyelvből szerzett bizonyít-
vánnyal. Fontos a korhatár: 
a díjat csak a 35 évnél fiata-
labbak igényelhetik vissza.

Példa: ha 2008-ban középfo-
kú nyelvvizsgát szereztetek an-
golból, idén márciusban pedig 
németből is nyelvvizsgát tesz-
tek, akkor a német nyelvvizs-
ga díját visszaigényelhetitek. 
Az angolból tett nyelvvizsga 
díját nem kaphatjátok vissza, 

hiszen azt 2018. január 1-je 
előtt szereztétek.

Egyáltalán nem kell fizet-
ni a nyelvvizsgáért?

A nyelvvizsga díját be kell 
fizetni, ha sikerül a vizsga, 
visszaigényelhetitek a pénzt.

És ha nem sikerül a nyelv-
vizsga? Akkor is visszakap-
játok a pénzt?

Nem. Kizárólag a sikeres 
nyelvvizsgák díját lehet visz-
szaigényelni.

Szakmai tanfolyamok:
• Svédmasszázs
• Talpmasszázs
• Köpölyöző masszázs
• Alternatív � zioterápia
• Természetgyógyászati modul
• Házi beteggondozó-segítő

06-30/219-4109
www.erudio.hu
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ÁLLÁS–OKTATÁS

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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A SZEGEDI ÖNTÖDE KFT., 
SZEGED, KÁLVÁRIA SGT. 
65-67. SZÁM ALATTI 
TELEPHELYÉRE

MUNKATÁRSAT KERES: 
BETANÍTOTT MUNKÁST (ÖNTÖDEI MUNKÁKRA)

AMIT KÍNÁLUNK:
• HOSSZÚ TÁVÚ, STABIL MUNKAHELY
• KÜLÖNBÖZŐ PÓTLÉKOK, PRÉMIUMOK, 
JUTALMAK
• CAFETERIA, MUNKARUHA
• UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

ÖNÉLETRAJZÁT A KÖVETKEZŐ EMAIL CÍMRE 
VÁRJUK:
HR@SZEGEDIONTODE.HU, VAGY SZEMÉLYESEN 
A SZEGED, KÁLVÁRIA SGT. 65-67. SZÁM ALATT 
(PORTA).
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•  fémesztergályos
•  CNC marógép-

kezelő
•  összeállító lakatos

•  általános lakatos
•  hegesztő
•  betanított 

köszörűs
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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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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1.  Figyeljünk 
a testbeszédre!

Minden interjú stressz-
helyzet, hiszen az állás múl-
hat rajta. Figyeljünk ezért 
mindig arra, hogy a kényes 
kérdéseknél is maradjunk 
higgadtak, és ügyeljünk, 
hogy a nagy “árulkodó”, a 
kezünk lehetőleg maradjon 
előttünk az asztalon 

2.  Így tárgyaljunk 
a fizetésről!

Gondoljuk végig az inter-
jú előtt, hogy mi az a mi-
nimumösszeg, amennyiért 
még érdemes elvállalunk 
az adott feladatot. Húzzuk 
meg az alsó határvonalat, 
ami alá már nem tudunk 
vagy akarunk menni. Az in-
terjún majd megkérdezik, 
hogy mennyit szeretnénk 
kapni. Ekkor meg kell kér-
dezni, hogy “Ugye bejelen-

Hogyan tehet jó 
benyomást 
állásinterjún?
•  Érkezzen meg időben, ne késsen
•  Készüljön fel a cégből
•  Tudja, hogy milyen pozíció állásinterjújára érkezett
•  Ismerje saját önéletrajzát
•  Vegye ki testékszereit, öltözzön fel üzletiesen
•  Ne beszéljen túl sokat
•  Hagyja az interjúztatót beszélni
•  Motivációs tényezőként ne csak a pénzt említse
•  Ne tegezze le az interjúztatót
•  Ne vegye fel a telefonját az interjú közben

Tippek sikeres 
állásinterjúhoz

tett munkáról van szó? Ha-
vi bérről beszélünk? Bruttó-
ban vagy nettóban? Van-e 
cafeteria a cégnél?”.  Ne kér-
dezzünk vissza, hogy meny-
nyit szeretnének adni!

