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

vas: 53 Ft/kg, lemez: 43 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 
saválló: 260 Ft/kg, sárgaréz: 950 Ft/kg, 

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

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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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.

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

Nyitva tartás: 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!

ÍzelÍtô AkciÓS AjánlAtunkbÓl!

Detralex 500mg filmtbl. 60x Az
 ak

ció
k i

dő
ta

rta
m

a  
20

17
. 0

5. 
26

- 0
6. 

30
-ig

!

5729.-Ft helyett

4299.- Ft

3349.-Ft helyett 

2499.- Ft

4149.-Ft helyett

2999.- Ft
Prostamol uno
320mg 60x

ÍzelÍtô nyári AjánlAtunkbÓl:
    uriage, bioderma, la roche Posay napozókra
         1000 Ft  kedvezmény aug. 31-ig
             továbbá a második uriage vagy Vichy termék féláron jún. 30-ig
                 Vichy Dercos samponokra 500 Ft, a hajhullás elleni
                    ampullákra pedig 1500Ft kedvezményt adunk jún. 30-ig

lioton gél 100g

 

DÓM PATIKA
6720 Szeged,

Oskola utca 19.
Tel.: +36 62 444 855

Nyitva:
H–P.: 7.30–19.00 • Szo.: 8.00–12.00

          Facebook:
www.facebook.com/dompatika
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Havonta megújuló akciókkal várjuk 
kedves betegeinket, vásárlóinkat!

          Facebook:
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GREE vizes hőszivattyúk, légkezelők, 
páramentesítők raktárról! Épülő és felújítás 
alatt lévő házak, lakások klíma előkészítése.
Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi ajánlatokért keressen bennünket!

Tel.:06-30/206-8711, vagy
e-mail:  feherklima@orosnet.hu 

A KLÍMA és beszerelési akció érvényes 2018. február 28 -ig vagy a készlet erejéig!

FEHÉR
KLÍMATECHNIKA www.feherklima.hu

 GREE és SYEN klímákra 3+2 év garancia!

Ne várja meg az áremeléseket 
és a kánikulát! Válasszon 

AKCIÓS klímáinkból!
2,5 kW  GREE Lomo Plusz inverteres klíma ............ 162.100 Ft
3,2 kW  GREE Lomo Plusz inverteres klíma ............ 171.300 Ft
2,6 kW GREE Comfort Plus inverteres klíma .......... 170.100 Ft
3,5 kW GREE Comfort  Plus inverteres klíma ......... 181.600 Ft 
2,7 kW GREE AMBER inverteres Klíma ................... 199.900 Ft
3,5 kW GREE AMBER inverteres Klíma ................... 211.300 Ft
2,5 kW SYEN City inverteres klíma ........................ 134.760 Ft
3,2 kW SYEN City inverteres klíma ........................ 142.760 Ft

Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
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Szeretne egy több mint 70 éves 

múlttal rendelkező cég tagja lenni?

Szeretne minőségi, természetes 

alapanyagú termékeket forgalmazni?

Csatlakozzon a  
franchise rendszeréhez!

Azonnal átvehető üzleteink az alábbi városokban:

BUDAPEST, DUNAÚJVÁROS, GYŐR, 

PÉCS, SOPRON, SZEGED, VESZPRÉM
Információ: Hencz Emőke, Benyovics Tímea 
hencz.emoke@herbaria.hu, 06-20/486-3357 

benyovics.timea@herbaria.hu, 06-30/345-8126

Országosan keressük új Franchise Partnereinket!
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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!

Az ERZOL 2000 Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy a Szeged, 
Etelka sori TESCO mögötti 

parkolóban létesített 
kisfeszültségű földkábeles 

hálózatot 
az NKM Áramhálózati Kft. 

2018.02.06-án 
FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 

Felhívjuk a � gyelmet, hogy 
az elektromos berendezések 

megközelítése, érintése 
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
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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.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD ROVAT
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
48
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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

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

E G É S Z S É G H Á Z !

Imike a 2 éves életvidám kis-
fiú az Újszegedi Gyermekgyógy-
ászati Klinika lakója. Jelenleg 
épp tolószékkel tanul közleked-
ni. Neuroblastomája (rosszin-
dulatú idegrendszeri dagana-
ta) volt, ennek következtében 
deréktól lefelé kicsi teste lebé-
nult. Édesanyja egyedül neveli, 

az államtól kapott csekély ösz-
szegből sajnos nem telik saját 
tolószékre. Kézben hozza - vi-
szi mindenhová a kisgyerme-
ket. Szegedtől 45 km-re lak-
nak ahonnan nem megoldott a 
nagyvárosi kórházba a kezelé-
sekre való bejutásuk. Így szinte 
állandóan a kórházban vannak. 

Közösen tegyünk 
CSODÁT! Imike támogatása 

kapcsán a 
www.matrixalapitvany.hu és 

a www.facebook.com/matrix.
alapitvany oldalakon további 
információkat szerezhet. Sok 
kicsi sokra megy, hálásan kö-

szönjük a segítségét!

