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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 4-5. oldalon
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Az akció március 31-ig tart!

BOMBA
ÁRAK!

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

ÓRIÁSI 
AKCIÓ!
ÓRIÁSI 

Ruha-cipô-ajándék-háztartási cikkJÓFOGÁS ÁRUHÁZ

kedvezménnyel!

20%
Minden termék

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.

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

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!

TATRADOL TRAVEL UTAZÁSI IRODA
6721 Szeged, Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487-835 • www.tatradol.hu • info@tatradol.hu

SZEGEDI INDULÁSOK! Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal!
03.15-17.  SZÁZTORNYÚ PRÁGA 39.800,-Ft/fő
04.07. KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON: 
  ZIRC-HERENDI PORCELÁNGYÁR-CSESZNEK 8.900,-Ft/fő
04.29-05.02.  KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN 46.900,-Ft/fő
05.11.  FŐÚRI KASTÉLYOK A FERTŐ-TÓ PARTJÁN: NAGYCENK-FERTŐD  9.900,-Ft/fő
05.18-21. AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET NAPOS TÁJAIN PÜNKÖSDKOR 58.800,-Ft/fő
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

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

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

Rendel: 
hétfő: 14.00-16.00-ig.
szerda: 09.00–11.00-ig.

Időpontkérés: +36-20-34-99-691
Szeged, Zászló utca 10.
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VÉGBÉLPANASZOK 
KEZELÉSE

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

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

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
50
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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

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD ROVAT

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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Kos – Szakmai téren az ambíciója 
növekedésben van, oly mértékig, 

hogy akár profil váltáson is gondolkodhat, 
ahol jobbak a feltételek. Az igazi értékek, 
melyek jobbá teszik életét, mind ott ön előtt 
állnak most. Az e heti csillagállások szépen 
sorban megmutatják önnek.

Bika – Szakmai téren egy önhöz 
közelálló személlyel közös projektet 

ötlenek ki, ami hosszú távú jó együttmű-
ködést jelentene, vagy párjával kitalálnak 
valami közös vállalkozást, ami elég jól 
prosperálna a jövőben. Egyre több öröm 
éri végre. A csillagok e heti mozgásai 
kényelmet és kellemes légkört varázsol-
nak ön köré.

Ikrek – Tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy jó kapcsolatot 

tartson fenn kollégáival, barátaival, csa-
ládtagjaival. Ha esetleg meg nem értés 
alakulna ki, biztosan önt fogják okolni 
érte, és ön fog szenvedni emiatt, nem ők. 
Ezekben a napokban megnő az érzelmi 
biztonság iránti igénye, amit az átvonuló 
bolygók hatásai erősítenek önben. A futó 
kalandok távol állnak öntől.

Rák – Ha még egyedülálló, megle-
hetősen romantikus körülmények 

között találhatja magát a hét során. Nem 
tanácsos ebben az időszakban a szerelmi 
életének részleteibe beavatni másokat. Még 
önnek is meg kell formálnia az elképze-
léseit ahhoz, hogy szilárdan dönthessen, 
hogy tisztán lássa azt, hogy mi az, amit 
szeretne.

Oroszlán – Óvakodjon a hét során 
az erős impulzusoktól és az extra 

nagy költekezésektől. A mérsékletesség 
a célravezetőbb önnek ezen a héten. Egy 
új ismerőssel hozza össze a sors, akivel 
feltűnően sok közös gondolataik vannak. 
Ezt eddig nem is hitte, hogy van ilyen. 
Ebből még később egy hosszú távú barát-
ság is lehet.

Szűz – Egy kicsit vibrál a napokban 
ön körül a levegő. Ez kiválthat önben 

ingerlékenységet, idegességet. Szinte alig 
tud koncentrálni dolgokra. Ennek ellenére 
mégis helyt kell állnia helyzetekben. Ez a 
hét szakmailag hoz önnek új lehetősége-
ket, viszont anyagi téren felmerülhetnek 
nehézségei.

