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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2018. március 31-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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ACÉLSZERKEZETES

BOMSTAL GARÁZSOK

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. augusztus 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

Nem rozsdásodik, nem igényel festést.

17 színben
Kutyakennel 

3×2 m
KutyakennelKutyakennel

140.000 Ft
CSAK

Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra. 99.000 Ft259.400 Ft

www.bomstal.hu

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

3×5 méteres garázs 
horganyzott 

vázszerkezettel!

3×5 méteres 
színes garázs 

billenő kapuval

Megrendelés: 
06-30/748-5923, 06-30/747-7376 

3×5 méteres garázs horganyzott 
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft
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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.

DÓM PATIKA
6720 Szeged, Oskola utca 19.

Tel.: +36 62 444 855
dompatikaszeged@gmail.com

Nyitva tartás:
H–P.: 8.30–18.30 • Szo.: 8.30–12.30

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

          Facebook:

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SW Cross modellre a gyári 3 év 
garancia mellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.

5 ÉV*
GARANCIA

PRÓBÁLJA KI VADONATÚJ LADA VESTA MODELLJEINKET NYÍLT HÉTVÉGÉNKEN!
2018. ÁPRILIS 6-7.

ÚJ LADA VESTA SW CROSS
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

ÚJ LADA VESTA KOMBI
LEGYEN TIÉD A TÉR!

LADA HALAS Kiskunhalas, Keceli út 19-23.
+36 77 422 596 info@ladahalas.hu    www.ladahalas.hu
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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!
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!
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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

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
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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

Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

E G É S Z S É G H Á Z !

EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD 

ROVAT

EGÉSZSÉG, 

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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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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A húsvéti nyúl
Tipikusan nyugat- és közép-

európai hagyomány, Magyar-
országon is régi tradíció. Itt-
hon és többek közt az Ame-
rikai Egyesült Államokban ál-
talánosan ismert hagyomány 
a húsvéti fészek készítése az 
ajándék és a húsvéti tojások 
számára. A húsvéti nyúl egyes 
források szerint a 16. száza-
di Németországban vált a ke-
resztény ünnepkör részévé, itt 
készítették az első kosárfészket 
és később az első édességből 
készült nyulat.

Néhány forrás szerint egy fél-
reértés kapcsán került a húsvéti 
ünnepkor jelképei közé. Egyes 
német területeken ugyanis 
gyöngytyúkot ajándékoztak 
egymásnak az emberek, annak 
tojásaival együtt. A gyöngy-
tyúk német neve Haselhuhn, 
rövidebben Hasel. A nyúl né-
metül pedig Hase.

Húsvéti Gyertya
A húsvéti gyertya az élet 

győzelmének a szimbóluma a 
halál felett. A fénye az élet je-
lének számít. A húsvéti gyer-
tyát a megszentelt húsvéti tűz-
ből gyujtják meg és viszik be 
a sötét templomba. Azután 
egymásután gyújtja meg a kö-
zösség gyertyáikat a lángból. 
A halál sötétsége a feltámadás 
által az  élet fényére változik. 
Ezt a szokást már az Ó – Je-
ruzsálemben  is celebrálták. 
A gyertya az 50 napos húsvé-
ti idöben egészen Pünkösdig, 
sírbatételnél és a feltámadás-
nál ég, világít. Az Alfa és az 
Omega betűk, a Kezdet és a 

Húsvéti szimbólumok
Vég jelképe, a fehér viasz pe-
dig a reményé.

Húsvét ünnepe
A zsidó PESZAH szóból ke-

letkezett a keresztények Hús-
vétja, amelyet a tavaszi teli-
hold után ünnepeltek. A zsi-
dó szertartás szerint ehhez az 
ünnephez bárányt kellett le-
vágni, majd azt elfogyasztot-
ták és így keletkezett a Hús-
véti Bárány, mely az élet jel-
képe is egyben. A IV. század-
ban már találkozhatunk olyan 
illusztrációval, melyben a fel-

támadt Krisztust Bárányként 
jelenítik meg, aki vigyáz az Ő 
hű nyájára. Ez a jelkép vissza-
vezethető a Bibliában található 
Korinthoszi levélre, melyben 
ez áll: „Áldozati Bárányunkat 
feláldozták“, ez pedig Krisztus. 
És Jézus Tanítványaival közö-
sen az Utolsó Vacsoránál elfo-
gyasztotta a bárányt. A fehér, 
tiszta, jóságos bárány egyben 
a tisztaság és béke jelképe.

