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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 

kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk 

a 3-5. oldalon

Tel.: +36-20/480-7606

Várjuk szeretettel minden kedves 
régi és új vásárlónkat 

a Fô fasor 105. szám alatt!
NYITVA TARTÁS: Hétfő-Szombat 8-20-ig

 Vasárnap: 9-13-ig
 Akciónk Húsvétig illetve a készlet erejéig tart.

Ne késlekedjen! 
Adja le idôben 
megrendelését 

Ballagásra és egyéb 
rendezvényeire.

Akciónk a húsvétig leadott rendelésekre is vonatkozik.

VÉGRE AKCIÓ
A VARGA ÍZEK
PÖRKÖLT ÉS 

KOLBÁSZBOLTBAN!
2018. 02. 12-től  minden elköltött 7000 Ft után

1 ADAG PÖRKÖLTET 
VÁLASZTHAT AJÁNDÉKBA.
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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: 50 Ft/kg, lemez: 40 Ft/kg, ólom: 480 Ft/kg, 
saválló: 260 Ft/kg, sárgaréz: 930 Ft/kg, 

akkumulátor: 210 Ft/kg, vörösréz: 1300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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HUNTh m

Consulting Kft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

2018. február 28-ig 
érvényes!

52%Profi lkínálatunk 
középtömítéses 

6 kamrás, 
82 mm-es 
profi llal 
bővült!

Keresse bemutatótermünket:
6724 Szeged, Pulcz u. 33. 

Tel.: 06-30/577-8750
Tel.: 06-62/654-007

E-mail: szeged@huntherm.hu
Nyitva: H-P: 8-16-ig

HUNTh m

Consulting Kft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

Ajtók és ablakok
egyedi 

elképzelések
szerint is!

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

www.huntherm.hu
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A Szegedi  Fegyház és Börtön hivatásos állományba
BIZTONSÁGI ÉS KÖRLET FELÜGYELŐKET KERES

folyamatos  váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.
A felvételhez  érettségi bizonyítvány, valamint � zikai, egészségügyi, 

pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel szükséges. 
Juttatások:  bruttó 230.000 Ft/hó illetmény 

+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék 
+ utazási költségtérítés + albérleti hozzájárulás. 

Jelentkezés: önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu 
e-mail címre, ill. postán a 6701 Szeged Pf. 458 címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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(Mura utcai buszmegállónál)
Tel./fax: 62/442-342, Mobil: 06-30/298-9918 

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

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

NYÍLÁSZÁRÓNNYYÍÍLLÁÁSSZZÁÁRRÓÓNNYY RÓÓ
SZAKKERESKEDÉS

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

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

Mûanyag és fa nyílászárók 
egyedi kedvezményekkel!

INGATLAN-
TULAJDONOS?
Segítünk a legjobbat
kihozni ingatlanjából.
www.lakasturizmus.com.
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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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SZEMÜVEGET 
SZEMORVOSTÓL!
Magán Szemészeti Központ

 és Optika
Szeged, Szentháromság u. 10.

70/260-9151 v.62/651-142
dr. Vass Péter szemész főorvos

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 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.

50
31

9

VÉGBÉLPANASZOK 
KEZELÉSE

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

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

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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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

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
50
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Dr. Fárk Marianna
Bőr-, nemigyógyászat, 

kozmetológia

Dr. Sáfrány-Fárk Árpád
Fogászat,

fogszabályozás
Tetoválás és öregségi 

foltok lézeres 
eltávolítása

Felnôtt és gyermek 
fogászati ellátás, 
fogszabályozás

06-30/9677-903 06-30/653-5236
Szeged, Szivárvány u. 14.
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Indiso Sóklinika Szeged, Honvéd tér 5/b
Információ és bejelentkezés: +36 30 933 51 53
E-mail:szeged@indiso.hu • www.indiso.hu

LÉGÚTI BETEGSÉGEK 
(asztma, allergia, krupp, bronchitis, 

COPD, CF, felsô légúti megbetegedések) 
hatékony kezelése és megelôzése!

GYERMEKEKNEK 
1 éves kortól alkalmazható!

INGYENES KIPRÓBÁLÁS

Indiso egészségügyi száraz sóterápia




Rendkívüli

NYUGDÍJAS 
KEDVEZMÉNY: 

a 10 alkalmas délelôtti bérlet
ára csak 9.900 Ft!* *érvényes 

2018. 03. 31-ig!

ORR-
MOSÁS
1 hónapos kortól!

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD ROVAT
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H-6723 Szeged, Hont Ferenc utca 5/A
Mobil: +36-30/262-8669

E-mail: info@tiszaklima.hu • Web: tiszaklima.hu

Tevékenységeink:
 Klíma és hûtéstechnika
 Villanyszerelés
 Napelem szerelés

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

Kos – Ha bármit is újítást tesz, 
változtat a párja távollétében, azt 

visszaérkezése után valószínűleg vissza 
kell állítani az eredeti állapotba. Ezen 
a héten a bolygóállások arra figyelme-
zetik, hogy egy erős feszítő erővel kell 
szembenéznie. Több olyan elképzelése 
van, ami megvalósításra vár.

Bika – Amennyiben kezdődő szerel-
mi kapcsolatban van, nagyon sok, 

átmeneti feszültséget tapasztalhat így 
az elején. Ez megnyilvánulhat vitákban, 
félreértésekben. Épp ezért, ha kellően 
türelmes tud lenni partnerével ezen a 
héten, ez a lefutó feszültségeket kiváltó 
bolygóhatás nem fog ki szerelmükön.