Mérleg – A hét során Fortuna kegyes 
lesz önhöz. Élete váratlan fordulatot 

vehet. A megrekedések korszaka lejárt. 
Határozottan haladhat a céljai felé. Otthoni 
fronton még átmeneti, kisebb feszültségek 
fel merülhetnek. Ezekben a napokban a 
legintelligensebb magatartására lesz szük-
sége, hogy meg tudja tartani az egyensúlyt.
Skorpió – Ezen a héten a sikerhez egyenes 

út vezet önnek. Használja kap-
csolatait és kitűnő üzleti érzékét, 

lépés előnybe lesz a többiekhez képest. 
Bizonyos tényeken képtelen változtatni. A 
szívügyekkel nem ez a helyzet. Nagyon jó 
kilátásai vannak ezen a héten ez ügyben.
Nyilas – Amennyiben a banki szférában vagy 

egyéb pénzzel kapcsolatos helyen dol-
gozik, ezen a héten érdemes fokozottan 

figyelni, hiszen mindenféle meglepetések 
érhetik. jobb, ha előre figyel. Egy kevésbé 
ismerős személy mindenféle kitalált dol-
gokkal vádolhatja, ami az ön fülébe jut. A 
környezetében mindenki az ön pártját fogja.
Bak – Változásokat eszközöl ki, amiért 

a környezete nem igazán rajong. 
Kénytelen lesz kompromisszumo-

kat kiötleni, hogy az álláspontok közelebb 
kerüljenek egymáshoz. Az üzleti életben 
vannak dolgok, amiben már nincs annyira 
meggyőződve, mint a legelején. Míg két-
kedései kikristályosodnak, jobban teszi, ha 
figyel reakcióira.

Vízöntő – A jó szerencse ezekben 
a napokban újra ön mellett áll. 

Érdemes ezt az időszakot jól kihasznál-
ni. Jó barátai mindenben támogatják. 
Amennyiben vitás kérdés merülne fel a 
környezetével, ne mondja ki véleményét, 
míg nem tudja megindokolni. Egy pénzügyi 
meglepetés vár önre.

Halak – Érzelmi téren egy kicsit 
passzívabbá válhat a napokban. A 

lelkesedés lángja mintha csökkenne önben. 
Elképzelhető, hogy hideg fejjel kényszerül 
döntéseket hozni, mert szükséges. A 
családjával a kapcsolata is rendeződni 
látszik. A kiadásai egy kicsit megnőhetnek 
ebben az időszakban, de kellő figyelemmel 
tartani tudja a frontot.

■ HOROSZKÓP 10. HÉT

Recept

BÖJTI ÉTELEK
KÖLES SALÁTA

HOZZÁVALÓK
a salátához:
• 1 csésze köles
• 1 csésze főtt sárgarépa
• 1 csésze cukkini
• 1 csésze padlizsán
• 2 nagyobb paradicsom
• 1 lila hagyma
• 1 evőkanál olívaolaj
az öntethez:
• 3 evőkanál citromlé
• 2 teáskanál zúzott fokhagyma
• 1 teáskanál tengeri só
• 1/4 teáskanál feketebors
Elkészítése
A kölest főzd meg - körülbelül tíz perc alatt elké-

szül -, lazítsd fel villával, és hagyd kihűlni. Közben 
az olívaolajon párold meg a répát, a cukkinit és a 
padlizsánt kevés tengeri sóval - minél kevesebb vi-
zet használj, hogy az ízük jobban érvényesüljön -, 
és állítsd össze az öntetet is. Keverd össze a kölest, 
az apróra vágott lila hagymát és a zöldségeket, majd 
add az egészhez az öntetet. Pár órára hűtőbe tehe-
ted, de frissen is finom.

3 és 4 fogásos menükkel valamint élőzenével 
várjuk kedves vendégeinket!

Vadásztanya Étterem
Élő zenés NŐNAPI VACSORAEST 

március 8-án, a balástyai 
Vadásztanya Vendéglőben.

Balástya, Széchenyi u. 1.
06 62 278 520 • 06 30 313 4650
www.vadasztanya.balastya.hu
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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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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!

Az itt áttelelő madarak 
etetése az összefüggő hó-
takaró idején nagyon fon-
tos. Apró tetteinkkel, a ma-
darak etetésével megment-
hetjük a természetben élő 
szárnyas barátainkat.

Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület állatbarát önkén-
tesei már nyáron - kora ősz-
szel készültek a téli hidegben 
fontos madáretetésre: tábo-
rokban, rendezvényeken ma-
dáretetőt készítettek szárnyas 
barátainknak a zord hideg na-
pok átvészelésére. A ház kö-
rül is van sok egyszerű ma-
dárbarát praktika, ami a ter-
mészetben itt telelő madarak 
túlélését segíthetik.

Amikor a fák elhullajtják le-
veleiket – amikor beköszönt 
a hideg tél, és leesik az ösz-
szefüggő hótakaró - érdemes 
körülnézni kertünkben, vajon 
hogyan jutnak élelemhez a 
madarak, mi tudja megvédeni 
őket a hidegtől. Fontos a tű-
levelű és örökzöld növények 
szerepe. A tobozok, magvak 
élelmet, a növények búvóhe-
lyet biztosítanak számukra. 
Jó, ha a kertnek olyan része 
is van, ahol a sűrű bozót a 
lombkorona szintjéig ér. A 
talajt takaró növények, a fás, 
bokros ligetek is búvóhelyül 
szolgálnak. Ne takarítsuk tel-
jesen tisztára kertünket. Az 

Hóesésben életmentő a madáretetés

elszóródott magvakat hagy-
juk meg a madaraknak. A fü-
vet se nyírjuk le mindenütt. 
Hadd húzódjanak meg a ro-
varok, teleljenek át a lárvák, 
téli táplálékot szolgáltatva a 
madaraknak. További bú-
vóhelyet készíthetünk, ha a 
már "gazdátlan" virágágyáso-
kat fenyőgallyakkal takarjuk 
be. A beteg, rothadó levele-
ket, ágakat azonban feltétle-
nül gyűjtsük össze! A napra-
forgó-magvak sok madarat 
(a csuszkát, pintyet, fekete-
rigót, mátyásmadarat, har-
kályt) életben tart. A köles, 
a repcemag, a kukoricadara 
más fajok téli eledele.

Seres Zoltán, az Orpheus 
Állatvédő Egyesület vezetője 
elmondta, hogy a madáretető 
kihelyezése csak az első lépés. 
Azokat rendszeresen tölteni 

kell élelemmel is. Tanácsos a 
megvásárolt magvakat száraz 
helyen, jól zárható edényben 
tárolni. A rovarevő madarak 
számára a legmegfelelőbb a 
marhafaggyú, amely magvak-
kal gazdagítható. Célszerű az 
eledelt hálóba helyezni, majd 
a fákra függeszteni, esetleg ki-
sebb farönkök üregeibe rej-
teni. A gerlék, verebek ked-
velt téli csemegéje a kuko-
ricadara, amelyet a földről 
szeretnek felcsipegetni. Az 
eledel a lehető legszárazabb 
helyekre kerüljön. Az ete-
tőtálkát tartsuk tisztán. Ne 
készítsünk etetőt furnérból, 
mert a madarak megehetik 
az összeillesztésnél használt 
ragasztót! Kerüljük a sózott, 
cukrozott magvakat.

Orpheus Állatvédő 
Egyesület
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

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@inform.hu 
e-mail címre kérjük. 

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

ÁLLÁS–OKTATÁS

Szegedi 
Szuperinfó

Németországba, betonacél 
hajlító üzembe keresünk 

munkatársakat

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐI 

munkára.  

A hazajárás 3 hét kiküldetés után 
1 hét pihenő biztosításával történik. 
Német nyelvtudás nem szükséges.

Jelentkezés munkanapokon 
7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 

a 06-22/574-082 telefonszámon
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A deszki Taugép Kft.
FELVÉTELT HIRDET

• MINÔSÉGELLENÔR MUNKAKÖRBEN.
Feladat: minőségellenőrzési tevékenység gépgyártás 

területén alapanyagátvételtől a folyamatközi ellenőrzésen 
át a végellenőrzésig, valamint ezen tevékenységek 

dokumentálása. Feltétel: műszaki rajz olvasási készség, 
számítógép kezelői ismeret. Előnyt jelent a minőség-

ellenőrzés területén szerzett ismeret, gyakorlat.