Imike tolószéke a tét
50
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

Cégünk, a Brinkman Hungary Kft. egy 130 éves múlttal 
rendelkező, kertészeti berendezéseket gyártó és forgalmazó 

vállalat szerelő technikust keres fiatalos csapatába.
ELVÁRÁSAINK:

• Tapasztalat: villanyszerelés, automatizálás, számítástechnika
• Rugalmasság, flexibilitás, angolnyelv-tudás
• Fiatal, energikus, ügyfélorientált, mobilitás
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes fizetés, 
                 jó munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőség.
Fényképes önéletrajzát 2018. február 28-ig várjuk a 
                 laszlo.badenszki@brinkman.hu e-mail címre.
Brinkman Hungary Kft.   |   www.royalbrinkman.hu
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.
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ÁTKÉPZÉST IS BIZTOSÍTUNK! Amit kínálunk:
HOSSZÚ TÁVÚ, STABIL MUNKAHELY,

CAFETERIA, MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS.

A Mahart 
Tiszayacht Kft.Tiszayacht Kft.

MUNKATÁRSAT 
KERES 

HEGESZTÔ, LAKATOS 
SZAKMÁBAN.

6753 Szeged-Tápé Kôrös sor 10-12.
E-mail: tiszayacht@invitel.hu

Telefon: 62/496-820, +36-30/945-1292
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ÁLLÁS–OKTATÁS






VICCES 
GONDOLATOK

Móricka, amikor elmentem 
itthonról, a hűtőszekrényben 
még két szelet torta volt, most 
viszont csak egy van. Hogyan 
lehetséges ez? - kérdi morco-
san az anyuka.

- Hát úgy, hogy a másikat 
nem vettem észre. 


Vagány csávó megy a ba-

rátnőjével az utcán éjszaka. A 
lány meglát egy üzletet, ahol 
bundákat árulnak.

- Jaj, de szép bundák! Úgy 
szeretnék egyet!

A fickó fog egy téglát, és 
betöri a kirakatot. Kiveszi a 
kabátot és odaadja a lánynak.

Mennek tovább, majd egy 
Mercedes-kereskedés előtt a 
barátnő újra megszólal:

- Jaj, de szép autók. Majd 
meghalok egy ilyenért! Vegyél 
nekem egyet!

Erre a fickó:
- Na, vegyél már vissza! Mit 

gondolsz, lopom én a téglát? 


Az iskolában azt kéri a tanár 

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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a gyerekektől, hogy mondjanak 
különböző állatokat.

- Macska - mondja Kati.
- Ló - mondja Pistike.
- Kutya - mondja Józsi.
- Kutya - válaszol Móricka.
- Kutya? De hiszen az már 

volt.
- Tudom, de ez egy másik 

kutya. 


A róka elkapja a nyulat.
- Rendben van róka koma, 

egyél meg, de előbb engedd 
meg, hogy eljárjam a halál-
táncot.

A róka beleegyezik.
A nyuszi elkezd táncolni:
- Egyet jobbra, kettőt balra, 

hármat jobbra, négyet balra, 
ötöt jobbra, futás!

A róka felsóhajt:
- Ilyen hülye koreográfiát 

még nem is láttam! 


A cégnél előadást tart egy 
szakértő a munka optimali-
zálásáról. A mondandóját a 

következő mondattal zárja:
- Amit most elmondtam, 

csak a munkahelyükön alkal-
mazzák, soha ne próbálják 
meg otthon!

Hátulról egy hang:
- Miért?
- Mert veszélyes. Én is ki-

próbáltam otthon a felesége-
men. Észrevettem, hogy reg-
geli készítés közben mindig 
külön megy el mindenért a 
hűtőhöz. Megkérdeztem tőle, 
nem tudna-e egyszerre több 
dolgot kivenni.

Hátulról egy közbekiabáló:
- És, gyorsabb lett?
- Hát, igen. Eddig 20 perc 

alatt csinált reggelit a felesé-
gem, most 7 perc alatt én... 


Számítógépes szlengszótár:
- Alfa változat: a programok 

készítésének az az első fázisa, 
amikor megpróbálják figyelem-
be venni a felhasználók vissza-
jelzéseit. Latin szó, jelentése: 
"nem működik".

- Béta változat: a program 
megjelenés előtti utolsó vál-
tozata. A "béta" egy latin szó, 
jelentése "még most sem mű-
ködik".

- Hibaüzenetek: rövid, ve-
lős üzenetek, amelyek segít-

ségével a programozók a fel-
használókra hárítják a prog-
ramjaik hibáit.

- Hardware: a számítógép 
azon részeinek gyűjtőneve, 
amelyeket meg tudod rugdosni.

- Software: a számítógép 
azon részeinek gyűjtőneve, 
amelyeket csak szidni tudod, a 
szerzőjével egyetemben.

- Segítség: a programok azon 
funkciója, amelyek segítségével 
a felvetődött kérdéseid mellé 
újakat szerezhetsz. Ha meg-
felelően használod a "Segít-
ség" funkciót, akkor több ol-
dal megtekintése után vissza-
jutsz a kiinduló pontra, anél-
kül, hogy bármit is megtud-
tál volna.

- Hibajavítás (patch): a prog-
ramozó szánalmas kísérlete bű-
neinek helyrehozására.

- Nyomtató: ízetlen tréfa. 
Egy nyomtató három részből 
áll: a burkolatból, a papírgyű-
rő mechanizmusból és a villo-
gó piros lámpából.