Virágvasárnap
A néphagyományban a vasár-

napoknak nevük volt: a máso-
diké gulyásvasárnap, az ötödi-
ké feketevasárnap, a hatodiké 
virágvasárnap. A pálma a győ-
zelem és a diadal jelképe. Ezért 
az ünnep neve több nyelven pál-
mavasárnap. Az utolsó vasárnap 
már a húsvéti ünnepsorozat ré-
sze. Magyar népszokás a zöld-
ág-hordás, más néven villőzés: 
(termékenységet segítő eljárás). 
Az ággal megütögették a fiatal 
lányokat, menyecskéket.

A virágvasárnapot meg-
előző szombaton a gyerekek 
barkát szedtek, a templom-

ban megszenteltették, ennek 
bajelhárító szerepe volt. Sok 
helyen zajos határkerülést tar-
tanak, mellyel a rossz szelle-
meket űzik el.

Nagycsütörtök
A gyász napja. A keresztény 

hagyomány szerint az utolsó 
vacsora napja, amikor Jézus 
a Getsemáné-kertben búcsút 
vett tanítványaitól és felkészült 
az áldozatra. A Nagycsütörtök, 
zöldcsütörtök estéjén a haran-
gok elhallgatnak, a hagyomány 

szerint Rómába mennek, céljuk, 
hogy lássák a pápát. A Rómá-
ba ment harangokat a fiúk fa-
kereplőkkel helyettesítik. E né-
maság a Krisztus kínszenvedé-
sekor elnémult apostolok félel-
mét és a gyászt jelképezi. Az 
étrendbe e napon valamilyen 
zöldet, parajt, salátát iktatnak. 
Régen nagyböjt alatt sok helyen 
egy nap csak egyszer ettek, olaj-
jal vagy vajjal főztek, zsírt, húst 
nem ettek, csak száraz növényi 
ételeket. Ma már nem ilyen szi-
gorúak az egyház böjti előírásai.

Nagypéntek
Nagypéntek a keresztény fe-

lekezetek szerint a húsvét előtti 
péntek. Ezen a napon emlékez-
nek meg Jézus Krisztus kereszt-
haláláról. Nagypénteken az egy-
házban nincs mise, mert ezen 
a napon maga Jézus, az örök 
főpap mutatja be az áldozatot. 
Nagypénteken igeliturgia van, 
áldoztatással. A pap a szertar-
tást piros öltözékben végzi, ami 
a vértanúság liturgikus színe.

Nagypénteken a víz mági-
kus ereje lép előtérbe. Ismert 
mondóka: "Nagypénteken mos-
sa a holló a fiát, ez a világ kí-
gyót, békát rám kiált." A ritu-
ális mosakodás jelenik meg a 
hajnali mosakodásban, melyet 
csak fiatal lányok végeztek, s 
mely bajelűző szereppel bírt. 
Friss folyóvíz kellett hozzá, s 
a következő mondóka: "Az én 
vizem folyjon el, az én szep-
lőm múljon el!" Van olyan vi-
dék, ahol e napon kenyeret süt-
nek, melyet vagy megőriznek a 
következő nagypéntekig, vagy 
odaadják az első koldusnak.

Nagyszombat
Nagyszombat a feltámadás 

jegyében zajlik. Húsvét vigíliá-
ja az év legszebb, de legbonyo-
lultabb szertartása. A pap az 
öt részből álló szertartást fe-
hér öltözékben végzi.

1. Fényliturgia
2. Igeliturgia
3. Keresztségi liturgia
4. Eucharisztia liturgiája
5. Körmenet
E naphoz jellegzetes ételek 

tartoztak - korpából készült 
savanyú leves, esetleg tojás.

Húsvétvasárnap
A feltámadás napja húsvét-

vasárnap. A húsvéti tojás aján-
dékozása sok országban e na-
pon történik, nálunk a hétfői 
locsoláshoz tartozik. A hagyo-
mányos sonkát már szombat 
este, a böjt lezárásával megkós-
tolják. Vasárnap a sonka mel-
lé tojást, tormát fogyasztanak.

Húsvéthétfő 
A locsolás eredete valójában 

a keresztelésre, illetve arra a le-
gendára vezethető vissza, hogy 
a Jézus feltámadásáról hírt vi-
vő asszonyokat a katonák úgy 
akarták elhallgattatni, hogy víz-
zel locsolták le őket vagy a pa-
takhoz vitték, s megfürdették.

A „vízbevető" hétfőként is 
emlegetett húsvéthétfőn a legé-
nyek a lányokat a kúthoz cipel-
ték és ott nyakon öntötték őket. 
Más helyeken megelégedtek a 
kíméletesebb, vízipisztolyos 
„megoldással", később pedig 
a szagos vizes spricceléssel. A 
kor előrehaladtával – először a 
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Hagyományos húsvéti ételek
Szeretnénk megkönnyíteni a háziasszonyok dolgát és idén húsvéti éte-

lek és sütemények receptjeit közöljük a Húsvét előtti hetekben.