• VILLANYSZERELÔ MUNKAKÖRBEN. 
Feladat: épületvillamossági szerelés, szerszámgép javítás. 
Előnyt jelent szerszámgép javításban szerzett tapasztalat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet személyesen: 6772 Deszk, 

Alkotmány utca 13., allas@taugep.hu e-mail 
címen vagy 62/571-600 telefonszámon.
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nál maradsz. Ez az elegáns és 
letisztult stílus az üzleti és a hi-
vatali szférában a lehető legjobb 
benyomást kelti a leendő mun-
kaadódban, mert profizmust 
sugall. Ugyanakkor más szek-
torokban is jól veheti ki magát, 
ha ilyen elegánsan jelensz meg.

Színek tekintetében válassz 
valamilyen pasztellszínt, eset-
leg sötétkéket vagy szürkét. A 
fekete túl komor benyomást 
kelt, még fehér inggel is, az 
élénk színek pedig túlzottan 
is harsánynak mutathatnak, 
ami nem feltétlenül hátrány, 
de mégis jobb, ha mellőzöd. A 
blézer lehetőleg passzoljon az 
alakodra, ne lógjon, a szoknya 
pedig érjen a térdedig. Ha in-
kább nadrágot kedveled, min-
den esetben - nyári kánikulás-
ban is - hosszú fazont válassz. 

A cipőd legyen az alkalom-
hoz illő, nem hátrány, ha van 
egy kis sarka is. A platformot, 
ahogyan a tornacipőt is, hagyd 
a cipős szekrényen, ezek ront-
hatják az összképet. 

Kiegészítők
Habár a hangsúly azon van, 

hogy légy egyszerű, mégis 
elegáns, nem árt, ha egy pi-
cit a saját stílusodat is bele-
viszed az öltözködésedbe, így 
nem lesz annyira egyhangú. 
Egy szép övvel a derekadon, 
ami például színben passzol 
a cipődhöz és az ékszereid-
hez, összhangot teremthetsz, 
ami tudattalanul is jó be-
nyomást kelt a felvételiztető 
szakemberben. Utóbbi tekin-
tetében hagyd az egyedi ter-
vezésű fülbevalókat és nyak-
láncokat, válassz inkább egy 
klasszikusabb összeállítást.

A mindent elnyelő óriási 
batyudat és a kedvenc háti-
zsákodat hagyd otthon, vá-
lassz egy olyan táskát, amibe 
a legfontosabb holmik bele-
férnek. A táska legyen akko-
ra, hogy le tudd tenni magad 
mellé, színben pedig a cipőd 
vagy a kiegészítők árnyalatát 
tükrözze vissza.

Forrás: femina.hu

Öltözködési tippek höl-
gyeknek állásinterjúhoz
Első lépések

Az öltözeted kiválasztását 
nem szabad reggel, indulás 
előttre hagyni. Kellő idő szük-
séges ugyanis ahhoz, hogy meg-
találd a stílusodhoz, illetve 
a cég arculatához leginkább 
passzoló ruhadarabokat. Ha 
lerí rólad, hogy csak felkap-
tad az első kezedbe kerülő 
göncöt, azzal sokat ronthatsz 
az ázsiódon.

Ne vegyél fel túl mini vagy 
túl kivágott darabokat, de 
azért lehetőleg olyat se vi-
selj, ami tetőtől talpig zárt, 
mert ezzel te magad is zár-
kózottnak, visszahúzódónak 
tűnhetsz. Törekedj arra, hogy 
az időjárásnak megfelelően 
öltözz fel, persze ez nem azt 
jelenti, hogy esős időben gu-
micsizmában kell érkezned, 
de értelemszerűen nem fest 
túl jól az se, ha a fehér nad-
rágodon ott virítanak a fel-
rúgott sárfoltok.

A ruhád legyen mindig tisz-
ta és rendezett, ha gyűrődős 
anyagból készült, vasald ki, a 
kutya szájából kirángatott stílus 
ilyenkor nem jó választás. Új 
ruhát és cipőt soha ne vegyél 
fel, mert idegen, kényelmet-
len lehet, amitől feszélyezve 
érezheted magad, amit egy jól 
képzett HR-es azonnal kiszúr.