- Programozók: számítógé-
pes bosszúállók. Azon cso-
port tagjai, akiket az iskolá-
ban folyamatosan gúnyoltak 
a szemüvegük miatt, akik be-
magolták az összes Star Trek 
epizódot, ám most már több-
szörös milliomosként "fel-
használóbarát" programo-
kat írnak, amelyekkel bosz-
szút állnak az egykor őket 
gúnyolókon.

- Felhasználói kézikönyv: 
olyan tárgy, amelyet az asz-

talláb rövidségnek kompen-
zálására használnak. Alkal-
mas még a monitor szemma-
gasságba emelésére is.

- Tervezett megjelenési dá-
tum: pontos számítási módsze-
re abból áll, hogy a tényleges 
megjelenési dátumból levo-
nunk hat-tíz hónapot.

- Felhasználók: azon szemé-
lyek gyűjtőneve, akik a moni-
tor előtt üldögélnek. Három fő 
típusuk van: a kezdő, a hala-
dó és a profi.

Kezdő felhasználó: az az 
ember, aki attól fél, hogy egy 
gomb megnyomásával tönk-
reteszi számítógépét.

Haladó felhasználó: az az 
ember, aki nem tudja meg-
javítani számítógépét, miu-
tán egy billentyűlenyomással 
tönkretette azt.

Profi felhasználó: az az em-
ber, aki mások számítógépét is 
tönkre tudja tenni egy billen-
tyűlenyomással. 


Két székely atyafi nézelődik 

a vásár után a brassói Fekete 
templom körül. Csodálják az 
öreg építményt, megnézik a 
Honterus-szobrot, majd tá-
volról nézik a tömött tornyot, 
melynek ablakain át jól látszik 
a nagyharang.

- Mondja, bátya - szól a fi-
atalabbik - hogyan kerülhe-
tett az a hatalmas harang a 
toronyba?

- Hát hogyan másképp, mint 
csengettyű korában? 
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!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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ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi cég keres 

KÔMÛVES SZAKEMBERT
saját projecthez, teljes munkaidős alkalmazásban
Elvárásaink:
•  megbízható, józan életű, gyakorlattal és szaktudással 

rendelkező
• pontos, precíz munkavégzés
• "B" kategóriás jogosítvány (előny, de nem feltétel)
Amit kínálunk:
• versenyképes, bejelentett jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
• munkaruha, védőfelszerelés, szerszámok
• szakmai fejlődési lehetőség
• utazási költség térítés

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
allas@alpfavill.hu, +36 20 2666694

Az álláshoz tartozó elvárás:
Számítógép, szövegszerkesztési ismeretek;

Előnyt jelent: Közbeszerzéses pályázatok 
összerakásában jártasság.

TITKÁRNÔI ÁLLÁSRA keresünk 
titkárnői munkakörben szerzett gyakorlott 

munkatársat Szegedi irodába.

Fényképes önéletrajzot a 
titkarsag6724@gmail.com email címre várjuk.
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Elvárások:
•  megbízható, precíz 

munkavégzés
•  takarító munkában 

eltöltött gyakorlat
Amit mi nyújtunk:
• azonnali munkába állás

Fényképes 
önéletrajzát, valamint 
a jövedelemigényét az 

alábbi címre várjuk:  
allas@cmobil.com vagy 
a Kálvária sgt. 83-85. sz. 

alatt. 

Szegedi autószalon 
TAKARÍTÓ 

MUNKATÁRSAT keres

A 3A Takarékszövetkezet új munkatársakat (2fő) 
keres az alábbi munkakörökben és régiókban:

Munkakör: Pénzintézeti ügyintéző
Munkavégzés helye: 
Homokháti régió, Domaszéki � ók, és Zsana � ók
Alkalmazási feltételek:
•  legalább középfokú közgazdasági/pénzügyi 

végzettség,
•  ügyfélkezelésben szerzett tapasztalat,
•  jó kommunikációs képesség.
Előny:
•  pénzintézeti és hitelezésben szerzett tapasztalat
•  bankszakmai végzettség és vizsgák.
Fő feladatok:
•  Lakossági/Vállalati hitel akvizíciós tevékenység,
•  Hitel nyújtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása,
•  Számlanyitással, számlavezetéssel kapcsolatos 

ügyintézés,
•  Ügyfél kapcsolattartás.
Amit kínálunk:
•  hosszútávú, biztos munkahely,
•  képzéseken való részvétel folyamatos biztosítása,
•  kellemes munkakörnyezet.
Fényképes önéletrajzokat a munkakör, � ók megnevezésével 

és a bérigény megjelölésével 2018. február 15. napjáig 
várjuk a hr@3atakarek.hu email címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Mikor lesznek a szóbelik?

A szóbeli vizsgákat 2018. 
február 22. és március 13. 
között tartják - írja az Ok-
tatási Hivatal.

Mikor teszik közzé a hivatalos 
eredményeket?

A középiskolák értékelő 
lapon is feltüntetik az ered-
ményeket, amelyekről köz-
vetlenül tájékoztatja a vizs-
gázókat 2018. február 8-ig.

Meddig 
kell középiskolába jelentkezni?

A legtöbb diák felvételi 
ügyeit az általános iskola 
intézi, így őket mindenről 
tájékoztatják az intézmé-
nyek. Fontos, hogy a fel-
vételin annyi  jelentkezési 
lapot kell kitölteni, ahány 
középfokú iskolába be sze-
retnék nyújtani a jelentke-

Középiskolai felvételi: az írásbeli megvolt, de milyen 
határidőkre kell még odafigyelni?