3.  Kevesebb 
mellébeszélést!

Kerüljük az előre betanult, 
panelmondatokat, mert a 
beszélgetés nagyon életide-
gen lesz. Ne idézzünk tan-
könyvi mondatokat, úgyis 
hamar kiderül egy gyakor-
lott interjúztatónál, hogy 
ezek nem a pályázó saját 
gondolatai.

4.  Kérdezzünk!

Ha valakit érdekel a mun-
kakör (és azért ment el az 
interjúra), akkor kérdezze 
meg például hogy ki lesz a 
főnöke. Mi lesz a legfonto-
sabb feladata? Új-e a mun-

kakör vagy már korábban is 
betöltötték? Miért ment el 
az elődje? A cég szerint mi 
az a tapasztalat, ami feltét-
lenül szükséges az állás be-
töltéséhez?  Mikortól sze-
retnék betölteni a pozíciót? 
Helyileg az adott épületben 
lesz a munkahely vagy va-
lahol máshol? 

Akinek az interjú végén 
nincsenek kérdései, az azt 
a benyomást keltheti, hogy 
nem is igazán érdekli a 
munkakör. 

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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.

Szegedi munkára csőszerelőt felveszek. Be-
jelentett munka, hosszútávra, kiemelt � zetés-
sel. Tel.: 06-70/342-8999

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, kereskedelmi, szakács, 
pincér, cukrász képzések Szegeden. Tel.: 06-
70/316-23-23 E-001458/2016.

Bolti eladó és Boltvezető OKJ tanfolyam. Tel.: 
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. 
Tel.: 06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

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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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@inform.hu 
e-mail címre kérjük. 

Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550
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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

Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági terü-
letre: állattenyésztés - állatgondozás 

(szarvasmarha, sertés), növénytermesz-
tés, traktoros, mezőgazdasági gépsze-
relő, ill. betanított munkákra; továbbá 
építőipari munkákra: kőműves, bádo-
gos, ács, festő-mázoló feladatok ellá-

tására. Tapasztalat előny, de egyik he-
lyen sem feltétel. Legalább alap német 
vagy angol nyelvtudás minden helyen 
feltétel. Jelentkezés: Tel.: 06-70/607-

0067, szeged@andreasagro.com; www.
andreasagro.com

Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi telep-
helyére keres betanított munkára fér�  mun-
kavállalókat bármely korosztályból, öntvény-
megmunkálásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. Érd: mun-
kanapokon 8-16-ig, Tel.: 06-70/940-1263

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

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, Tel.: 06-30/313-35-16

Bútoripari cég asztalost, betanított mun-
kát keres az osztrák határ mellett. Érd.: Tel.: 
06-70/219-3688

CO2 hegesztőket, fényezőket, tar-
goncásokat keresünk kiskunmaj-

sai munkahelyre. Hosszútávú beje-
lentett munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költség-

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

femmunka.eu@gmail.com

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. keres 
műszaki végzettségű munkavállalókat karban-
tartó, gépkezelő munkakörbe. Villanyszerelő, 
gépszerelő, géplakatos szakképesítéssel ren-
delkező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal jozsef.
toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282 Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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Éppen csak kihevertük a 
karácsonyi és szilveszteri la-
komázás, ünneplés fáradal-
mait, máris kezdődik a bá-
li szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén 
a telet is elűzzük, virágva-
sárnapon pedig már a ta-
vasz közeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendá-
rium szerint a farsang ünnepe 
vízkereszt és hamvazószerda 
közé esik, melyhez számta-
lan népi hagyomány kapcso-
lódik. A párválasztás mellett 
a farsang lényege a szabályok 
felrúgása és kigúnyolása. Az 
álarcok és a maszkok viselé-
se is erre vezethető vissza: a 
névtelenség, az „arctalanság” 
biztosítjVince-nap Siklósona 
mindenki számára a féktelen 
mulatozást.

Vízkereszt napja mindig ja-
nuár 6-a. A bibliai hagyomány 
szerint a pap ekkor szenteli 
meg a tömjént és a vizet, me-
lyet azután a kereszteléshez 
is használnak – innen ered a 
nap neve is.