Kuglóf

Elkészítés:
 1. A tojások sárgáját kikeverjük cukorral, és  jöhet bele a tej és az olaj, majd a liszt 

és a sütőpor.
 2. A fehérjékből habot verünk, és óvatosan, mint egy piskótatésztánál a lisztes 

masszához adagoljuk.
 3. Ha csokidarabosat sütünk, akkor az egész egyszerre belemehet az alaposan ki-

vajazott-lisztezett formába. Ha kakaósat szeretnénk, akkor a massza 2/3 részét tesszük a 
formába, a maradékba beleszitáljuk a kakaóport, és úgy öntjük a világos tésztára. Egy ka-
nállal óvatosan belekevergetjük, ettől lesz "márványos" a tészta, amikor megsül, és felvág-
juk. Megszórhatjuk porcukorral vagy készíthetünk rá citrommázat is.

 4. Előmelegített sütőben sütjük.
 •  sütési hőfok: 180°C

Hozzávalók:
A tésztához
 • 4 db tojás
 • 1 dl tej
 • 1 dl napraforgó olaj
 • 25 dkg cukor
 • 25 dkg finomliszt
 • 0.5 csomag sütőpor
 •  1 ek margarin (a forma kikenéséhez)
 •  1 evőkanál finomliszt (a forma kikenéséhez) 

 • 1 dl napraforgó olaj

 • 0.5 csomag sütőpor

dunántúli városokban – a fiúk, 
férfiak húsvéti „fegyverarze-
náljába" bekerült a szódavizes 
„locsolkodás" is. A legények 
locsolkodását a lányok díszí-
tett (hímes, írott, piros) tojá-
sokkal köszönték meg. Egyes 
vidékeken a tojás mellé bort, 
pálinkát, süteményt is kínál-
tak a locsolkodóknak. A lo-
csolkodás egyre több vidé-
ken már csak idegenforgalmi 
látványosság, illetve alkalom 
arra, hogy a férfiemberek, le-
gények és serdületlen fiúk – 
ki egy pohárka ital, ki némi 
aprópénz reményében – vé-
giglátogassák rég nem látott 
hölgyismerőseiket, vagy tá-
gabb családjuk tagjait.

A locsolás, az ősi termé-
kenységvarázslás és meg-
tisztulás jelképe. A húsvéti 
népszokások sorát egy fe-
hérvasárnapi szokás zárja. 
A lányok komatálat készíte-
nek, és elküldik egymásnak. 
A kosárban lévő tálra hús-
véti tojás, kalács, ital kerül. 
Ezzel a lányok örök barát-
ságot kötnek, s ettôl kezd-
ve komának szólítják egy-
mást. Aki nagyon szívesen 
megnézi, hogyan is történt 
a vödörből történő locsolás, 
ajánlhatok egy kis kirándulást 
Húsvét hétfőjén Hollókőre. 
Érdemes erre a gyönyörű táj-
ra elkirándulni, egy gyönyö-
rű programon részt venni.

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

RAKTÁROS 
FELADATOK:

•  A termékek be- és kitárolása, belső árumozgatás, a termékek tárolása 
a raktárban, késztermékek és alapanyagok be-, és kicsomagolása, 
megrendelések feldolgozása, cimkézés

•  Hulladék kezelés, újrahasznosító konténerek tisztítása, leltárban/
leltározásban való részvétel, munkaterület tisztán tartása 

•  Biztosítani a berendezések, gépek és szállítóeszközök (targoncák) 
problémamentes működését, valamint a zökkenőmentes közlekedést

ELVÁRÁSOK: 
•  Makói munkavégzés
•  Szakmunkás végzettség, vagy 8 általános 5 éves szakmai tapasztalattal 
•  Megbízhatóság, pontosság
•  Fizikai terhelhetőség
•  Alapfokú számítógépes ismeret
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  Tanulási képesség

 ELŐNY:
•  Targoncavezetői engedély
•  Kézi szekenner rendszerek ismerete
•  Raktározási területen szerzett tapasztalat 

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

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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AGRIKON KAM Kft.
www.agrikon.hu

Társaságunk, az AGRIKON Kabin és Agrártechnika Művek Kft. a magyar 
mezőgazdasági gépgyártás egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként 
több mint 30 éve foglalkozik mezőgazdasági és építőipari gépek veze-
tőfülkéinek és különböző részegységeinek gyártásával.

Cégünk munkatársakat keres
GYÁRTÁSTECHNOLÓGUS 

munkakörbe.