Ki kaphat többletpontot a 
2018-as felvételin hátrányos 
helyzet alapján? Milyen do-
kumentumokkal kell bizonyí-
tani a hátrányos helyzetet? 

Önmagában az, hogy vala-
ki rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesül, 
még nem jelenti azt, hogy 
hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű, ezért ön-
magában még nem jár több-
letpont a 2018-as felvételin 
- hívja fel a jelentkezők fi-
gyelmét a Felvi.hu.

"A felsőoktatási felvételi el-
járás során csak a jegyző vagy 
az illetékes gyámhatóság olyan 

igazolása, illetve határozata 
fogadható el, amelyben egy-
értelműen megállapításra ke-
rül a jelentkező hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos 
helyzete (tehát ha a határo-
zat csak rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt állapít 
meg, akkor az nem fogadha-
tó el hátrányos helyzet igazo-
lásaként)" - írják.

További fontos feltétel, 
hogy hátrányos helyzetnek 
a felvételi tájékoztató meg-
jelenése és 2018. július 11. 
közötti valamely időtartam-
ban kell fennállni

forrás: eduline.hu

zést. A jelentkezési lapo(ka)t 
(célszerűen könyvelt postai 
küldeményként) a középfo-
kú iskolába kell megkülde-
ni 2018. február 19-ig" - ol-
vasható az Oktatási Hivatal 
tájékoztatójában.

Mikortól lesz nyilvános 
az ideiglenes rangsor?

A Hivatal a beérkezett ta-
nulói adatlapok alapján ké-
szíti el iskolánként a jelent-
kezők listáját, amelyet a kö-
zépfokú iskolák rendelkezé-
sére bocsát 2018. március 
23-áig. Ezután a középfokú 
iskola igazgatója a jelentke-
zők listájának felhasználá-
sával tanulmányi területen-
ként elkészíti az ideiglenes 
felvételi rangsort.

Mikor van a módosítási időszak?

A módosításra a KIFIR 

elektronikus adatlapkitöltő 
rendszerben van lehetőség 
2018. március 21-én és 22-
én, a felvételi lapok kitölté-
sével megegyező módon, az-
az: az általános iskola 8. év-
folyamán tanulók valamint 
azon 6 vagy 8 évfolyamos 
gimnáziumba jelentkezők, 
akiknek felvételi lapjait az 
általános iskola készítette el, 
a módosítást szintén a ta-
nuló általános iskolájában 
végezhetik el - olvasható a 
hivatal oldalán.

A módosítás során ta-
nulmányi területet törölni 
nem lehet, azonban azok 
eredetileg beírt sorrendje 
átalakítható, illetve új tanul-
mányi terület felvételére is 
van lehetőség, de utóbbira 
csak olyan középfokú isko-
lában, amely az eredeti ta-
nulói adatlapon szerepelt.

Mikor tudják meg a diákok, hogy 
kit hová vettek fel?

A felvételizőknek 2018. 
április 27-éig minden olyan 

középfokú iskola írásbeli ér-
tesítést küld, ahová jelent-
kezési lapot adott be.

Forrás:eduline.hu

Felvételi pontszámítás: 
ki számít hátrányos helyzetű 
jelentkezőnek?
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ÁLLÁS–OKTATÁS

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi cég keres 

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÔ MUNKATÁRSAT
teljes munkaidős alkalmazásban

Elvárásaink:
• szakmai tapasztalat
• pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit kínálunk:
• versenyképes bejelentett jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
• munkaruha, szerszámok
• szakmai fejlődési lehetőség 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
allas@alpfavill.hu, +36 20 4324142
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A Maus Kft. Friss Tejdiszkontjába 

ELADÓ-RAKTÁROST 
KERESÜNK 

2 műszakos munkarendbe! 
Kereskedelmi vagy raktárosi 

tapasztalat előnyt jelent. 
A munkavégzés részben 
hűtött területen történik. 

Jelentkezni önéletrajzzal 
lehet a felvetel@maus.hu 

e-mail címen. 

Lehetőségek a Fodor József Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskolában!

Szakgimnáziumi képzésünk:
  4 éves képzés szakmai érettségivel
  élelmiszeripari technikus vagy -gépésztechnikus
Szakközépiskolai szakmáink: 
  PÉK-CUKRÁSZ (újra!)
  húsipari termékgyártó  tejipari szakmunkás
  pék        kistermelői élelmiszerelőállító
Szakma után érettségit szeretnél?
  két év alatt felkészítünk az érettségi vizsgára
A szakmák oktatása FELNŐTToktatási formában is!
Bővebb információ: telefon 62/548-964
e-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu 
web: www.� k.sulinet.hu;  facebook.com/fodor.szeged/
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C,E +GKI jogosítvánnyal 
rendelkező

GÉPKOCSIVEZETÔKET 
KERESÜNK 

MÓRAHALOMRA
belföldi fuvarozásra, 

alkalmanként külföldi 
utak is!

Tel: 06-30/646-3171, 
igneus8@gmail.com
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Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzettség • szakmában eltöltött 

gyakorlat
•  B kategóriás jogosítvány • megbízható, precíz munkavégzés
Amit mi nyújtunk:
• versenyképes jövedelem • azonnali munkába állás

Fényképes önéletrajzát várjuk motivációs levelével, 
valamint a jövedelemigény megjelölésével az alábbi címre: 

allas@cmobil.com vagy a Kálvária sgt. 83-85. sz. alatt.