Hamvazószerda azonban 
változó ünnepnap, mindig a 
húsvétot megelőző 40. nap, 
mely 2018-ban február 14. A 

Farsangi 
hagyományok

hagyomány szerint a hamva-
zószerdát megelőző nap – hús-
hagyó kedd – a farsang utol-
só napja, amikor még gátlás-
talanul lehet lakomázni, mi-
vel azután kezdődik a húsvé-
tig tartó böjti időszak.

A farsang farka
A szokások és hiedelmek 

zömének szempontjából több-
nyire farsangvasárnap, far-
sanghétfő és húshagyókedd 
alkotja az igazi farsangot. A 
záró három napot „farsang 
farkának” is nevezik. Ezek a 
felszabadult mókázás igazi 
napjai. „Felkötjük a farsang 
farkát” - mondták még jó öt-
ven éve is az idősebb embe-
rek, ha farsang idején meglá-
togatták a rokonokat, baráto-
kat, ismerősöket, vagy szóra-
kozni mentek. Régi hagyomány 
a Balaton-felvidéken az „asz-
szonyfarsang”, melyet mindig 
farsanghétfőn rendeznek. Ek-
kor a lányok, asszonyok férfi-
ruhába bújtak, és férfi módra 
mulattak egész nap.

A népi kalendáriumban kü-
lönleges nap a hamvazószerda 
utáni csütörtök, amikor fel-
függesztették a böjtöt, hogy 
elfogyaszthassák a megma-

FARSANGI SZALAGOS FÁNK
Hozzávalók:
50 dkg liszt
4 tojássárgája
3 dl tej
3 dkg élesztő
6 dkg kristálycukor
6 dkg vaj
1 csipetnyi só
1 kupaknyi rum
1 citrom héjának reszeléke
1 csomag vaníliás cukor
olaj a sütéshez

Elkészítés: 
Langyos cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt, hozzáadjuk a liszthez, és a többi 

anyaggal együtt összedolgozzuk, hólyagosra, kb. 10-15 percig dagasztjuk. A tésztájá-
ba rumot, citromhéjat, vaníliás cukrot is teszünk. 45 percig kelesztjük meleg helyen.

Kelesztés után 3 cm vastagra nyújtjuk, és 8 cm-es fánkszaggatóval szaggatjuk. 
Utókelesztjük (10-15 perc). Közepébe mélyedést nyomunk, és olajban sütjük úgy, 
hogy a mélyedés lefele legyen, fedő alatt. Fordítás után fedő nélkül sütjük tovább.

Ha kész a fánk, habzsákkal a mélyedésekbe rummal összekevert lekvárt formá-
zunk, porcukorral tálaljuk!

radt farsangi ételeket: ez volt 
a zabáló-, torkos- vagy tob-
zódócsütörtök. Néhány éve – 
nagy sikerrel – a hazai étter-
mek újraélesztették ezt a ha-
gyományt, és jelentős kedvez-
ményekkel várják a vendége-
ket. Érdemes tehát már most 
beírni a naptárba február 17-
ét, Torkos Csütörtök napját.

A legendák hava
A farsangkor még több, 

olyan jeles nap van, amely 
köré legenda szövődött az év-
századok során, s amelyeket 
a néphagyomány máig őriz. 
Január 22. Vince napja - ter-
mésjósló nap: "Ha megcsor-
dul Vince, teli lesz a pince" 
– tartja a közmondás. E na-

pon a szőlőtermelők figye-
lik az időjárást: ha szép, na-
pos az idő, akkor jó, ha kö-
dös, borús, akkor rossz bor-
termés várható szüretkor. 
A drávaszögi falvakban ún. 
vincevesszőt metszettek, amit 
a meleg szobában vízbe állí-
tottak, s abból, hogy meny-
nyire hajtott ki, a következő 
év termésére jósoltak. A ko-
pácsi gazdák szerint sok bort 
kell inni ezen a napon, hogy 
bő legyen a termés. Mind a 
vincevessző hajtatása, mind 
pedig a pincelátogatás a ma-
gyar nyelvterület más része-
in is szokás volt, és a borvi-
dékeken mára egyre inkább 
újraéledő hagyomány, ilyen 
a Vince-nap Siklóson vagy 

a villányi Pincéről pincére 
program is.