Ikrek – Tele van energiával és 
fáradhatatlan. Most önmagának 

kell meghoznia a fontos döntéseket. Ne 
hagyja magát befolyásolni. Meghallgat 
sokakat, de a végső döntés mindig az 
öné. Ez a hét meghozhatja azt a várva várt 
fordulatot, ami az élete több területére 
is nagyon kedvezően kihat.

Rák – Ez a hét kedvezőnek ígér-
kezik az élet művészi oldalának 

tekintetében. Engedjen meg magának 
néhány olyan apróságot, melyek deko-
ratívak és illenek az ön stílusához. Több 
helyzetben is tapasztalhatja ezen a héten, 
hogy a szerencse a kegyeibe vette erre 
a hétre. Fogadja el és használja az élet 
adta jól megérdemelt ajándékokat.

Oroszlán – Most könnyedén köthet 
új barátságokat. Népszerűsége 

ebben az időszakban még önnek is 
szokatlan szinten megugrik. Mindenki 
az ön kegyeit keresi, sőt, bölcs tanácsai 
is most nyitott szívekre, fülekre találnak. 
Nem ennyire szerencsés ez a pár nap 
pénzügyek terén.

Szűz – Ezen a héten a munka meg-
lehetősen nagy nyomást gyakorol 

önre. Minden kitartására most szüksége 
lesz, sőt a kiváló sasszemére is, hogy 
időben felismerje a rejtett hibákat. Ha 
nem vigyáz, egy rokona, vagy szomszédja 
kellemetlen helyzetet teremthet az ön 
életében.

Mérleg – Környezetében a hét 
elején egy kicsit feszültnek mond-

ható a légkör. Viszont ez nem fogja 
lényeges kibillenteni az egyensúlyából. 
Munkahelyén változások várhatók, 
amelyek egyelőre még nem adnak 
okot félelmekre, aggodalomra. Mégis 
nagyon fontos lenne, hogy próbáljon 
jól pozícionálni, aminek később még 
jó hasznát veheti.

Skorpió – Vigyáznia kell a napok-
ban a türelmetlenséggel, mert az 

átvonuló bolygók egy kicsit ingerléke-
nyebbé tehetik az önt eddig megszokottól. 
Amennyiben valamilyen vizsga előtt vagy 
nagy döntések előtt áll, kövesse belső 
vezérlését és ne térjen el tőle, mert az 
eredmény briliáns lesz.

Nyilas – Egy vitás kérdés felme-
rülése esetén előbb győződjön 

meg a tényleges igazáról és csak utána 
foglaljon állást. Bármilyen írat aláírása 
előtt alaposan tanulmányozza át a rész-
leteket, mert erősen érződik Ön körül 
a csalás aurája. Kellő figyelmességével 
ezt könnyedén el tudja hárítani.

Bak – Ha gondolatait vagy esetleg 
gondjait megosztja a napokban 

a partnerével, barátaival, házastársá-
val, számíthat segítő jó tanácsokra és 
gyakorlati segítségre is. Házassága, 
párkapcsolata boldog és kiegyensú-
lyozott ebben a periódusban. Ha társra 
vágyik, ebben az időszakban ez az álma 
is teljesülhet.

Vízöntő – Egy rokon vagy szom-
szédja okozhat némi kellemetlen 

meglepetést önnek a napokban. Amennyi-
ben új üzleti partnerre tett szert, legyen 
fokozottan körültekintő a pénzügyeit 
érintő döntéseiben, mert könnyen elő-
fordulhat, hogy valamilyen ármánykodás, 
csalás áll a dolgok hátterében.

Halak – Amennyiben testvérrel, 
szomszéddal terveznek vala-

mi újat, bátran belevághatnak, mert 
hosszú távon jól fog prosperálni. A 
szerelmi élete most egy kicsit több 
törődést igényel, fordítson kellő időt, 
hogy holnap is boldog lehessen, ne 
csak a múlt szép emlékei éltessék 
szerelmüket párjával.

■ HOROSZKÓP 8. HÉT
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VICCES 
GONDOLATOK

Egy házaspár éppen reg-
gelizik, és hallgatják az idő-
járás jelentést:

"Ma erős hóesés várható, 
kérjük a hókotrók munká-
jának megkönnyítése érde-
kében a páratlan házszá-
mú oldalon parkoljanak!"

A férj így is tesz, ott par-
kol.

Másnap ismét hasonló 
a helyzet:

"A ma várható hóesés mi-
att kérjük, hogy mindenki 
a páros oldalon parkoljon!"

A férj megint ott parkol.
Harmadnap ismét hall-

gatják a rádiót:
"A mai hóesés miatt kér-

jük, hogy mindenki par-
koljon a..."

De ezzel a rádió elhall-
gat. A férj kétségbeesve 
felkiált:

- Úristen, most honnan 
tudjam, hol parkolhatok?

A feleség válaszol:
- Semmi gond drágám, 

szerintem ma parkolj a ga-
rázsunkban... 


Kalózhajó félszemű ka-

pitánya este támad a kivi-
lágított áruszállító hajóra.

