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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2019. február 15-ig 
érvényes!

54%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

50
46

74

50
74

87

TISZASZIGETI 
TÜZÉP KFT.

(Piros Leves)

TŰZIFA
AKÁC, BÜKK, 

TÖLGY, 
LIGNIT
Telefon: 

06-30/207-7847
EUTR: AA6241171
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k.ERECO Zrt. 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: 480 Ft/kg, alumínium: 220-400 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 400 Ft/kg, saválló: 200 Ft/kg, 
sárgaréz: 900 Ft/kg, akkumulátor: 220 Ft/kg, 

vörösréz: 1320 Ft/kg, rézkábel: 300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk városüzemeltetési-
karbantartási feladatok elvégzésére.
Feladatok:
•  szökőkutak, öntöző rendszerek, ivókutak valamint padok, hulladékgyűjtők, 

szobrok, köztéri kerítések, díszvilágítási eszközök, játszótéri eszközök és egyéb 
köztéri berendezések karbantartása, javítása, telepítése.

Elvárások:
• Vízszerelő szakmai végzettség
• Minimum 2 év vízszerelési szakmai tapasztalat 
• B kategóriás jogosítvány
• Precíz, önálló munkavégzés
• Kiváló szintű problémafelismerő, elemző és - megoldó képesség 
• Terhelhetőség
Előny:
• Karbantartási munkákban szerzett tapasztalat
• C kategóriás jogosítvány
• Jó kommunikációs képesség
• Helyismeret
Amit kínálunk:
• Biztos munkahely
• Versenyképes fi zetés
• Egy műszakos munkarend
•  Önálló munkavégzés, érdekes, sokrétű feladatok, szakmai 

kihívásokkal teli munkakörnyezet
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el önéletrajzát 
az allas@szkht.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. weboldalán található „Adatkezelési 
tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
C0-M28-Y83-K0
C71-M8-Y3-K0

C20-M16-Y18-K0
C0-M0-Y0-K0
C74-M15-Y100-K2

Karbantartó
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Prémium RUF keményfa 
brikett 100% bükkfából!

Ingyenes szállítás 
Csongrád megyében.  

Rendelés: 
06-20-3686808

Száraz tüzelő
egész télen
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Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

EGÉSZSÉG-
HÁZ!
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

■ HOROSZKÓP 5. HÉT

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

VISSZÉRKEZELÉS.

Lézeres seprűvéna, hajszálér kezelés
Ambuláns, fájdalommentes visszérműtét.

ÉRSEBÉSZET, BŐRGYÓGYÁSZAT
Bőrelváltozások esztétikus mikrosebészete
Lézeres bőrfiatalítás, pigmentfolt kezelés

Szeged Tábor u. 6/b • http://www.ersebesz.info
Telefon: 16:00-18:00 h +36 70 775 8746, 62 333 853

Email: veinstreamklinika@gmail.com

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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MagyarBrands: 
Kiváló Üzleti Márka  
a Szuperinfó!
November utolsó hetében vált nyilvánossá, 
hogy a MagyarBrands program Szakmai Bi-
zottságának döntése alapján a Szuperinfó 
KIVÁLÓ MÁRKÁNAK számít a hazai TOP márkák 
egyikeként.
A MagyarBrands program kiválasztási folyamata 
kizárólag olyan magyar márkát értékel, amely Ma-
gyarországon alakult, illetve a létrejöttében, alapí-
tásában magyarok vettek részt.
A program kiválasztási folyamata rendkívül komp-
lex: egy márka pénzügyi adatok többszempontú 
vizsgálata, valamint fogyasztók és szakértők egy-
öntetű értékítélete alapján részesülhet ebben az 
elismerésben.
A Magyar Brands program elnöke dr. Serényi Já-
nos szerint: „A MagyarBrands díj elnyerése kiemel-
kedő érdem, és ezért jelent minden márka számára 
egyszerre erkölcsi és üzleti értéket.”

Kos – Valaki, aki az utóbbi időkben 
távol él, újra felveszi a kapcsolatot 

Önnel, ami nagyon sok örömet tartogat 
mindkettőjüknek. Az utóbbi hetek okoztak 
némi fejtörést, melyek most már oldódni 
látszanak. Amennyiben a hét során utazást 
tervez, a bolygók jelenlegi mozgásai igen jó 
hatással támogatják utazása örömét. 

Bika – Most már lassan az élete kezd 
jó kerékvágásba kerülni, amire már 

várt egy ideje. Nagyobb döntéseinél fontos 
a meggondoltság, mert egyszerre szeretne 
több lovat is megülni. A szerencse önre 
mosolyog ebben a periódusban, főképp abban 
az esetben, ha vannak régebbről fennmaradt 
tervei, melyek megvalósulásra vártak. 