A business stílus
A legegyszerűbb, ha a klasz-

szikus, jól bevált kosztümnél 
vagy szoknya-blézer párosítás-
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Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között 
a 70/567-5977-es telefonszámon 
vagy a beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.
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A Beltaste Mórahalom Kft. mórahalmi munkavégzéssel 
FELVÉTELT HIRDET 

sasliktűző, hús- és zöldségvágó, 
csomagoló, gyártósori kisegítő és takarító 

munkakörökben azonnali kezdéssel.
Amit kínálunk:

• Bérezés:  bruttó 140.000 - 200.000 Ft között
• Cafetéria • Igény szerint céges járat 

minden környező településről
• Útiköltség térítés • Teljes munkaidő

• Hosszútávú munkalehetőség

Algyői ruhaválogató 
cég targoncavezetői, 

anyagválogatói, 
kézi anyagmozgatói 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

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

E-mail: texval.kft@gmail.com
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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

•  CNC marógép-
kezelő

•  Hőkezelő  
munkatárs

•  Lakatos-hegesztő 
(előny: karosszéria 
lakatos végzettség)

•  Minőségellenőr 
(előny: lakatos-fémipari 
képzettség és rajz 
olvasási képesség)

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezni lehet 

önéletrajzzal:
kertesz.monika@rampf.hu. 

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

A Rampf Formen Kft. 
gyártókapacitás fejlesztéséhez 

az alábbi munkatársak 
jelentkezését várja:
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ÁLLÁST KÍNÁL
Franciaországba, az építőiparban gya-
korlott szakembereket keresünk. Érd.:  
06-30/540-0466.
Kereskedelmi és szolgáltató cég rak-
tárosi tapasztalattal valamint mezőgaz-
dasági gép és/vagy alkatrész ismerettel 
rendelkező orosházi (vagy ahhoz köze-
li) munkatársat keres raktárosi pozíció-
ra, ugyanígy mezőgazdasági vagy épí-
tőipari gépszerelői (vagy autószerelő) 
ismerettel és tapasztalattal rendelkezőt 
szerviz szerelő pozícióra, illetve műszaki 
adminisztrátor pozícióra keresünk első-
sorban hölgy asszisztenst bővülés cél-
jából. Jelentkezés: marottyi@agrotec.
hu e-mail-címen
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
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 
telephelyére keres betanított munkára 
fér�  munkavállalókat bármely korosz-
tályból, öntvénymegmunkálásra és be-
tonelem gyártásra. Vidékieknek a bejárás 
megoldott. Érd: munkanapokon 8-16-ig, 
 06-70/940-1263
Protetikában jártas fogszakorvost ke-
resünk kiemelt bérezéssel heti 4 napos 
munkaidőben mosonmagyaróvári ren-
delőbe.   06-20/9437-219, e-mail: 
lajos.faragodr@gmail.com
Siófok Aranyparton (Kishorgony Büfé) 
keresünk szezonális munkára szakácsot, 
konyhai kisegítőt, május közepétől szept-
ember 3-ig.  06-30/573-2326

Véget ért az írásbeli, elkez-
dődtek a szóbelik, de mikor 
tudják meg a középiskolába 
felvételizők, hogy kit hova 
vettek fel?

Mikor tudják meg a diá-
kok, hogy hová kerültek be?

A felvételizőknek 2018. áp-
rilis 27-éig minden olyan kö-
zépfokú iskola írásbeli értesí-
tést küld, ahová jelentkezési 
lapot adott be.

Mikortól lesz nyilvános az 
ideiglenes rangsor?

Az Oktatási Hivatal a beér-
kezett tanulói adatlapok alap-
ján készíti el iskolánként a je-
lentkezők listáját, amelyet a 
középfokú iskolák rendelke-
zésére bocsát 2018. március 
23-áig. Ezután a középfokú 
iskola igazgatója a jelentke-
zők listájának felhasználásá-
val tanulmányi területenként 
elkészíti az ideiglenes felvéte-
li rangsort.