A C-Mobil Kft Megújuló Karosszéria műhelyébe
KAROSSZÉRIA LAKATOS munkatársat keres
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Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzettség
•  szakmában eltöltött gyakorlat
•  B kategóriás jogosítvány
•  megbízható, precíz munkavégzés
Amit mi nyújtunk:
•  versenyképes jövedelem
•  azonnali munkába állás

Fényképes önéletrajzát, valamint a jövedelemigényét 
az alábbi címre várjuk:  allas@cmobil.com 

vagy a Kálvária sgt. 83-85. sz. alatt.

Szegedi autószalonba 25 év alatti pályakezdő fi atalok 
jelentkezését várjuk az alábbi munkakörökbe:

• AUTÓSZERELŐ
• SZERVIZ ADMINISZTRÁTOR
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BETANÍTUNK CSAPATUNKBA!
Jelentkezés: www.ceglass.hu

hr@ceglass.hu • +36-70/684-9794

Gépkezelő Rakodó
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 De/Du mûszakrend  Modern munkakörülmények 
 Mûszakpótlék és Készpénz-Cafeteria

 Ingyenes buszjárat vagy bejárás támogatása
 Folyamatos képzések és karrier lehetôség 

 Munkaruha  Fix béremelés 3 és 6 hónap után

Akár 300.000 Ft/hó

ÁLLÁST KÍNÁL

CO
2
 hegesztőket, fényezőket ke-

resünk kiskunmajsai munka-
helyre. Hosszútávú bejelentett 

munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költ-

ségtérítés vagy igényes, díjmen-
tes szállás biztosított. 
 06-70/527-2554, 

femmunka.eu@gmail.com

Gyakorlattal rendelkező laka-
tost keres acélszerkezet sze-

relésre, szerelői munkakörbe, 
vidéki munkahelyre - acélszer-
kezet gyártással és szereléssel 

foglalkozó szegedi cég. 
 06-62/470-499

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkavál-
lalókat karbantartó, gépkezelő mun-
kakörbe. Villanyszerelő, gépszerelő, 
géplakatos szakképesítéssel rendelke-
ző munkavállalók jelentkezését vár-
juk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail cí-
men lehet.
Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
szennyvíz előtisztító telepre keres kar-
bantartó, gépkezelő munkakörbe mű-
szaki végzettségű és betanított mun-
kavállalókat. Jelentkezni lehet a jozsef.
toth@hungarymeat.hu e-mail címen 
küldött vagy a Majsai út 30. szám alatt 
a portán leadott önéletrajzzal
Spanyolországba karbantartó munká-
ra keresünk műszaki végzettségű mun-
kavállalókat. Villanyszerelő, gépszerelő, 
géplakatos, hűtőgépész szakképesítés-
sel rendelkező munkavállalók jelentke-
zését várjuk. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal, bérigény megjelöléssel a 
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail cí-
men lehet.

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, kereskedelmi, sza-
kács, pincér, cukrász képzések Szegeden. 
 06-70/316-23-23 E-001458/2016.
Bolti eladó és Boltvezető OKJ tan-
folyam.   06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

Masszázstanfolyamok: talp, aro-
maolajos és tradicionális thai 

masszázs indulnak Szegeden áp-
rilis 7-től.  06-30/913-6576 

www.thaijogamasszazs.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Milyen természettudományos 
tárgyak eredményei 
számítanak a felvételin?

Természettudományos 
tárgynak a következő tan-
tárgyak tekinthetők: a bi-
ológia, a fizika, a kémia, a 
földrajz (a földünk és kör-
nyezetünk), természetis-
meret és a természettu-
domány tantárgyak. 

Jelentkezéskor egy vagy 
két különböző természet-
tudományos tantárgy ered-
ménye adható meg. A pont-
számítási szabály értelmében 
egy - legalább két évig ta-
nult - választott természet-
tudományos tantárgy utol-

só két tanult év végi ered-
ményeit kell megadni, vagy 
pedig két különböző, egyen-
ként legalább egy évig tanult 
természettudományos tan-
tárgy utolsó tanult év végi 
eredményeit.

Ez gyakorlatban annyit tesz, 
hogy ha legalább két évig ta-
nultatok fizikát és annak az 
utolsó két évi érdemjegye 
3-asés 4-es, de egy-egy évig 
tanultatok biológiát és kémi-
át, amire 4-est és 5-öst kapta-
tok, akkor úgy is dönthettek, 
hogy a biológia és a kémia je-

gyeteket viszitek, mert úgy 
magasabb pontot kaphattok.

Vagy akár úgy is dönthet-
tek hogy ha négy évig ta-
nultatok fizikát és egy évig 
biológiát, akkor mind a két 
tárgynak az utolsó tanult év 
végi jegyét írjátok be.

 Ennek megfelelően jelent-
kezéskor a középiskolai tan-
tárgyak eredményeire vonat-

kozó táblázatban vagy egy 
választott természettudomá-
nyos tantárgy szerepel és an-
nak utolsó előtti és utolsó 
tanult évének év végi ered-
ménye jelenti a tanulmányi 
pontok számításának részét 
- vagy pedig két különböző 
választott természettudomá-
nyos tantárgyat kell beírni és 
ebben az esetben a két tárgy 
utolsó tanult év végi ered-
ménye jelenti a tanulmányi 
pontok számításának részét.