Ahogy a hajó mellé ér-
nek, egyből elkezdenek át-

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

A magyar, a matematika, a 
történelem és az idegen nyelv 
mellett valamelyik természet-
tudományos tárgy eredmé-
nyét is fi gyelembe veszik a 
felsőoktatási felvételin. Ami-
kor kiszámolják a felvételi 
pontszámot, a középiskolai 
eredmények közül az öt fő 
tárgyból szerzett (utolsó két 

év végi) érdemjegyeket adják 
össze, majd duplázzák - így 
maximum 100 pontot sze-
rezhettek:

• magyar nyelv és iroda-
lom (évenként a 2 osztály-
zat számtani átlaga),

• történelem,
• matematika,
• legalább két évig tanult 

választott idegen nyelv 
(vagy nemzetiségi nyelv és 
irodalom),

• egy, legalább két évig 
tanult választott termé-
szettudományos tantárgy 
vagy két, legalább egy évig 
tanult, választott termé-
szettudományos tantárgy.

Forrás: eduline.hu
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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

ÁLLÁS–OKTATÁS

Felvételi pontszámítási szabályok: 
csak ezek a középiskolai jegyek 
számítanak

ugrálni a kalózok. Eldör-
dül az első lövés, amely 
véletlenül éppen a kalóz-
kapitány egyetlen ép sze-
mét éri.

Mire a kapitány felordít:
- Ez az fiúk, jól csinál-

játok! Először a világítást!


Az ékszerüzletbe beront 
egy elefánt, felkapja az ék-
szerpultot, majd elrohan 
vele. Az ékszerész kihívja 
a rendőrséget.

- Hogy nézett ki az ékszer-
rabló? - kérdi a nyomozó.

- Egy elefánt volt az.
- Elefánt? Milyen elefánt?
- Hát elefánt!
- Na de van többféle ele-

fánt. Van az afrikai elefánt, 
amelyik nagyobb mint az 
indiai. Sőt, az afrikai ele-
fánt fülei is nagyobbak.

- Sajnos nem tudok segí-
teni. Harisnya volt a fején!


- Mondd, mit szeretsz 

rajtam jobban? A szépsé-
gemet, vagy az intelligen-
ciámat?

- A humorodat édes, a 
humorodat!


Két majom ül a ketrec-

ben. Mindkettő banánt 

eszik, de az egyik nem há-
mozza meg, hanem csak 
úgy eszi. A másik meg-
szólal:

- Te nem hámozod meg ?
- Minek? Tudom mi van 

benne.


Asszony a férjéhez:
- Drágám, mondd meg 

őszintén: megcsaltál?
- Mikor?


Hogy haladsz a házépí-

téssel? - kérdi az egyik tol-
vaj a másikat.

- Téglát már szereztem. 
Cementet, homokot és me-
szet is. De hogy kőműve-
seket honnan lopok?


Bölcs mondások:
A mazsola csak egy ré-

mült arcú szőlőszem.
A gyilkosság a kritika 

szélsőséges formája.
A tapasztalat jó iskola, 

csak a tandíj magas.
Okos vagy, ha csak a felét 

hiszed el annak, amit hal-
lasz... Zseniális, ha tudod, 
hogy melyik felét.

A chili szósz határozott 
fellépésű ketchup.

A dög a rivális hölgy be-
ceneve.

A kémia ugyanaz, mint 
a fizika, csak büdösebb.

Az irónia nem más, mint 
a szellemes emberek go-
rombáskodása.

A szálka a hal bosszúja.
Az ámokfutás a jövő tö-

megsportja. 


A székely meg a fia men-
nek az erdőben, a fiú az 
egyik bokor alatt talál egy 
régi mordályt. Kérdezi az 
apját:

- Mi vóna ez édesapám?
- Trombita. - szájába ve-

szi és fújni kezdi, de a puska 
eldurran, az öregnek meg 
fülig reped a szája. A gye-
rek kisvártatva megszólal:

- Hát édesapám hiába 
nevet, én azért egy kicsit 
megijedtem! 


Zuhogó esőben megy a 

taxis az utasával, aki meg-
jegyzi:

- Uram, tudja, hogy be-
ázik a kocsija a tetőablak-
nál?

- Tudom.
- Ez mindig így van?
- Dehogy is! Csak ha esik 

az eső! 


Nem értettem mint mon-
dott a doktor úr, elmehe-
tek, vagy elmebeteg? 


Három jómódú testvér 

összejön, megbeszélik, ki 
mit vett az anyjuk száza-
dik születésnapjára. Mond-
ja az első:

- Tudjátok, én építtettem 
neki egy szép nagy házat!

A második:
- Az semmi, én vet-

tem neki egy luxus Mer-
cedest!

Mondja a harmadik:
- Akkor én vettem a leg-

különlegesebbet. Emlé-
keztek, anyánk mennyire 
szereti olvasgatni a Bibli-
át? Találtam egy papagájt, 
ami 12 évig egy templom-
ban volt, ez alatt megtanul-
ta a teljes szöveget. Mivel 
anyánk már nagyon rosz-
szul lát, megvettem a pap-
tól. Elég a fejezetcím a pa-
pagájnak, az már egyből 
mondja is a szöveget. Mit 
mondjak, a pap nem ad-
ta olcsón!

Eltelik egy hét, mind-
egyik fiú kap egy levelet 
az anyjától. Az első:

"Kedves fiam! Szép ez a 
ház, de én csak az egyik 
szobát használom, de a 
többit is kell takarítani, és 
olyan drága a bejárónő."