Feladatok:
•  Folyamatos aktív közreműködés a technológiai folyamat-

jobbításokban, a gyártási hatékonyság és költségek csök-
kentése érdekében.

•  Technológiai utasítások kidolgozása
•  Új termékek bevezetésekor, műszaki változás esetén, ter-

mék kooperációs kihelyezésekor a leghatékonyabb gyár-
tástechnológia kidolgozása és bevezetése

•  Korszerű technológiák megismerése és alkalmazásuk

Követelményeink:
Felsőfokú műszaki végzettség (gépészmérnöki, gyártás-
technológia szakirány előny)
Felhasználói szintű számítógépes ismeret
Önálló munkavégzés, terhelhetőség, kreativitás
Csapatmunkában való aktív részvétel 

Előnyt jelent: 
• Német vagy angol nyelvismeret, CAD ismeret 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérjük, küldje el 
fényképes önéletrajzát és motivációs levelét elektroni-
kus formában a hr@agrikon.hu címre „MŰSZAK” téma-
megjelöléssel.
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ÁLLÁS–OKTATÁS

A különféle ízesítéshez
 • 10 dkg csokoládé (darabolt)
 • 10 dkg dió (durvára tört)
 • 2 ek cukrozatlan kakaópor
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

DEBRECEN  2015. július 3., XXIV/27.

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
  • értékesítésben szerzett szakmai tapasztalat

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes 
ismerettel rendelkezel, szereted a kihívásokat, nagy a munkabírásod, 

akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz! 
50 év felettiek jelentkezését is várjuk!

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

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

Munkát keresel? Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához

statikus tervezőt
valamint

projektvezetőt
     keres szakirányú végzettséggel, 
B kategóriás vezetői engedéllyel.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

megjelölésével az allas@sudbau.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.

51
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A Miskolci Patyolat 
Szegedi Üzeme
KARBANTARTÓI 
MUNKAKÖRBE

VILLANYSZERELÔT
KERES

két műszakos 
munkarendbe,

azonnali kezdéssel!
Jelentkezni önéletrajzzal:  

raczszabo.laszlo@
miskolcipatyolat.hu, 

vagy a +36-30/ 371-9081
telefonszámon. 

Bér: br. 200 000 Ft-tól.

51
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BETANÍTUNK CSAPATUNKBA!
Jelentkezés: www.ceglass.hu

hr@ceglass.hu • +36-70/684-9794

Gépkezelő Rakodó

51
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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

51
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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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•  Hőkezelő  
munkatárs

•  Lakatos 
(előny: karosszéria 
lakatos végzettség)

•  CNC forgácsoló
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:

51
33

6

A Maerz Fashion Kft.kötő munkatársakat
keres Hódmezővásárhelyre
3 műszakos munkarendbe, 
azonnali munkakezdéssel.

Érdeklődés telefonon: (62) 535-643, 535-657
Jelentkezés e-mailben: sinka@maerz.hu

51
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Algyői ruhaválogató 
cég targoncavezetői, 

anyagválogatói, 
kézi anyagmozgatói 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

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

E-mail: texval.kft@gmail.com

51
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Szegedi kertészetünkbe 

MUNKAVÁLLALÓKAT 
KERESÜNK

üvegházi paradicsom termesztésre, 
hosszú távra.

Rendszeres, biztos jövedelem. 
Érdeklődni: (62) 471-699 

telefonszámon.

51
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A Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó 
Központ Hódmező- 

vásárhely – Makó
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A § alapján pályázatot hirdet
az intézmény makói 

tagintézményébe

hőközpont-
kezelő

munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás teljes tartalmában 

a www.csmekhm.hu 
honlapon elérhető.

51
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2018.04.14-én szombaton, és
18-án, szerdán, hajnali 3:00-tól

éjfélig, Szeged összes
tömegközlekedési járművén

fogalomszámlálást szervezünk.
Több különböző műszakban
lehet munkát vállalni, órabér

br. 850-1000 Ft!

FORGALOMSZÁMLÁLÁSI
MUNKA SZEGEDEN!