Mikor van a módosítási 
időszak?

Megvan, mikor derül ki 
a középiskolai felvételi 
eredménye
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A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2018 áprilisától:

 

Biztosítunk: nagyon kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást,
Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

pincér / szakács / szobatakarító / segédmunkás /
kertész / uszodamester / uszodatakarító / londiner /
szállodai recepciós (német- és angolnyelv-tudással)

szállást 2 ágyas szobákban. 

50
96

1

Szegedi munkára csőszerelőt, awi he-
gesztőt és lakatost felveszek. Bejelentett 
munka, hosszútávra, kiemelt � zetéssel. 
Szállás biztosított.  06-70/342-8999

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, Eladó, 
Boltvezető, Dajka, Targoncave-
zető, Vagyonőr OKJ-s tanfolya-
mok Szegeden.  06-30/310-

8934 WWW.OKJCENTRUM.HU 
E:00846/2014/A001-A00122

Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 17-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-
86, www.ciganynyelvoktatas.hu

Masszázstanfolyamok: talp, 
aromaolajos és tradicionális 

thai masszázs indulnak 
Szegeden április 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)

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

A módosításra a KIFIR elekt-
ronikus adatlapkitöltő rend-
szerben van lehetőség 2018. 
március 21-én és 22-én, a fel-
vételi lapok kitöltésével meg-
egyező módon, azaz: az álta-
lános iskola 8. évfolyamán ta-
nulók valamint azon 6 vagy 8 
évfolyamos gimnáziumba je-
lentkezők, akiknek felvételi 
lapjait az általános iskola ké-
szítette el, a módosítást szin-

tén a tanuló általános iskolájá-
ban végezhetik el – olvasható 
a hivatal oldalán.

A módosítás során tanulmá-
nyi területet törölni nem lehet, 
azonban azok eredetileg beírt 
sorrendje átalakítható, illetve új 
tanulmányi terület felvételére 
is van lehetőség, de utóbbira 
csak olyan középfokú iskolá-
ban, amely az eredeti tanulói 
adatlapon szerepelt.
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Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

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

lemez 50 Ft/kg, vas 55 Ft/kg, akkumulátor 190 Ft/kg, 
hullámpapír és színes papír 10 Ft/kg,

rézvezeték 250-300 Ft/kg, aluvezeték 26 Ft/kg

Tel.: 06-20/438-8732, Rozsdamaró Kft. 
Szeged, Szabadkai úton, a  szentmihályteleki elágazásnál.
Nyitva: H-P: 7.00- 16.00 Szo: 7.00-12.00

Roncsautó átvétel megegyezés szerint, 
forgalomból kivonás! Szállítás megoldható!
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SZOLGÁLTATÁS

Szeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti Szuperinfó
Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282

E-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.hu
http://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.hu

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 
Jöjjön be hozzánk, 

mi helyben megoldjuk!

Hirdetése megjelenhet:

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

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!

Ne utazzon kilométereket,Ne utazzon kilométereket,

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.

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.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150
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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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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: 600 Ft/kg, alumínium: 280-450 Ft/kg, 

vas: 50 Ft/kg, lemez: 40 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 
saválló: 280 Ft/kg, sárgaréz: 980 Ft/kg, 

akkumulátor: 220 Ft/kg, vörösréz: 1380 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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RÁCZ ÉPÜLETASZTALOS
Régi nyílászárók felújítása, 

újak beépítése
• Hőszigetelt üveg cseréje bontás nélkül, 

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

beépítéssel • Szúnyogháló készítése
 62/468-951 20/450-490451
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AUTÓBÉRLÉS 
Szegeden!