Megkapja a második is:
"Kedves fiam! Nagyon 

szép ez az autó, de hát én 
már öreg vagyok, nem tu-
dok vezetni, a sofőr meg 
olyan drága."

A harmadik egy lelken-
dező levelet kap:

"Kedves fiam! Nagyon 
örültem az ajándéknak, 
sikerült eltalálnod a vá-
gyamat. A csirke nagyon 
finom volt!" 
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DEBRECEN  2015. július 3., XXIV/27.

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 számítógé-
pes ismerettel rendelkezel, szereted a kihívásokat, 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

ÁLLÁS–OKTATÁS

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

Szegedi Tejüzemünkbe 
rehabilitált udvaros és rehabilitált 
takarító KOLLÉGÁKAT KERESÜNK.

Feltétel a rehabilitált munkakörök betöltéséhez:
• minimum 40%-os munkaképesség csökkenés.

Munkarend: napi 4 órás munkavégzés 
hétfőtől péntekig.
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•  CNC marógép-
kezelő

•  Munkaügyi és 
TB ügyintéző

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:

50
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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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Hódmezővásárhelyen üzemelő 
telephelyünkre faipari
szakközép vagy technikumi 

végzettségű, gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat keresünk
irodai munkakörbe.

AutoCAD illetve látványtervező 
program ismerete előny.

Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal e-mailen lehet:
skkft@invitel.hu

Telefon:  0630 9591-601

50
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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

Aki egyetem mellett sze-
retne dolgozni, annak ideá-
lis választás lehet egy duális 
képzés. A duális képzések 
hallgatói tanulmányaik 
mellett szakmailag minő-
sített vállalatoknál végeznek 
gyakorlatot, amiért fi zetést 
is kapnak. 

Jelentős különbségek a 
szünetekben és a vizsga-
időszakban tapasztalhatók, 
hiszen egy duális képzésben 
részt vevő hallgató éppen 
ekkor tölti a gyakorlatát. A 
partnervállalatok a vizsgaidő-
szakban kötelesek elengedni a 
vizsgákra a hallgatóikat, ezen 
felül a diákok szabadságot is 
kivehetnek, minimum 20 nap 
éves szabadságuk van – írja 
az Oktatási Hivatal.

De milyen szakon van 
duális képzés?

Duális képzésre műszaki, 
informatikai, agrár, termé-
szettudomány és gazdaság-
tudományi képzési területen, 
illetve a szociális munka alap-
szakon lehet jelentkezni. Aki 
duális képzésen vesz részt, 

tanulmányai mellett szakma-
ilag minősített vállalatoknál 
végez gyakorlatot.

Mi a különbség egy hagyo-
mányos képzéshez képest?

A duális képzésben és a ha-
gyományos képzési formában 
részt vevő hallgatók kurzusai, 
vizsgakövetelményei megegyez-
nek, az iskolapadban ugyanazt 
a tudást szerzik meg, de maga a 
képzés intézményi és vállalati 
szakaszokra oszlik.

A vállalatok saját igényeik 
szerint képzik a hallgatót, gya-
korlati ismeretekkel bővítik, ki-
egészítik a hallgató intézményi 
képzését. A partnervállalatok 
hallgatói munkaszerződést köt-
nek a kiválasztott hallgatóval, 
akinek így kettős jogviszonya 
lesz: egyrészt az adott felsőok-
tatási intézményben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezik, 
másrészt hallgatói munka-
szerződésével a képzésben részt 
vevő cég munkavállalójának 
számít.

Men ny i időre szól a 
vállalattal kötött munka-
szerződés?

A képzés teljes idő tartamára 
szól, de a szerződés lejárta után 
a hallgatónak nem kötelező a 
partnervállalatnál maradnia.

Milyen díjazással jár a 
vállalati munkaviszony?

A vállalat a képzés teljes 
idejére díjazásban részesíti 
a hallgatót, ami hetente a 
minimálbér 15%-át jelenti.

Hogyan lehet jelentkezni?
A duális képzési formában 

induló szakokról Felvi oldalán 
az Egyetemek, főiskolák me-
nüpont alatt a meghirdetett 
képzéseknél lábjegyzetben 
lehet olvasni. Duális lábjegy-
zettel rendelkező képzésre 
kell jelentkezni, ezen kívül 
sikeresen kell teljesíteni egy 
kiválasztási eljárást, amely-
nek az eredményéről még 
a központi felvételi eljárás 
sorrendmódosítási határideje 
előtt értesítik a jelentkezőt.

A kiválasztási eljárásokról, 
jelentkezésről az adott felső-
oktatási intézményeknél és a 
duális partnervállalatoknál 
informálódhattok.

Forrás: eduline.hu

Fevételi 2018: 
mi az a duális képzés?

Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat! szeged@szuperinfo.hu

Telefon: 06-62/542-282

OKTATÁS!
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ÁLLÁSBÖRZE! Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

ÁLLÁS–OKTATÁS

• TARGONCA, EMELŐGÉP, 
FÖLDMUNKAGÉPKEZELŐ, • KAZÁNFŰTŐ 

• IPARI OLAJ ÉS GÁZTÜZELŐ
BERENDEZÉSKEZELŐ • NYOMÁS

TARTÓEDÉNY GÉPÉSZ • KAZÁNGÉPÉSZ
OKJ-s tanfolyamok és fűtők kötelező

továbbképzése indul Szegeden!
Még lehet jelentkezni!