Jelentkezni elérhetőséggel:
forgalom@produkteam.hu,

Tel.: 06-62/420-433

16
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ÁLLÁS–OKTATÁS

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN, BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

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

Telefon: 06-62/542-282

OKTATÁS!
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• kis létszámú osztályok
• államilag elfogadott bizonyítvány
• 21. századi pedagógiai módszerek
• tanórák kezdése 9 órakor
• lovaglás, jóga, néptánc, balett, sakk, foci
• anyanyelvi szintű angol nyelvtudás elsajátítása
• folyamatos beiratkozás egész évben

SZEGED, LIDICEI TÉR 1.    +36 62 684 082     +36 20 490 1246

ÁLTALÁNOS ISKO� 
SZEGEDI NEMZETKÖZI

OFFICE@SZEGEDIPS.COM

WWW.SZEGEDIPS.COM

IPSSzeged • 90x47 mm

vintezis creative studio ©2017-10

•  kis létszámú osztályok
•  államilag elfogadott 

bizonyítvány
•  21. századi pedagógiai 

módszerek
•  tanórák kezdése 9 órakor

•  lovaglás, jóga, néptánc, 
balett, sakk, foci

•  anyanyelvi szintű angol 
nyelvtudás elsajátítása

•  folyamatos beiratkozás 
egész évben

SZEGEDI NEMZETKÖZI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGED, LIDICEI TÉR 1. +36 62 684 082  +36 20 337 3899

WWW.SZEGEDIPS.COM • OFFICE@SZEGEDIPS.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

ÁLLÁS–
OKTATÁS

Vajas pogácsa
Hozzávalók:

•  50 dkg liszt
•  25 dkg Ráma margarin 
•  2 db tojás sárgája
•  2.5 dkg élesztő
•  1 dl tej
•  kevés cukor
•  3 teáskanál só
•  1 pohár 12 %-os tejföl
•  10 dkg reszelt sajt

Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, az élesztőt felfuttatjuk a cukorral íze-

sített langyos tejben, a tojások sárgáját, a sót, tejfölt, és a reszelt sajt felét be-
legyúrjuk. Jól nyújtható tésztát kapunk, amit egy éjszakára beteszünk a hű-
tőbe. Másnap kivesszük és hideg állapotban kinyújtjuk 2 cm vastagra, tetejét 
késsel berácsozzuk, kiszaggatjuk, tepsibe rakjuk, a megmaradt fehérjével a te-
tejét megkenjük.

Sajttal megszórjuk, hagyjuk pihenni, keleszteni 35-40 percet. 180 fokos elő-
melegített sütőben 30 percig sütjük, amíg világosbarna színe nem lesz. Fris-
sen a legfinomabb!

Főtt sonka
Hozzávalók:

•  1,2 kg 
hagyományos 
füstölésű, 
kötözött sonka

• ecetes torma
• bors

A sonkát fél napra áztassuk be hideg vízbe. Önt-
sük le róla a vizet, majd frissel engedjük fel egé-
szen addig, míg el nem lepi. Lassú tűzön legalább 
2-3 órát kell főzni. Vigyázni kell, nehogy túl puha 
legyen, mert akkor nehéz lesz szelni, szétesik! Ha 
elkészült, hagyjuk, hogy ebben a vízben hűljön ki. 
Mielőtt kiszedjük, szedjük le a tetején lévő zsira-
dékot. Hűtőben tároljuk, könnyebb lesz szelni is.  
Ecetes tormával, a levében főtt tojással tálaljuk.

Forgalomszámlálási munka Szege-
den! 2018.04.14-én szombaton, és 

18-án, szerdán, hajnali 3:00-tól éjfé-
lig, Szeged összes tömegközlekedé-

si járművén fogalomszámlálást szer-
vezünk. Több különböző műszakban 

lehet munkát vállalni, órabér br. 
850-1000 Ft! Jelentkezni elérhető-
séggel: forgalom@produkteam.hu, 

 06-62/420-433

MUNKALEHETŐSÉG KECSKEMÉTEN Burger 
king: Diákoknak, Órabér 850 Ft-tól folyama-
tosan emelkedve. Tesco: NEM CSAK DIÁKOK-
NAK, Pénztáros/árufeltöltős munka, Órabér 
814-1257 Ft Malom új üzletében: Diákoknak, 
16.-ai kezdéssel, Órabér 850 Ft Heti 1-2 alka-
lommal 4-6-8 órában ráérők jelentkezését is 
várjuk. Jelentkezni lehet a csilla@biztoskesz.
hu email címen. Az e-mailbe írd bele: neved, 
korod, telefonszámod, ráérésed,melyik tele-
pülésen keresel munkát.