Téltemetés magyar módra
A farsang és az azt köve-

tő böjti időszak a tél végére 
is utal. Ennyiben a téli ün-
nepkör része, de már előre, 
a tavaszra utaló mozzanatok 
is megjelennek benne. Innen 
adódnak a határnapjai: Ger-
gely-nap, virágvasárnap. Eleve 
egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mu-
latságokat. Azt hitték ugyanis 
az emberek, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap legyengül, 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, alakos-
kodással, boszorkánybábu el-
égetésével akarták elűzni őket.
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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 

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

dent elszállítunk), valamint 
vásárolunk szekrénysort, hű-

tőszekrényt, antik bútoro-
kat, képeket, falitányérokat, 
porcelánokat, dísztárgyakat, 
faliórát, régi karórát, jelvé-

nyeket, kitüntetéseket, ezüst 
dísztárgyakat, csillárt, köny-

veket, régi rádiót, szódásüve-
geket, demizsonokat, zomán-
cozott kannákat, petróleum 
lámpákat, régi és modern já-
tékokat (legókat, kisvasutat, 
társasjátékot, stb.). Valamint 
lakáskiürítést, lomtalanítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal 

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

8-18 óráig

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

készpénzzel fi zetek.  06-
70/415-4013

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

gépeket ócskavasat, csapte-
lepet színesfémet azonna-
li készpénzfi zetéssel vásá-

rolunk. Hívjon bizalommal. 
Díjtalan kiszállás (akár tanyá-
ra is, hétvégén is). Szállításról 
gondoskodom.  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! 100 db valódi szőrmebun-
da használt, kifogástalan állapotban, 
csak egy tételben nagyon olcsón el-
adó 2000 Ft/db.  06-70/626-5228.

Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, 
lomtalanítás.  06-30/46-46-162

Használt elegáns szőrmebundák, ir-
habundák, bőrruházat olcsón, folyama-
tosan kapható. Nyitva: keddtől pénte-
kig 14–18, szombaton 10–12 óráig. 
Hódmezővásárhely, Révai u. 11/a.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � -
zetek.  06-30/480-2661.
Mindenféle limlom és hagyaték, 
bútor, festmény, porcelán, üvegtárgy 
felvásárlása.  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
Vásárolnék mindenféle használt kézi 
szerszámokat, satut, villáskulcsot, fú-
rókat stb., valamint használt katonai 
surranókat.  06-30/779-73-39

ÁLLAT

Kettős hasznú vörös kakasok 
tanyáról eladók, 7 hónapo-

sak.  06-20/219-6736

Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 
kg-os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető.  06-
30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek.  06-

30/995-1922

EGYÉB
Akciós extra, vastag, hasított kemény 
tűzifa kiszállítva 12000 Ft/m3.  06-
70/626-4863

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! 
RUF keményfa brikett 100% 
bükkfából. Ingyenes kiszállí-
tás Csongrád megyében 300 
kg-tól. Rendelés, információ: 
 06-20/368-6808

Tűzifa akció! Bükk, tölgy 
2800 Ft/100 kg-tól, akác 3100 

Ft/100 kg-tól. Mennyiség-
től függően 1-2 napos határ-
időn belül szállítunk.  06-

70/596-9336

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, ju-
har 15 e Ft/m3, kiszállítva.  06-
30/217-5575,  06-70/506-8000
Tűzifa kamionos tételben, tölgy, bükk, 
gyertyán 2 méteres rönkben 26.400 
-27.500 Ft/tonna ártól rendelhető. 
 06-30/999-7816
Tűzifa! Vegyes, kemény 12000 Ft/
m3, kályha készre aprítva. szállítás-
sal.  06-20/617-2774

INGATLAN
Igényesen felújított Siófok belvárosi 
lakás eladó vagy kiadó tulajdonostól. 
 06-30/9367-730, http://hoz-ep.
hu/siofokihaz/

Szeged 02073/20 2,36 ha szántó 
bérbeadó. Érd.:  06-20/521-2043
Tulajdonostól ház eladó Hódmező-
vásárhely, Dózsa Gy. utcában. 765 m2 
telek, 168 m2, 2 szoba + 3 félszoba, 
felújítandó ingatlan. Szoba, konyhás 
melléképület, 2 garázs, stb. Irányár: 
20 M Ft.  06-30/232-2489.