CÉL-OKT. BT. Tel.: 06-30/911-7955
Eng.sz.: E-000770/2014/A001-009
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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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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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ÖSSZESZERELŐKET
keresünk VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL
/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
elérhető kereset

elérhető fizetés

Hétköznap 8.00-16.00 között hívjon minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

- vonzó CAFETERIA csomag
- jelenléti és teljesítmény bónusz
- túlóra fizetés minden hónapban
- magas műszakpótlékok
- fizetési előleg minden hónapban
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Hódmezővásárhelyi 
munkahelyünkre keresünk

1 fő gépi forgácsolót (esztergályost)
  1 fő lakatos csoportvezetőt!

érdeklődni: 06-20/320-52-2950
69
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Algyői ruhaválogató 
cég targoncavezetői, 

anyagválogatói, 
kézi anyagmozgatói 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

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

vagy 06-62-203-063.  
E-mail: texval.kft@gmail.com
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Algyői ruhaválogató 
cég részmunkaidő-
ben káros szenve-
délyektől mentes, 

megbízható 
TAKARÍTÓNÔT 

KERES. 
Érdeklődni: 06-62-267-187 

vagy 06-62-203-063.
E-mail: texval.kft@gmail.com
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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

Ballonos víz kiszállításra � atal dinamikus 
munkatársat keresünk Szegedre főállásban. 
Információ:  06-30/915 93 99.

Cégcsoportunk keres hosszú távú mun-
kára szakembereket a következő munkakö-
rökben Ausztria területére (Voralberg): ipa-
ri fényező (Airless), Víz-gáz-fűtés-szaniter 
szerelő, légtechnikai szerelő, hidegburkoló, 
villanyszerelő, autószerelő, karosszérialaka-
tos, CNC gépszerelő, asztalos, nyílászáró be-
építő. NÉMET NYELV SZÜKSÉGES (előny autó 
+ jogosítvány), kollektív osztrák szerződés-
sel, bérezés osztrák alkalmazottként. Jelent-
kezésüket e-mailen várjuk o�  ce@examont.
eu,   +43-69-913-771-999

Cégcsoportunk Németországba (Rostock 
LIEBHERR) gyakorlott, érvényes minősítéssel 
rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2) 
hegesztőket keres, ipari daruk gyártásához 
(próbamunka a helyszínen). NÉMET NYELV 
SZÜKSÉGES, kollektív német szerződéssel, 
bérezés német alkalmazottként. Jelentkezé-
süket e-mailen várjuk o�  ce@examont.eu, 
 +43-69-913-771-999

CO
2
 hegesztőket, fényezőket kere-

sünk kiskunmajsai munkahelyre. 
Hosszútávú munkalehetőség, kiemel-
ten magas bérezéssel. Utazási költség-

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

femmunka.eu@gmail.com

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. keres 
műszaki végzettségű munkavállalókat kar-
bantartó, gépkezelő munkakörbe. Villany-
szerelő, gépszerelő, géplakatos szakképesí-
téssel rendelkező munkavállalók jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. szenny-
víz előtisztító telepre keres karbantartó, gép-
kezelő munkakörbe műszaki végzettségű és 
betanított munkavállalókat. Jelentkezni lehet 
a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen 
küldött vagy a Majsai út 30. szám alatt a por-
tán leadott önéletrajzzal
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 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,  06-70/940-1263
Protetikában jártas fogszakorvost keresünk 
kiemelt bérezéssel heti 4 napos munkaidőben 
mosonmagyaróvári rendelőbe.  06-20/9437-
219, e-mail: lajos.faragodr@gmail.com

Teher-/mezőgazdasági gépjárműsze-
relőt keresünk szegedi műhelyünk-

be. Amit kínálunk: 2 műszakos rend, 
fűtött és szerszámokkal felszerelt 

műhely, munkába járás támogatása, 
kiemelt bérezés. Érd.:  06-30/988-
67-61 / baranyi.andrea@dozer-ep.hu

OKTATÁS
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden már-
cius 17-én 9.00-tól Teréz utca 36/B  06-
70/579-5983,  06-20/428-44-86, www.
ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
  06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

A középiskolák központi 
írásbeli vizsgáját már janu-
árban megírta több tízezer 
diák, de sokan közülük szó-
belire is készülhetnek. 

Hol tarthatnak szóbeli 
vizsgákat?

Szóbeli vizsgát csak az a 
gimnázium vagy szakgim-
názium szervezhet, amelyik 
korábban előírta a központi 
írásbeli vizsgán való részvé-
telt, és a jelentkezők száma 

több mint kétszeresen meg-
haladja a felvehető diákok szá-
mát (három év átlagát veszik 
figyelembe).

Mikor tartanak szóbeli 
vizsgákat?

A szóbeli vizsgát csak az 
írásbeli vizsgák lebonyolítá-
sa után a meghatározott idő-
szakban – 2018. február 22. 
és március 13. között – szer-
vezhetnek az iskolák. A szó-
beli vizsgák megszervezésére 

minden középiskola legalább 
három napot köteles kijelölni 
a fentiekben meghatározott 
időszakon belül.

Milyen kérdések lehetnek 
a szóbelin?

Ehhez meg kell nézni az 
adott középiskola felvételi tá-
jékoztatóját, a kérdések az ab-
ban nyilvánosságra hozott kö-
vetelményekre épülnek.