Ikrek – Fontos, hogy alaposan vizs-
gálja meg az időigényét. Szüksége 

van arra, hogy meg legyen a szabad mozgása 
az időgazdálkodásában. Ezen a héten az 
átvonuló bolygók arra figyelmeztetik, hogy 
túlterhelheti magát, amennyiben minden 
felkérésre igent mond. A közúti forgalomban 
levő közlekedésre legyen fokozott figyelem-
mel ebben a periódusban. 

Rák – Van egy pár dolog, amit 
meg szeretne venni. Óvakodjon a 

túlköltekezéstől. Ezen a héten ragyogóan 
állnak az égen a csillagai. Zseniális ötletei 
támadnak, melyek rövidesen meg is valósul-
nak. Anyagi vonatkozásban van egy-két dolog, 
melyeket pontra szeretne tenni.   

Oroszlán – Anyagi vonatkozásban egy 
ajánlat megfontolásával jobb pozícióba 

kerülhet. Ezen a héten egy kicsit felpörögnek 
Ön körül az események. Sok elintézni valója 
akad. A közvetlen környezetében egy szemé-
lynek komoly problémái vannak, amiben 
kikéri az Ön segítségét.  

Szűz – A magánéletére és önmagára 
is több figyelmet kellene szentelni. A 

munkahelyén kisebb átmeneti feszültséget 
tapasztalhat a hét közepén. A türelmének 
köszönhetően egyik fontos ügyének sikeres 
lesz a kimenetele. Egy régóta húzódó ügye 
végére jár ezen a héten. Már itt az idő, hogy 
fellélegezzen.  

Mérleg – Amennyiben valamilyen 
hatósági ügye van, kedvezően alakul 

a kimenetele. Ez egy olyan időszak, amikor a 
rövid határidős elképzeléseit igen nagy siker-
rel meg tudja oldani. Kérésére szövetségesek 
támogatására is számíthat. Ezen a héten az 
átvonuló tranzitok kedveskedni szeretnének 
Önnek anyagiakban és tervei kivitelezésében. 

Skorpió – Ön körül olyan 
beszélgetések is elhangozhatnak, 

melyek Önnek is fontos információkat tar-
talmaznak. Amúgy nincs türelme mások 
beszédét végighallgatni az utóbbi időben. 
Szellemi teljesítményei, elképzelései kiváló 
sikerekkel kecsegtetik. Készítsen alapos 
elemzést arról, hogy mit vállalhat és mit nem.  

Nyilas – Egy kicsit több figyelmet kel-
lene mostanság szentelnie a pénzü-

gyei alakulására. Hosszú távú terveket dolgo-
zhat ki, melyeknek itt az ideje, hogy elindítson 
a gyakorlatban. Az otthoni teendőire, a baráti 
kapcsolataira, a szerelmi életének javítására 
kerül a fókuszpont. Nagyon jó ötletei támad-
nak az otthona kellemesebbé tételéhez. 

Bak – Szakmai téren előmenetelre 
számíthat. Most csak az Önnek 

előnyös ajánlatokra, felkérésekre mondhat 
igent. Az átvonuló bolygók arra figyelmezte-
tik, hogy többszörösen fontolja meg a hirtelen 
jött ötleteket, mert félő az, hogy több kárt 
okozhat a megfontolatlanul hozott döntés, 
mint amennyi ígéretet tartogat. 

Vízöntő – A munkahelyén új fela-
datokkal bízhatják meg, ami nem 

jelent különösebb kihívást Önnek. A halaszt-
hatatlan ügyeit ezen a héten el tudja intézni. 
Ezen a héten kerülnie kell a rokonokkal a 
nemkívánatos beszélgetéseket, az elégede-
tlenségének a kinyilvánítását, mert könnyen 
kirobbanhat váratlanul egy komoly vita.  

Halak – Rövid időn belül az anyagi 
életterülete is lényeges javulásnak 

indul. Amennyiben lényeges változásokat 
tervez az életében, most még nem látszik 
elérkezettnek az idő a cselekvésre. Egy kicsit 
még várnia kell. Addig is finomítson a tervei 
részletein. Ebben az időszakban a családi 
költekezések lényegesen megnőhetnek. 
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Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres közterületein lévő fás szárú növények fenntartására, 
illetve balesetveszélyes és határozattal előírt fák kivágására.
Feladatok:
• Parkok, fasorok gondozása, cserje fenntartás, facsemeték ültetése.
• Egyéb fás szárú növények szakszerű ápolása, gondozása.
• Fanyesések, fakivágások végzése emelőkosaras gépjárművel.
• Ágaprító gép kezelése.
Elvárások:
• Szakmai tapasztalat
• Önálló munkavégzés
• Terhelhetőség
• Fegyelmezett és precíz munkavégzés
Előny:
•  Szakirányú képesítés (lakott területi fakitermelő, ágaprítógép kezelő, emelőgép 

kezelő)
• C típusú jogosítvány
• Helyismeret
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
• Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok
• Egy műszakos munkarend
• Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen munkanapokon 
07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön (Szeged, Városgazda 
sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az allas@szkht.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak 
szerint kezeljük.
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Fanyesô, faápoló
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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generálkivitelezés 
irányításához

szakirányú végzettségű, 
B kategóriás vezetői 

engedéllyel rendelkező

• építésvezető
• projektvezető
•  statikus 

tervezőmérnök
kollégát keres.