Németországban, Bajorország déli részén 
Duna közeli nyüzsgő kisvárosban 38 nm-es 
lakás családi okok miatt 10,4 millió Ft-ért 
eladó. A lakás jól kiadható.  06-30/206-
5920,  +49-1767-6867-515

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
Soproni határhoz közel, ausztriai bárba 
munkatársakat keresünk. Érd.:   0043-
699/1906-6021.
Spanyolországba karbantartó munkára ke-
resünk műszaki végzettségű munkavállalókat. 
Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos, hűtőgép-
ész szakképesítéssel rendelkező munkaválla-
lók jelentkezését várjuk. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, bérigény megjelöléssel a jozsef.
toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, Eladó, Boltveze-
tő, Dajka, Targoncavezető, Vagyonőr 
OKJ-s tanfolyamok Szegeden.  06-
30/310-8934 WWW.OKJCENTRUM.HU 

E:00846/2014/A001-A00122

Masszázstanfolyamok: talp, aroma-
olajos és tradicionális thai masszázs 

indulnak Szegeden április 7-től. 
 06-30/913-6576 

www.thaijogamasszazs.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)

ÁLLÁST KÍNÁL

CNC marósokat keresünk németországi 
munkahelyre Heidenhein vagy Phillips 432 
vagy Siemens ismeretekkel, továbbá CNC 
esztergályosokat Mazak vagy MoriSeiki 
Mapps vagy Phillips 432-es ismeretekkel. 
Szállás biztosított, magas kereseti lehe-
tőség! Előny fényképes szakmai önélet-
rajz. majsamunka@indamail.hu,   06-
70/245-3955.

CO hegesztőket és hegeszteni tudó szer-
kezetlakatosokat keresünk vidéki munká-
ra (Győr mellé, ott lakással) Érdeklődni: 
 +36-30/937-4157

CO
2
 hegesztőket, fényezőket, gép-

kezelőket (fémipari végzettséggel) 
keresünk. Hosszú távú munkalehe-
tőség, kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy igényes, 

díjmentes szállás biztosított. 
 06-70/527-2554, 

femmunka.eu@gmail.com

Hagyományos húsvéti ételek
Szeretnénk megkönnyíteni a háziasszonyok dolgát és idén húsvéti ételek 

és sütemények receptjeit közöljük a Húsvét előtti hetekben.
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KRESZ tandíj 
diákoknak:

Tanfolyam 
indul:

Elérhetőségek:
62/423-986, 30/238-6261
Szeged, Batthyány u. 34.

4900 Ft
ÁPRILIS 4.
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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 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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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150

66
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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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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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FABRIKETT
51
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Már most vegye meg 
TÉLI TÜZELŐJÉT!
Házhoz szállítással!

Tel.: +36-30/232-0509
EUTR: AA6003155

Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, toko-
zott napellenző, sávroló, fa 
reluxa, motoros aluredő-

nyök.
62/486-636, 20/9707-350
bambuszka29@gmail.com
www.kericsaba.segitek.hu

51
34

3

• Teljes körű 
családi ház 

felújítás
• Felelős 

műszaki vezetés
• Műszaki 

ellenőrzés
30/456-8409

51
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Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 14–18  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA

51
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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, 
szalagfüggöny, fi x és mobil 

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

Az
 á

rv
ál

to
zt

at
ás

 jo
gá

t f
en

nt
ar

tju
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: 580 Ft/kg, alumínium: 280-420 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 450 Ft/kg, 
saválló: 270 Ft/kg, sárgaréz: 950 Ft/kg, 

akkumulátor: 220 Ft/kg, vörösréz: 1300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA

51
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www.szuperinfo.hu

Gránit sírkeretek
óriási választékban!

MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – GARANCIA
KOVÁCS SÍRKŐ BT.

Információ: www.kovacsgranite.com

Elérhetőségünk: 
06-20/323-0118; 06-20/918-4496
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Nyitva: H-P: 8-16 vagy 
egyeztetett időpontban.

Telephely: 
Algyő, Téglás u. 132. 

(temető bejárat)

AKCIÓS TŰZIFA  
közvetlenül az erdészettől!
Tölgy, bükk, akác 20 E Ft/m3-től 
Tel.: 06-30/430-8574

Munkatársunk hétvégén 
is várja hívását! EU
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Tisztelt ügyfeleink!

FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, Külterület 05551/2 hrsz.)
értesíti a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel:

Április 02-án hétfőn MÓRAHALMON
elmarad a hulladékgyűjtés, helyette

április 04-én szerdán fogja a közszolgáltató
a HULLADÉKSZÁLLÍTÁST elvégzi.
Kérjük, a hulladéktároló edényeket reggel 7 óráig

az ingatlan előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek.
Tisztelettel: FBH-NP Nonprofit Kft.
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A Királyhalmi Kft. bérbeadásra meghirdeti
ÁSOTTHALOM, Királyhalmi u. 37. sz. alatti

148 m2 alapterületű
üzlethelyiségét vendéglátóipari célra.

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

Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,
de igyekszünk azok lenni...

Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,
de igyekszünk azok lenni...