JÁRMŰ

Simsont veszek akár hibá-
sat vagy hiányosat is.  06-

30/905-6532

Vennék Simson motorkerékpárt, akár 
üzemképtelent is, ár megegyezés sze-
rint.  06-30/531-3592

NÖVÉNY
Burgonya feketeföldi 3–5 cm-es, 
Kondor, Kleopátra, Bella Rosa, Ba-
latoni Rózsa, Red Scharlett eladó. 
 06-70/502-2569.

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.

A Tibi Rolónál 15% kedvez-
mény januárban! Redőnyök, 
szúnyoghálók gyártására, ja-
vítására!  06-30/747-7580

Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 
 06-30/62-34-342

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, 

karbantartása. 
 06-20/978-3962.

Cserépkályhák újrarakását vállalom. 
 06-20/35-33-992
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-
, központifűtés-szerelés, javítás. WC-
tartály, mosdó cseréje, csaptelepek ja-
vítása, cseréje.  06-20/9841-370.

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

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

806 Egyed Adrián. www.
dugulaselharitasszeged.hu

Festés, mázolás anyaggal, munka-
díjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft. 
 06-20/610-47-67

Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, 
tűzhely javítása számlára, garanciá-
val. 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.

Januári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány 

készítés, javítás gyártótól, 
akár 2 órán belül. Akció janu-
ár 31-ig.  06-20/40-39-489, 
 06-30/747-75-80.

Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Ká-
rolyi.  06-30/383-7116

Költöztetés, bútorszállítás, ra-
kodókkal vagy anélkül min-

den nap.  06-20/5655-744 
Fehér Norbert

Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Lomtalanítást vállalok! Mindent 
felvásárolok!  06-30/263-5008
Lomtalanítást, hagyatékolást, épület-
bontást vállalok.  06-20/35-33-992
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 ereszcsa-
tornázást vállalok 3000 Ft/fm. 
 06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-
20/886-0926
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelem-
kötés, átok-rontás levétele. Hívásra 
házhoz megyek.  06-30/924-3867

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

tást.  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

Szőnyegtisztítás háztól-házig. Barzak 
takarítószolgálat.   06-20/363-
0760,  06-20/318-6488, facebook: 
barzaktakarítás

Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befűzé-
sét vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.

Vásárolok mindenféle bútort, tel-
jes hagyatékot lakáskiürítéssel. Ká-
rolyi.  06-30/383-7116

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, TE-
LEVÍZIÓ, HŰTŐGÉP, CENTRIFU-

GA, TAKARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, 
HIFI, DISZKÓTECHNIKA STB. 

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 
ÉRD.: SZEGED, HÓBIÁRT BASA 

U. 8.  06-62/431-838, 
 06-20/9627-262. WWW.

ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

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

Villanyszerelést vállalok.   06-
30/272-8392

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

Sikeres pártalálás!  06-
30/355-20-39

www.szuperinfo.hu
Szegedi Szuperinfó
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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
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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
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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.

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

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
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Januári ELÔFOGLALÁSI AKCIÓ 
a KS Ablak Ajtónál. Rendelje meg idei nyílászáróját 

TAVALYI ÁRON!
Beépítés az ön igényei szerint 

9 hónapon belül.
Pl : 150x150-es bukó-nyíló ablak br. 49.000 Ft
A megrendelés és beépítés közötti időtartam 8-10 hét!

 PRÉMIUM 
TERMÉKCSALÁD 7 ÉV GARANCIÁVAL!

Kovács Sándor e.v. Tel.: +36-70/380-6524
www.ksablakajto.hu Ajánlat kérés: info@ksablakajto.hu
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Krucsai István
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL

& 0630

0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ

30 év szakmai tapasztalattal.
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30 év szakmai tapasztalattal.
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SZOBAFESTÉS,
mázolás, tapétázás.
Társasházi, közületi munkákat is 

vállalok. Török Krisztián e.v.
20/299-276649
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WWW.MUNKACSISZERVIZ.HU

Munkácsi Mihály
Tel.: 30/465-947749
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szerviz@munkacsiszerviz.hu

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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