+36-30/6454-936
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szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075
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WWW.MUNKACSISZERVIZ.HU

Munkácsi Mihály
Tel.: 30/465-947751

10
6

szerviz@munkacsiszerviz.hu
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Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség:  

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

Nyomdai előkészítés: Savanya Zsolt
Nyomda:   

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

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

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárolunk tel-

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

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

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

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

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

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

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

pénzzel fizetek.  06-70/415-
4013

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

melegítőt, hegesztőtrafót, 
radiátort mindenféle rossz gé-

peket ócskavasat, csaptele-
pet színesfémet azonnali kész-

pénzfizetéssel vásárolunk. 
Hívjon bizalommal. Díjtalan 

kiszállás (akár tanyára is, hét-
végén is). Szállításról gondos-

kodom.  06-30/396-4495.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagy szekrényt, 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
Festmény, porcelán, könyv, bútor, vit-
rindísztárgy, üveg, réz, képeslap, hagya-
ték felvásárlása.  06-30/684-1693.
Garázsvásár: 2018.03.04. vasárnap 
8-12 Cím: Szeged Fürj u. 82.
Használt, elegáns valódi szőrmebundák 
akciósan 5000 Ft/db, irhabundák, bőrru-
házat olcsón, folyamatosan alkulehető-
séggel kapható. Nyitva: keddtől péntekig 
14-18, szombat 9-12 óráig. Hódmezővá-
sárhely, Révai u. 11/a
Könyvet, régi pénzt veszek.   06-
30/354-3210.
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.

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

ÁLLAT
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot márci-
us 10-re előjegyzek és házhoz szállítok. 
 06-62/297-079,  06-30/299-3168
Sárga tojótyúk, mély almos, jó tollaza-
tú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhető. 600 Ft/db. 30 db-
tól árkedvezmény.  06-30/835-1121
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva.  06/70-240-13-31

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek (körtöl-
tésen belül!).  06-30/995-

1922

EGYÉB
Akciós kalodás (1 m x 1 m x 1 m), és er-
dei m3-es (1 m x 1 x m 1,7 m), és öm-
lesztett tűzifa rendelhető! Ingyenes ház-
hoz szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. Hív-
jon bizalommal:   06-30/705-2337 
EUTR azonosító: AA5854363
Eltartási szerződést kötnék idős személy-
lyel, házért, lakásért.  06-30/313-7576
Házi szappan főzés zsiradékból.  06-
30/322-1030
Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 16 
e Ft/m3, kiszállítva.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000 EUTR: AA5987773
Tűzifa szállítás! Vegyes, kemény 12000 Ft/
m3, hasítva, szállítással.  06-20/617-
2774 (AA5996245)

INGATLAN

Csanyteleken 3 szobás csalá-
di ház sürgősen eladó.  06-
30/464-5666,  06-70/588-

8600

Ingatlan tulajdonos? Segítünk a leg-
jobbat kihozni ingatlanjából. www.
lakasturizmus.com.
Kisteleki belvárosi téglaépítésű 2 szobás 
családi ház eladó.  06-30/182-5195
Németországban, Bajorország déli ré-
szén Duna közeli nyüzsgő kisvárosban 38 
nm-es lakás nagyon jó elhelyezkedéssel, 
áron alul, családi okok miatt 10,4 millió 
Ft-ért eladó. A lakás jól kiadható.  06-
30/206-5920,  +49-1767-686-7515
Sándorfalva-Kővágón 2011-ben épült 
ház tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. 
Életvitelszerű lakhatásra alkalmas. Érd.: 
 06-20/255-6034.
Somogy megyében, Kaposvárhoz közel, 
Nagyberkiben, 6139 m2-es szőlőhegyen 
szőlő, gyümölcsös gazdasági épülettel 
eladó. Méhészeknek, vadászoknak ki-
váló. Ir.ár: 1,1 M Ft,  06-82/423-326

Szegeden, a Szilléri dombon belterü-
leti szántó eladó.  06-30/701-7061.

JÁRMŰ
Kistraktort, gyári dieselt, szarvkormá-
nyosat keresek.  06-70/232-8822

KIADÁS, BÉRLET
Szeged, Pető�  sgt. 43. sz. alatt teremga-
rázs kiadó.  06-30/522-5842

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

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

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

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

Áruszállítás, költöztetés, lom-
talanítás.  06-70/241-2240

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, karban-

tartása.  06-20/978-3962.

Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, 
központifűtés-szerelés, javítás.  06-
20/9841-370.