Mi nem mondjuk, hogy 
a legjobbak vagyunk, de 
igyekszünk azok lenni...
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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
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DÍSZFA, VIRÁG
LEYLAND CIPRUS, 
TUJA AKCIÓSAN! 
MAGNÓLIA, GÖMBKŐRISFA
D A T O L Y A S Z I L V A F A
http://abeliaskert.atw.hu

Szeged-Rókus, Körtöltés u. 31.
(Tescótól 100 m-re) Tel.: 06-20-518-0038
Ny: H–P.: 8:30–11:30, 13–17, Szo.: 8–12

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénzfi ze-
téssel vásárolunk teljes hagyaté-

kot Szegeden, vidéken és Budapes-
ten is (ruhaneműtől az edényekig 

mindent elszállítunk), valamint vá-
sárolunk szekrénysort, hűtőszek-
rényt, antik bútorokat, képeket, 

falitányérokat, porcelánokat, dísz-
tárgyakat, faliórát, régi karórát, 

jelvényeket, kitüntetéseket, ezüst 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 
régi rádiót, szódásüvegeket, de-

mizsonokat, zománcozott kanná-
kat, petróleum lámpákat, régi és 

modern játékokat (legókat, kisvas-
utat, társasjátékot, stb.). Valamint 
lakáskiürítést, lomtalanítást válla-
lunk. Hívjon bizalommal (akár hét-

végén is)! Díjtalan kiszállás! 
 06-30/396-4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst dísz-
tárgyakat: gyertyatartó, cukortar-
tó, díszdobozok, tálcát, cigaretta-
tárcát valamint ezüst evőeszközt, 

stb. vásárolok. Hívjon bizalom-
mal, készpénzzel fi zetek.  06-

70/415-4013

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

tőt, hegesztőtrafót, radiátort min-
denféle rossz gépeket ócskavasat, 
csaptelepet színesfémet azonna-
li készpénzfi zetéssel vásárolunk. 

Hívjon bizalommal. Díjtalan kiszál-
lás (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, tel-
jes hagyatékot vásárolok.  06-30/354-
3210,  06-70/505-9040
Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénz� zetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Dunnát, párnát, régi használt tollat veszek. 
 06-30/467-4542
Festmény, porcelán, könyv, bútor, vitrin-
dísztárgy, üveg, réz, képeslap, hagyaték fel-
vásárlása.  06-30/684-1693.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Kihúzható ágy, ágyneműtartós kanapé-
val eladó 6000 Ft-ért Kiskundorozsmán. 
 06-20/610-4767
Könyvet, régi pénzt veszek.  06-30/354-
3210.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � zetek. 
 06-30/480-2661.
Román étkezőgarnitúra, tálalószekré-
nyek tölgyfából, több színben, akciós áron. 
 06-20/5613-284
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.

ALBÉRLET
Szeged, Felhő utcában igényes, egyedi, 
középső lakás kiadó.  06-20/290-9182

Szeged, Zöldfa u. 14. 6/24. 2 szobás albér-
let kiadó 2018. április közepétől. Lakóterü-
let: 52 m2.  06-30/7017-061.

ÁLLAT
Sárga tojótyúk akció! Szép tollas, kb. 
2 kg-os, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 540 Ft/db.   06-
30/835-1121
TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tollas, kiváló-
an tojó, ingyen házhoz szállítva.  06/70-
240-13-31

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás ga-
ranciával.  06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Extra vastag, hasított kemény tűzifa ki-
szállítva 12000 Ft/m3, akác 13000 Ft/m3. 
 06-70/626-4863 (AA5996245)
Tűzifa eladó. Nyárfa akció 12 e Ft/m3, 
juhar 16 e Ft/m3, kiszállítva.   06-
30/217-5575,  06-70/506-8000 UETR: 
AA5987773
Vegyes kemény tűzifa szállítás 12000 Ft/
m3. Hasítva, szállítással.   06-20/617-
2774 (AA599451)

FÖLD-KERT
Szegeden, a Szilléri dombon belterületi 
szántó eladó.  06-30/701-7061.
Szegednél 2,36 ha termőföld bérbeadó. 
Hrsz: 02073/20 érd:  06-20/5212043

INGATLAN

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

Sándorfalva-Kővágón 2011-ben épült 
ház tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. 
Életvitelszerű lakhatásra alkalmas. Érd.: 
 06-20/255-6034.

JÁRMŰ
Régi motorkerékpárokat vásárolnék gyűjte-
ményembe.  06-30/95-09-170.

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

NÖVÉNY

Termelői gyümölcsfa lerakatunk 
megnyílik a tavaszi szezonra Hód-

mezővásárhelyen, Damjanich u. 
9.sz. alatt. Nyitva: H-P 8-17, szom-

baton 8-12 óráig.  06-70/608-
6964

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, va-
lamint vásárolok bútorokat, dísz-

tárgyakat, képeket, csillárt, rádiót, 
fali tányért, ócskavasat (vashulla-

dékot), hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás, készpénzes felvásárlás (hétvé-

gén is).  06-70/279-8960.