Forrás: eduline.hu
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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,

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

4

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 55 Ft/kg, vas 60 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.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20148

15
7

AUTÓBÉRLÉS 
Szegeden!

+36-30/6454-936
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SZERVIZ, fék- és futómű javítás. 
Gumi cseréje és javítása személy- 

és kis tehergépkocsikon.
30/955-8396 • Jura Ipari Park 18/A
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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

50
34

4
GALVANIZÁLÁS
jó minőségben, korrekt áron
Hódmezővásárhelyen
& (62) 244-048
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szennyvízszállítás, 

csatorna mosás 
20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075
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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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3 Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

Kos – Egy másokkal szívesen jótevő ember segíthet önnek egyik dilemmájával kapcsolatosan, amikor 
úgy érzi, hogy egyedül, kooperatív segítség nélkül nem boldogulna. Ezen a héten fontos döntéseket 

kell hozzon egy két ügyben, ugyanis olyan kérdések merülhetnek fel, melyekre nincs egyértelmű válasz.
Bika – El kell végezni egy feladatot, amelyet régóta halogat. Ezen a héten felhalmozódhatnak a teendői, 
ennek kellemetlen következménye is lehet. Fokozottan legyen figyelmes a dolgaira is, mert a hangulata 

egy kicsit érzékenyebb ezen a héten a megszokottól. A családi környezetében egy kicsit felfokozott a hangulat.
Ikrek – Sok megértésre és akaraterőre lesz szüksége ahhoz, hogy el tudjon viselni egy olyan embert, 
aki már kezdi nagyon bosszantani. Csillagjegyéből adódóan ön szereti vinni a híreket elsőnek. Ha a 

környezetében lévők közül rendszeresen valaki ezt a szerepet elveszi öntől, ön ingerültté és nyerssé válhat.
Rák – Sok társasági meghívásra számíthat. Ezen kívül többen is megkérik arra, hogy segítő kezet nyújtson 
olyan területeken, melyek még önnek is újaknak számítanak. Az utóbbi időben nagyon elhanyagolta 

érzelmi világa ápolását, a pihenésre szánt ideje egyre csak csökkent. Akik körülveszik, szeretik önt, de itt 
az ideje, hogy ápolja a kapcsolatait is.

Oroszlán – Határozottan ragaszkodjon ahhoz, amit hisz. Bármi is történik, mindig tudnia kell, hogy 
önben meg van a céljai eléréséhez szükséges kitartás. Az elmúlt időszakban egy kicsit feszült volt a 

környezetében zajló események miatt. Most eljött az idő arra, hogy önmagával is foglalkozzon egy kicsit.
Szűz – Ez a hét igazán alkalmas arra, hogy belevágjon valami újba. Anyagi helyzetében is emelkedés 
várható. Lehetséges, hogy egy új elkötelezettség, vagy közeli hozzátartozó jóvoltából lényeges bevételhez 

jut. Ez sok erőt ad önnek. Népszerűsége megnő a környezetében. Olyan problémát is meg tud oldani a hét 
során, ami egy ideje csak húzódik.

Mérleg – A hét közepén várható kisebb átmeneti nézeteltérés a partnerével, amit a kedvességével, ész-
érvekkel könnyedén meg tud oldani. Lehet, hogy egy hosszabb utazást, esetleg külfölddel kapcsolatos 

elképzeléseket fontolgat. Ez a hét főképp a jó közérzet és a jó koncentráló képesség hete.
Skorpió – A munkahelyén a hét során egy kicsit felpörögnek az események kedvező hatásokkal. Anyagiak 
terén aggódásra nincsen ok, mert ezen a téren jó áramlatban van. Ezen a héten új ötletei támadhatnak 

valami teljesen új tevékenység iránt, amitől teljesen fellelkesedik.
Nyilas – Vigyázzon az egészségére, töltsön minél több időt a friss levegőn, sétáljon jó nagyokat. Barátaival 
is keressen egészségkímélő programokat. Ettől visszatér a jó közérzet és a rossz hullámot is oldódni 

látszik. Ebből határtalan energiát tud nyerni, amire most igazán szüksége is lesz.
Bak – A munkahelyén tornyosulnak a tennivalók. Emiatt egy kicsit feszültnek érezheti magát. Egy 
váratlan bevétel érzékelhető, amit rövid idő alatt ki is ad. A partnere ezen a héten egy kicsit nyűgö-

sebbnek tűnik a megszokottól.
Vízöntő – A munkája során új módszerekkel ismerkedhet meg, de előfordulhat, hogy egy átszerve-
zésben kell részt vegyen. Érzelmi téren kellemes hét elé néz, ugyanis az áthaladó bolygók hatásai 

lehetőséget nyújtanak érzelmi élete ápolására is. Ezen a héten egy kicsit jobban megnőhetnek a kiadásai, 
mint amire számított.