Forrás: eduline.hu

Több ezer diáknak kell szóbelire 
készülnie, folytatódik a középiskolai 
felvételi
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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!

50
07

4

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

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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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

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

Drótfonat
horganyzott és PVC-fonatok 

• vadháló, rabicháló, 
rostaszövet • huzalok, 

tüskéshuzal huzalfeszítők 
• táblás kerítések gyártása, 

forgalmazása
Domaszék, Úttörő u. 6.

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

www.domadrot.hu
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Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00
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
WWW.MUNKACSISZERVIZ.HU

Munkácsi Mihály
Tel.: 30/465-947750

36
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szerviz@munkacsiszerviz.hu

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150

66
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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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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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Óraátállításkor többen kerülnek 
kórházba, és egy felmérés szerint az 
emberek 80 százaléka véli úgy, hogy 
jobb lenne, ha csak egy időszámítás 
lenne, ezért kezdeményezték az 
óraátállítás eltörlését. 

Akár meg is szűnhet a téli és a 
nyári időszámítás. Az óraátállítás 
megszüntetését Finnország kezde-
ményezte. Most az Európai Bizottság 
vizsgálja, hogy valóban szükség van-e 
a jelenlegi rendszerre. A magyarok 
többsége nem akarja évente kétszer 
állítgatni az órákat - írja az ATV.

Egy hivatalos felmérés szerint az 
emberek 80 százaléka véli úgy, hogy 
jobb lenne, ha csak egy időszámí-
tás lenne, többségük pedig a nyári 
időszámítást tartaná meg.

A statisztikák szerint óraátállí-
táskor többen kerülnek kórházba, 
mert a változás plusz terhelést je-
lent a szervezetre. Vannak ugyanis 
olyanok, akiknél ilyenkor derül ki, 
hogy valamilyen betegséggel, példá-
ul depresszióval, szívproblémákkal 
küzdenek – mondja a szakértő. De az 

egészséges embereknek is időre van 
szükségük az átálláshoz – teszi hozzá.

Nemcsak a magyarok közül tartják 
sokan feleslegesnek az óraátállítást. 
Finnország javasolta, hogy töröljék el 
az óraátállítást. A kérdésben azonban 
az európai politikusok is megosz-
tottak. A közlekedését felelős uniós 
biztos szerint azonban akárhogy 
is döntsenek a kérdésben, azt csak 
egységesen lehet.

Most az Európai Bizottságon a sor 
- írja az oldal - hogy megvizsgálja, 
milyen pozitív és negatív hatásai 
vannak a jelenlegi rendszernek és 
azután tegyen javaslatot az ügyben.

Forrás: eduline.hu

Komoly hatásai vannak 
az egészségre is: végleg 
eltörlik az óraátállítást?

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

Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség:  

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

Nyomdai előkészítés: Savanya Zsolt
Nyomda:   

Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjesztő: Dobber Kft. 

A Kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmá-
ért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékeny-
ség folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Ki-
adó nem tehető felelőssé, és nem vállal 
felelősséget semmiféle kárért, közvetett, 
járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem el-
maradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a 
sajtótermékben megjelent hirdetésből 
fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, füg-
getlenül attól, hogy az ilyen károk szer-
ződéssel, hanyagsággal, polgári peres 
eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak. 
Nyilv. sz.: 2.2.4/467/2002

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénz-
fizetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 
Budapesten is (ruhaneműtől az 

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrénysort, 

hűtőszekrényt, antik bútorokat, 
képeket, falitányérokat, porcelá-

nokat, dísztárgyakat, faliórát, régi 
karórát, jelvényeket, kitüntetése-
ket, ezüst dísztárgyakat, csillárt, 

könyveket, régi rádiót, szódás-
üvegeket, demizsonokat, zomán-
cozott kannákat, petróleum lám-
pákat, régi és modern játékokat 
(legókat, kisvasutat, társasjáté-

kot, 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, cu-
kortartó, díszdobozok, tálcát, ci-

garettatárcát valamint ezüst evő-
eszközt, stb. vásárolok. Hívjon 

bizalommal, készpénzzel fizetek. 
 06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 
mosógépet, kazánt, vízmelegí-

tőt, hegesztőtrafót, radiátort min-
denféle rossz gépeket ócskavasat, 
csaptelepet színesfémet azonna-
li készpénzfizetéssel vásárolunk. 
Hívjon bizalommal. Díjtalan ki-

szállás (akár tanyára is, hétvégén 
is). Szállításról gondoskodom. 
 06-30/396-4495.

Áruszállítás, költöztetés, lomtala-
nítás.  06-70/241-2240

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, teljes 
hagyatékot vásárolok.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040

Bontott építőanyagok eladók: kis és nagy 
tégla, kétfalcos cserép, kúpcserép, faanyagok. 
 06-30/814-9068,  06-30/181-1387.

Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448

Engedéllyel rendelkező személy hullajtott 
szarvasagancsot (gímet/dámot/őzet) vásá-
rol legmagasabb áron.  06-70/388-1389.

Gyors pénz! Hagyatékból származó bútorokat, 
zománcokat, hastokokat, spalettákat, gyalu-
padokat, fateknőket, öreg tollakat, bicikliket, 
motorokat, autókat, ládák, padok, polcok. 
Lomtalanítást vállalunk.  06-70/612-6025

Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtala-
nítás.  06-30/46-46-162

Kinőtt és hagyatékból való ruháit megve-
szem, 500 Ft/zsák (120 l).  06-70/670-8664.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hí-
vásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
 06-30/480-2661.