0 Ft-tól lomtalanítunk, hagyaték 
és régiségfelvásárlás.  06-20/33-

167-33

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

cseréje, megtévesztő, kedvezmé-
nyek 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 
márciusban! Redőnyök, szúnyoghá-
lók gyártására, javítására!  06-

30/747-7580

Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javí-
tását, felújítását vállalja díjtalan kiszállással, 
garanciával.  06-20/621-8880
Ács, tetőfedő, festő, kőművesmunkát vállalok. 
kis munkától a nagyobb munkáig! Számla-
képesen! Garanciával!  06-30/886-0469
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342
Családoknál takarítást vállalok, referen-
ciával rendelkezem.  06-30/787-8259.

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

 06-20/978-3962.

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

Duguláselhárítás 0-24, kiszállá-
si díj nélkül, garanciával.  06-

70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csator-
natisztítás vidékre is! Kamerás 
csatornavizsgálat! Ingyenes ki-

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

dugulaselharitasszeged.hu

Épületek felújítását, vakolását, falazását, 
betonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást 
vállalok.  06-30/263-4358.
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.
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, vízme-
legítő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj 
nélkül, garanciával. Hétvégén is!   06-
30/481-0411.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-
központi porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, 
karbantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77

Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi 
kötés, oldás, rontáslevétel, fény-

képanalízis. Syla jósnő várja vendé-
geit.  06-30/461-69-11

Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. 
 06-30/265-2305.
Kisebb, nagyobb villanyszerelést vállalok. 
 06-30/272-8392
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116
Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Lakatos, hegesztő munkát vállalok. 
 06-30/230-4421.
Lindab cserepes tetőt vállalok (lécezés, 
fólia) akcióban 5 e Ft/m2. Horganyzott 
csatorna 2 e Ft/m munkadíjjal.   06-
70/3529-880

Márciusi akció! Redőny, szúnyoghá-
ló, műanyag párkány készítés, ja-
vítás gyártótól, akár 2 órán belül. 
Akció március 31-ig.  06-20/40-

39-489,  06-30/747-75-80

Műkő sírkeretek kedvező áron megren-
delhetők! Lefedéseket, virágváza, viráglá-
da pótlást, betűvésést, feliratozást, emlék-
tábla, fejpárna, pad, porcelánkép készítést, 
sírkőtisztítást vállalunk.  06-70/235-1931
Parketta csiszolása, lakkozása, hézagok 
tömítése, 1500 Ft/m2 + anyag.   06-
30/261-8170
Parkettázás  06-30/62-34-342

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán be-
lül, hétvégén is. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Szobafestést-

mázolást és ereszcsatornázást 
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, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867

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

azonnali kezdéssel. 
 06-30/747-7580

Szobafestést, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  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 körű tetőfedést, bádogos munkát, 
ereszcsatornázást, lécátrakást, vállalok. 
 06-70/201-4862

Tető, kőműves munkát vállalunk.  06-
70/608-7769.

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

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
20/492-5992

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

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
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-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét vállalom. 
 06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!  06-
30/425-02-26
Kedves, ápolt, csinos hölgy önmagára 
igényes úr jelentkezését várja.   06-
30/375-8805

Sikeres pártalálás! 
 06-30/355-20-39

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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GRÁNITBÓL, MÁRVÁNYBÓL, 
MÉSZKÔBÔL ÉS MÛKÔBÔL

EGYEDI ÉS SZÉRIA 
KIVITELBEN

SÍREMLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 

KIVITELEZÉSE.

info@marvanyepko.hu 6724 Szeged, Kálvária tér 32.
06/62/547-870, 06/70/940-2181

Üzem: 6760 Kistelek Temető sor 1.
06/62/597-360, 06/70/940-2179, 06/70/947-4139

MÁRVÁNY ÉPÍTÔKÔ KFT.
Építkezik, felújít? Ajánlatunk:
• konyha, fürdőszoba pult
• asztallap, polc
• külső és belső burkolat
• könyöklő kül- és beltérre
• kerítés fedlap
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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?

06-20/313-4134

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!
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
05.29. FELCSÚT PANCHO ARÉNA-ETYEKI KORDA STÚDIÓ-ÓCSA  7.900,-Ft/fő
08.13-22. TÖRÖKORSZÁGI VAKÁCIÓ KUSADASIBAN 124.800,-Ft/fő
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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 .........................................58 Ft/kg 
Lemez ...................................48 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.