Halak – Munka közben lehetőleg hozza ki magából a legtöbbet. Így nem ad rá sem okot, sem alkal-
mat arra, hogy bármiért is hibáztassák. Túl sokat idegeskedik az utóbbi napokban. Vigyáznia kell az 

egészségi állapotára is, ugyanis a folyamatos stressz egy idő után kezd kihatni a szervezete működésére is.
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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 készpénz-
fi zetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 

Budapesten is (ruhaneműtől 
az edényekig mindent elszál-
lítunk), valamint vásárolunk 
szekrénysort, hűtőszekrényt, 

antik bútorokat, képeket, fali-
tányérokat, porcelánokat, dísz-

tárgyakat, faliórát, régi karórát, 
jelvényeket, kitüntetéseket, 
ezüst dísztárgyakat, csillárt, 

könyveket, régi rádiót, szódás-
üvegeket, demizsonokat, zo-

máncozott kannákat, petróle-
um lámpákat, régi és modern 

játékokat (legókat, kisvasutat, 
társasjátékot, stb.). Valamint la-
káskiürítést, lomtalanítást vál-

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

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

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

zetek.  06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 
mosógépet, kazánt, vízmelegí-
tőt, hegesztőtrafót, radiátort 
mindenféle rossz gépeket ócs-
kavasat, csaptelepet színesfé-

met azonnali készpénzfi zetéssel 
vásárolunk. Hívjon bizalommal. 
Díjtalan kiszállás (akár tanyára 

is, hétvégén is). Szállításról gon-
doskodom.  06-30/396-4495.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagy szekrényt, húsvágó 
asztalt, demizsont, ballont, 8-50 l-es 
üvegeket, teljes hagyatékot vásárolok. 
 06-30/354-3210,  06-70/505-9040
Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társas-
játékokat, jó minőségű egyéb játékokat, 
mesekönyveket készpénz� zetéssel vásá-
rolok.  06-20/806-4448
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lom-
talanítás.  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
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � ze-
tek.  06-30/480-2661.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.

ÁLLAT
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot febru-
ár 10-re előjegyzek és házhoz szállítok. 
 06-30/299-3168,  06-62/297-079
Labrador kölyökkutyák (csokoládé színű) 
eladók.  06-20/424-3082.
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 30 db-tól kedvezmény. 
 06-30/835-1121

TYÚK, gyönyörű, 14 hónapos, 75% ter-
melés, földön nevelt. INGYENES szállítás. 
690 Ft/db. Érd.:  06-70/776-3007.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

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

1922

EGYÉB
Nyugdíjas hölgy idősek eltartását vállal-
ja, 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

Tűzifa 02.15. tölgy 10000 Ft/m3-től + 
kuglizás szállítás  06-30/668-1375
Tűzifa eladó. Nyár, juhar, kőris, tölgy 
2300 Ft/100 kg-tól.  06-30/558-9912
Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 
15 e Ft/m3, kiszállítva.  06-30/217-
5575,  06-70/506-8000
Tűzifa szállítás! Vegyes, kemény 12000 Ft/
m3, hasítva, szállítással.  06-20/617-
2774

INGATLAN
Németországban, Passau közelében 
városi, lakóparki 1 szobás lakás cso-
dás panorámával, 13,8 millió Ft-ért 
teljes ügyintézéssel eladó. A lakás jól 
kiadható. Munkalehetőségek, egyete-
mek, síkörnyék.   06-30/206-5920, 
 +49-1767-686-7515

Orosháza külterületén eladó 
1,1 Ha szántó kis tanyával. 
Érdeklődni az esti órákban: 
 06-20/220-3295

Sándorfalva-Kővágó nyaralókörzet-
ben 66 m2 alapterületű, 2011-ben épült 
ház tetőtér beépítési lehetőséggel eladó 
vagy szegedi lakásra cserélhető.  06-
20/255-6034.

NÖVÉNY
Dióbél eladó, 2000 Ft/kg  06-20/381-
4552

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 Ft-tól lomtalanítunk.  06-
20/33-167-33

0-3,5 t-ig költöztetés, bútorszállítás, 
rakodókkal vagy anélkül minden nap. 
 06-20/5655-744.

50% kedvezmény március 31-
ig minden építőipari munká-

ra: kőműves, ács, hideg- és 
melegburkolás, homlokzat és 
víztaszító szigetelés, víz-, vil-

lany- és gázszerelés. Számlaké-
pes!  06-20/458-3820.

A KIRÁLY ROLÓ! Nem működő re-
dőny, reluxa, szúnyogháló javí-

tása, cseréje, megtévesztő, ked-
vezmények nélkül. Gurtnicsere. 
 06-70/354-03-51

A REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és mű-
anyag redőnyök, reluxák, har-

monikaajtók, szúnyoghálók javí-
tása, cseréje, gurtnicsere. 
 06-30/354-3851.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
februárban! Redőnyök, szúnyog-

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

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 
 06-30/62-34-342
Bádogosmunkák, ereszcsatorna ja-
vítása, készítése, 1950 Ft/m, teljes kül-
ső-belső felújítás.  06-20/416-5458
Bármilyen bádogos munkát vállalok, te-
tőjavítást is.  06-70/3529-880

Cserépkályhák (új, bontott) be-
építése, újrarakása, karbantar-

tása.  06-20/978-3962.
Cserépkályhák újrarakását vállalom. 
 06-20/35-33-992

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

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

dugulaselharitasszeged.hu
Favágás, fadöntés, gallyazás, koro-
naalakítás, beépített, körülményes te-
rületről kosaras munkagéppel. Igény 
esetén teljes körű eltakarítás. Gyorsan, 
megbízhatóan, határidővel vállalom. 
 06-70/310-5877, Kónya István.