Talajmaró (160-as) felújított MTZ után, 
lyukfúró 30 cm-es MTZ után, 2,2 m-es tár-
csa jó állapotú 3 fejes német eke eladó. 
 06-70/238-7753.

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,   06-
70/505-9040.

ALBÉRLET
Szeged, Zöldfa u. 14. 6/24. 2 szobás albérlet 
kiadó 2018. április közepétől. Lakóterület: 52 
m2.  06-30/7017-061.

ÁLLAT
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással meg-
rendelhető. 30 db-tól kedvezmény.  06-
30/835-1121

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
 06/70-240-13-31

TYÚK, 14 hónapos, tollas, NEM ketreces, 
NEM kitojt 690 Ft/db. KACSA, fehér, hápo-
gós, 3 kg-os. 690 Ft/kg. INGYENES szállítás. 
 06-70/776-3007

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Házi szappan főzés zsiradékból.   06-
30/322-1030

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! RUF 
keményfa brikett 100% bükkfá-

ból 80 Ft/kg. Ingyenes kiszállítás 
Csongrád megyében 300 kg-tól. 
Rendelés, információ:  06-20-

368-6808

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 16 
e Ft/m3, kiszállítva.   06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000 UETR: AA598773

INGATLAN
Sándorfalva-Kővágó nyaralókörzetben 
66 m2 alapterületű, 2011-ben épült ház te-
tőtér beépítési lehetőséggel eladó vagy sze-
gedi lakásra cserélhető.  06-20/255-6034.

Somogy megyében, Kaposvárhoz közel, 
Nagyberkiben, 6139 m2-es szőlőhegyen 
szőlő, gyümölcsös gazdasági épülettel eladó. 
Méhészeknek, vadászoknak kiváló. Ir.ár: 1,1 
M Ft, 06-82/423-326

Szegeden, a Szilléri dombon belterületi szán-
tó eladó.  06-30/701-7061.

JÁRMŰ
Régi motorkerékpárokat vásárolnék.  06-
30/950-9170.

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

IDARED ALMA nagy tételben eladó 
Szekszárdon.  06-30/682-1449

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vál-
lalom lakásának teljes kiüríté-
sét, lomtalanítását padlástól a 
pincéig, valamint vásárolok bú-
torokat, dísztárgyakat, képeket, 

csillárt, rádiót, fali tányért, ócska-
vasat (vashulladékot), hagyaté-

kot. Díjtalan kiszállás, készpénzes 
felvásárlás (hétvégén is).  06-

70/279-8960.

0 Ft-ért lomtalanítást vállalunk, 
teljes háztartást is, hétvégén is! 

Szemét, kosz nem akadály!  06-
20/490-2966

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

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

50% kedvezmény március 31-
ig minden építőipari munká-

ra: kőműves, ács, hideg- és 
melegburkolás, homlokzat- és víz-

taszító szigetelés, víz-, villany- 
és gázszerelés. Számlaképes! 
 06-20/458-3820.

A KIRÁLY ROLÓ! Nem működő re-
dőny, reluxa, szúnyogháló javítá-
sa, cseréje, megtévesztő, kedvez-

mények nélkül. Gurtnicsere. 
 06-70/354-03-51

A REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és mű-
anyag redőnyök, reluxák, harmo-
nikaajtók, szúnyoghálók javítása, 

cseréje, gurtnicsere. 
 06-30/354-3851.

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

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

Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javítá-
sát, felújítását vállalja díjtalan kiszállással, ga-
ranciával.  06-20/621-8880

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid határidő-
vel vállaljuk.  06-30/920-7222

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

Bármilyen bádogos munkát vállalok, tetőt 
is.  06-70/352-9880

Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 

 06-20/978-3962.

Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, köz-
pontifűtés-szerelés, javítás. WC-tartály, 
mosdó cseréje, csaptelepek javítása, cseréje. 
 06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 024, 
csatornatisztítás vidékre is! 
Kamerás csatornavizsgálat! 

Ingyenes kiszállás, tiszta munka. 
 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes fák 
bontása beépített helyekről alpintechnikával, 
garanciával. Ágdarálás, zöld hulladék elszál-
lítása.  06-20/448-4664

Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosaras 
munkagéppel. Igény esetén teljes körű elta-
karítás. Gyorsan, megbízhatóan, határidővel 
vállalom.  06-70/310-5877, Kónya István.

Februári akció! Redőny, szúnyog-
háló, műanyag párkány készítés, 
javítás gyártótól, akár 2 órán be-

lül. Akció február 28-ig.  06-
20/40-39-489,  06-30/747-75-80

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

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben ga-
ranciával.  06-30/9982-485.

Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely 
javítása számlára, garanciával. Gázkészülék-
Szerviz Bt.   06-30/906-5237,   06-
62/322-453

Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízmelegí-
tő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj nélkül, 
garanciával. Hétvégén is!  06-30/481-0411.

Hideg-meleg aszfaltozást, térkövezést, kő-
művesmunkát, betonozást stb. vállal a Seresút 
Kft.  06-70/432-4914

Kapuk készítése, akár ipari méretben is. 
 06-30/928-1085

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

Költöztetés, bútorszállítás, rako-
dókkal vagy anélkül minden nap. 
 06-20/5655-744 Fehér Norbert

Parkettázás  06-30/62-34-342

Redőny Doktor! Redőnyök javítá-
sa, újak készítése, garanciával. 