Duguláselhárítás 0-24, kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. 
 06-70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatornatisz-
títás vidékre is! Kamerás csatorna-

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

Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Épületek felújítását, vakolását, falazá-
sát, betonozását, tetőjavítást és tetőát-
hajtást vállalok.   06-30/263-4358.
Fakivágás-faápolás, gallyazás, ve-
szélyes fák bontása beépített helyekről 
alpintechnikával, garanciával. Ágdará-
lás, zöld hulladék elszállítása.  06-
20/448-4664
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.
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.
Kerítés és komplett fóliasátor építését 
vállaljuk.  06-30/289-3554
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, 
rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116
Külső-belső építőipari munkák kivite-
lezését vállaljuk.  06-70/625-0560

Márciusi akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány 

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

Parketta csiszolást, javítást vállalunk 
1800 Ft/m2-től.  06-70/290-4772
Parkettázás  06-30/62-34-342

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

ciával. Hétvégén is.  06-
20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán 

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

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

Redőnyjavítás, gurtnicsere   06-
20/886-0926
Redőnyjavítás, redőny készítés! 
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 
 06-20/420-3324!
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkö-
tés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz 
megyek.  06-30/924-3867

SOS tetőszerviz! Vállaljuk te-
tők beázásának megszünte-
tését, bádogozását.  06-

30/885-9019

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

vítást.  06-70/2-139-419

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

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

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

Szőnyegtisztítás háztól-házig. Barzak 
takarítószolgálat.   06-20/363-
0760,   06-20/318-6488, facebook: 
barzaktakarítás
Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befűzé-
sét vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.

Tetőfedő, ács, bádogos munká-
kat, lapos tetők szigetelését, 
ingyenes árajánlattal vállal-

juk.  06-20/492-5992

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

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, TE-
LEVÍZIÓ, HŰTŐGÉP, CENTRIFU-

GA, TAKARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, 
HIFI, DISZKÓTECHNIKA STB. 

JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 
ÉRD.: SZEGED, HÓBIÁRT BASA 

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

ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906
Villanyszerelést vállalok.   06-
30/272-8392
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelést válla-
lok.  06-20/260-9508, levaiteamkft@
gmail.com
Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, csésze, mosogató, mosdó, 
szifonok, csaptelepek cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.
Vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, javítások.  06-30/322-
1030

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

Sikeres pártalálás!  06-
30/355-20-39

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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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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Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

Sajtos-tejfölös 
pogácsa
90 g, Zombor Cipó Kft.

129 Ft
1433 Ft/kgSült császárszalonna

1 kg, Gulyás

1999 Ft

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapha

Hey-Ho gyümölcsitalok
1 liter, 25%
(alma, őszibarack, körte,
piros multivitamin, szilva),
Rauch

259 Ft

Steffl   sör
0,5 liter, Heineken

+ üveg

169 Ft
338 Ft/liter

249 Ft

Mizo
dobozos
tej
1 liter, 1,5%
Sole-Mizo

269 Ft

Mizo
dobozos
tej
1 liter, 2,8%
Sole-Mizo

1299 Ft

Barackos
és túrós
mini
1 kg, Fornetti

Trappista
sajt
1 kg,
Sole-Mizo

1599 Ft
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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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Fényképes önéletrajzokat: borgulya.attila@szatmarimalom.hu
Telefon: +36-30/901-6629

Feltétel: • targoncavezetői engedély
Előny: • számítógépes ismeretek
 • szakmai tapasztalat 

Malom Kft
Szegedi üzeme kollégákat keres:

Feltétel: • középiskolai végzettség
 • műszaki érzék
Előny: • megbízhatóság
 • targoncavezetői engedély

BÚZASILÓ-GÉPKEZELŐ-t
2 műszakos munkarend, versenyképes jövedelem

TARGONCÁS-t
2 műszakos munkarend, versenyképes jövedelem
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Nyitva tartás:
H–P: 8–18-ig, szo: 8–13-ig.

Március 5-től  teljes tavaszi 

árukészlet cserével, 

folyamatosan megújuló

választékkal várjuk 

a turizni vágyókat!

Minden hétfőn teljes árucsere!

Nyitva tartás:
H–P: 8–18-ig, szo: 8–13-ig.

Szeged, Olajbányász tér 1.
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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