Februári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány ké-
szítés, javítás gyártótól, akár 2 
órán belül. Akció február 28-ig. 
 06-20/40-39-489, 
 06-30/747-75-80

Festés, mázolás anyaggal, munkadíj-
jal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft.  06-
20/610-47-67
FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben 
garanciával.  06-30/9982-485.
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, 
tűzhely javítása számlára, garanciával. 
Gázkészülék-Szerviz Bt.  06-30/906-
5237,  06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, víz-
melegítő, kazán, konvektor stb.) kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. Hétvégén is! 
 06-30/481-0411.

Házmester szolgáltatás 0-24 
óráig. Érd.:  06-20/458-3820.

Kártya-, tenyérjóslást vállalok, átokle-
vétel, rátét, szerelemkötés, oldás. Hív-
jon bizalommal!  06-70/388-7994

Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, 
rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116

Költöztetés, bútorszállítás, 
rakodókkal vagy anélkül min-
den nap.  06-20/5655-744 

Fehér Norbert

Lomtalanítást vállalok! Mindent felvá-
sárolok!  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, felirato-
zást, emléktábla, fejpárna, pad, porce-
lánkép készítést, sírkőtisztítást vállalunk. 
 06-70/235-1931
Parkettázás  06-30/62-34-342
Profi  ácsbrigád és pro�  kőművescsapat 
mindennemű építőipari tevékenységet 
vállal akár alaptól a kulcsrakészig. Anyag-
beszerzéssel együtt.  06-70/369-1981.

Redőny Doktor! Redőnyök javí-
tása, újak készítése, garanciá-

val. Hétvégén is.  06-20/299-
2233

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán 

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

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

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

SOS tetőszerviz! Vállaljuk tetők 
beázásának megszüntetését, 
bádogozását.  06-30/885-

9019

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

tást.  06-20/5-977-781

Szobafestést-mázolást, hőszi-
getelést, kőművesmunkát, utó-
lagos tető- és padlásszigetelést 

vállalok azonnali kezdéssel. 
 06-30/747-7580

Szobafestést, burkolást, gipszkarto-
nozást, hőszigetelést vállalok.  06-
30/967-2809.
Szobafestést, mázolást, burkolást, kő-
művesmunkát, teljes befejező belső épí-
tészetet vállalunk.  06-30/5-377-577
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.
TETŐ! Régi, hajlott tetők javítása, cseré-
je; bádogozás, csatorna, beázás elhárítás; 
előtetők, garázsok építése; fedlapcsere; 
tetőtér beépítés, szigetelés; Lindab tető 
új, tető cserepezés.  06-20/3360-754

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

gyenes árajánlattal vállaljuk. 
 06-20/492-5992

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, TELEVÍ-
ZIÓ, HŰTŐGÉP, 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
Villanyszerelést vállalok.   06-
30/272-8392
Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, csésze, mosogató, mosdó, 
csaptelepek, szifonok cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét, bekö-
tését vállalom.  06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő! 
 06-30/425-02-26
Elvált vagy özvegy hölgyet keresek kap-
csolatra 60- 80 évesig.  06-30/260-
6103
Hölgy magyar származású fér�  társat 
keres 65 év felett.  06-25/743-558.
Káros szenvedélyektől mentes fér�  ke-
resi párját kedves hölgy személyében. 
 06-70/621-24-32

Sikeres pártalálás!  06-
30/355-20-39
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.

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

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!
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Soproni sör
0,5 liter, 4,5%
Heineken

219 Ft
438 Ft/liter

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

1399 Ft/kg

Meggyes 
mini
1 kg, Fornetti

149 Ft
1490 Ft/kg

Ízes bukta
100 g,
Zombor Cipó Kft.

XIXO üdítők
250 ml (Cola, Cola Zero,
Orange, Lemon), Hell

95 Ft
380 Ft/liter

299 Ft
664 Ft/kg

Zöldborsó
450 g, gyorsfagyasztott, FeVita

Füstli
350 g, (klasszikus, ínyenc, csípős, sajtos)
Sága

599 Ft
1711 Ft/kg

339 Ft
1695 Ft/kg

Mizo vajkrém
200 g, 25% (natúr,
magyaros, kolbászos,
póréhagymás)
Sole-Mizo

319 Ft
2552 Ft/kg

Mizo
szeletelt sajt
125 g (Edami,
Trappista, Füstölt
trappista, Gouda),

Sole-Mizo
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Alkalmi és hétköznapi 
ruha S-XXXXXL méretben!

„Súlytalanul 
kortalanul mindenkinek”

Dorozsma, 48-as u. 8.
Tel.: 06 70/779-2064

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13.
facebook.com/mysticdaydorozsma
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Zártszelvények, szerkezeti, vezeték és varrat 
nélküli csövek, lemezek, betonhálók, betonacélok, 

laposacélok, köracélok, szögacélok, gerendák, 
patentívek, vágókorongok és elektródák.
Kazánok, füstcsövek, fólia rögzítő csipesz.
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Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Telefon: 06-70/520-3808

www.fordex99.hu

Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), 
házhoz szállítás rövid határidôvel!

C45, BC3, 42CrMo4, automata... stb.
magasabb minőségű anyagok raktárról, 

rendelésre rövid határidővel.
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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.

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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