Hétvégén is.  06-20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Szobafestést-mázo-
lást és ereszcsatornázást vállalok 
3000 Ft/fm.  06-20/498-0012

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr!  06-20/420-3324!

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867

Szobafestés, gipszkartonozás, hőszigetelés, 
laminált padló rakás, burkolás, kőműves mun-
kák olcsón.  06-20/971-2719.

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

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 
tető- és padlásszigetelést vállalok 

azonnali kezdéssel. 
 06-30/747-7580

Szobafestést, burkolást, gipszkartonozást, 
hőszigetelést vállalok.  06-30/967-2809.

Szobafestést, mázolást kedvező áron válla-
lunk.  06-70/427-00-26

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

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

Tanyákon, erdőnél, házaknál lévő fák kivá-
gását vállalom fűrésszel, rakodókkal, teher-
gépkocsival. Saját részre, azonnali szállítás-
sal, készpénz� zetéssel.  06-30/318-2814.

Teljes generálkivitelezést kőműves, tető-
munkákat, burkolást, gipszkartonozást, javí-
tást magánszemélyeknek azonnali kezdéssel 
vállalunk.  06-70/313-7124

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, 
lapos tetők szigetelését, ingye-

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
20/492-5992

Tetőfedő, bádogos munkát vállalok ked-
vezményes áron.   06-20/568-3248, 
 06-30/595-5039

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

Veszélyes fák kivágása alpintechnikával. El-
hanyagolt területek kitakarítása. Fakivágás 
kosaras autóval. Koronaigazítás. Gallyak elta-
karítása, gallyaprítás. Emelőgépkosaras gép-
kocsival végezhető munkák. Teljes körű fele-
lősségbiztosítással, fakitermelő illetve lakott 
területi fakitermelő végzettséggel rendelke-
zem!!!  06-20/337-8101

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 kiszállás-
sal, hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906

Villanyszerelést vállalok.  06-30/272-8392

Víz-, gáz-, központifűtés-szerelést vállalok. 
 06-20/260-9508, levaiteamkft@gmail.com

Vízszerelés, vízrendszerek átépítése 
és javítása kedvező feltételekkel és 

garanciával.  06-20/458-3820.

Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, WC tar-
tályok, csésze, mosogató, mosdó, csaptelepek, 
szifonok cseréjét vállalom.  06-20/613-6194.

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

Vízvezeték-szerelést, mosogató, mosdó, 
csapok, WC tartályok cseréjét, bekötését vál-
lalom.   06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
36 éves vállalkozó srác keres korban hozzá 
illő, komoly lányt tartós kapcsolat céljából. 
 06-20/467-1180

A kedvezményes Társközvetítő!   06-
30/425-02-26

Sikeres pártalálás!  06-30/355-
20-39

VÁLLALKOZÁS
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben! 
 06-30/3454-724

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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



8 2018. február 16.

50
35

5
Szeretettel várjuk minden kedves beszállítónkat a térség 

kiemelkedő piaci áraival! Érdeklődni a 06/70/222-5838 
telefonszámon lehet! Aktuális árainkat 

megtekinthetik: www.torokmetals.hu 
és már a facebookon (@torokmetals) is!

Török Metals Kft. Algyő, JURA Ipari park, a 47-es út mellett. 

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

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

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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99 Ft
1100 Ft/kg

Kelt pogácsa 
tepertővel
90 g, Zombor Cipó Kft.

Hey-Ho gyümölcsitalok
1 l, 12%
(narancs, őszibarack, trópusi),
Rauch

159 Ft

Dreher
Classic sör
0,5 liter, Dreher

239 Ft
478 Ft/liter

289 Ft
1927 Ft/kg

Nádudvari 
körözött
150 g,
(házias, csípős)
Nádudvari
Élelmiszer Kft.

279 Ft
845 Ft/kg

Farmer tejföl
330 g, 20%
Sole-Mizo

79 Ft

Mizo Túró Rudi
laktózmentes, 30 g,
Sole-Mizo

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

139 Ft/db

Extra magvas rúd
1 kg, Fornetti

1799 Ft/kg

Szilvás tekercs
1 kg, Fornetti

1499 Ft/kg

Erdélyi szalonna
1 kg,
Nagykun-Hús Kft.
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6787 ZÁKÁNYSZÉK, Tanya 783. 
Mobil: +36 30 9857 615

E-mail: eurostonetradekft@gmail.com 
www.eurostonetrade.hu

SÍRKÔ
GRÁNIT SÍREMLÉKEK

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKKAL!
Óriási akciókkal: 
február 15-től március 31-ig.

KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!
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ILYEN VOLT ILYEN LETT

ILYEN VOLT ILYEN LETT

TUDTA ÖN, HOGY GÁZSZÁMLÁJA ÖSSZEGÉNEK 
AKÁR 40%-ÁT ROSSZ ABLAKÁN DOBJA KI?

CSÖKKENTSE GÁZSZÁMLÁJÁT 

ABLAKFELÚJÍTÁSSAL!

www.ablakfelujitas.hu  06 20/351-1038  Az Ön mestere: RÁCZ FERENC:  

Újjávarázsolt régi ablakok bontás nélkül!

Új ablak beépítése bontás nélkül!

ELEGE VAN...
...A MAGAS GÁZSZÁMLÁBÓL?
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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

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