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk.

Fényképes önélet- 
rajzokat bérigény meg- 

jelölésével az 
allas@sudbau.hu 

e-mail címre kérjük 
elküldeni.
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- CNC marógépkezelő: 3 műszakos munkarend
- Lakatos: 2 műszakos munkarend,előny: karosszéria lakatos 
végzettség
- Hegesztő: 2 műszakos munkarend,előny: tűzvédelmi 
szakvizsga
- Egyengető: 2 műszakos munkarend, feladat: hegesztett 
termékek egyengetése, előny: lakatos végzettség
- Hőkezelő munkatárs: 3 műszakos munkarend,feladat: 
cementálási,nitridálási feladatok, elvárás: kazánkezelői és 
targoncavezetői képesítés

 Amit kínálunk:
- hosszú távú, stabil munkahely
- kezdő bruttó alap órabér: 1.300,- Ft-tól
- bónusz, jutalom teljesítménytől függően
- törvény szerinti 30 %-os műszakpótlék
- szombati rendkívüli munkavégzési lehetőség, törvény szerinti 
100 %-os pótlék
- cafetéria
- munkába járási költségtérítés

A fentieket � gyelembe véve a várható havi  kezdő bruttó  
bér: 287.800,- Ft-tól/190 óra

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: 

munkaugy@rampf.hu vagy levelezési címen: 
6791 Szeged, Széksósi út 58-60.

50
46

82

A Rampf Formen Kft. gyártókapacitás fejlesztéséhez 
az alábbi munkakörökre várja gyakorlattal rendelkező, 

szakmunkás munkavállalók jelentkezését:

ÁLLÁS–OKTATÁS

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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Azonnali kezdési lehetőséggel várjuk 
munkatársainkat

SASLIKTÛZÔ, ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÓ ÉS IPARI TAKARÍTÓ

munkakörökben.
Amit kínálunk:
• Bérezés:  bruttó 200.000-235.000 Ft között
• Útiköltség térítés 
• Igény szerint céges buszjárat környező településekről
• Teljes vagy részmunkaidő
• Egyműszakos munkarend 6-15 óráig (hétfőtől-péntekig)
• Modern környezet
• Stabil, hosszútávú munkalehetőség

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között 
a 70/567-5977-es telefonszámon vagy a 

beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.

Csatlakozz hozzánk, 
erôsítsd csapatunkat!

Beltaste Mórahalom Kft.

A Felgyõ-Kev Kft. (kisteleki telephely)

FELVÉTELT HIRDET
mezõgazdasági takarítócsoportjába, 1 fõ részére,

BAROMFITELEP-TAKARÍTÓ
munkakörbe.

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. Jelentkezni:
Joó Tibor üzemvezetõnél a 30/279-3714 számon.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!
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Sikeres, biztos háttérrel rendelkező cég, Szeged 
belvárosában működő gyorséttermébe, 

szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres PULTOS munkakörbe.

Amit kínálunk: • kedvező időbeosztás 
• biztos vállalati háttér

Érdeklődni lehet, és az önéletrajzokat várjuk: 
30/171-6985, aruforg@coopszeged.hu vagy 
etterem@coopszeged.hu elérhetőségeken.
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www.szuperinfo.hu
Szegedi Szuperinfó

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk útkezelői és útfenntartási 
feladatok koordinálására, ellenőrzésére.
Feladatok:
• Helyszíni felmérések végzése
• Felmérések, megrendelések adminisztrációja
• Kiadott munkák ellenőrzése
• Forgalomtechnikai feladatok szervezése
• Utak, járdák, kerékpárutak állapotának ellenőrzése
Elvárások:
• Szakirányú végzettség
• Többéves építőipari tapasztalat mélyépítési területen
• B kategóriás jogosítvány
• Tárgyalóképesség 
• Precíz, önálló munkavégzés
• Kiváló szintű problémafelismerő, elemző és - megoldó képesség 
• Terhelhetőség
• Jó kommunikációs képesség
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
•  Önálló munkavégzés, érdekes, sokrétű feladatok, szakmai 

kihívásokkal teli munkakörnyezet
• Egy műszakos munkarend
• Változatos csapatmunka
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el önéletrajzát 
az allas@szkht.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. weboldalán található „Adatkezelési 
tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
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Útügyi ügyintézô
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Jelentkezés önéletrajzzal a 
karrier.mizo.hu oldalon vagy szemé-
lyesen a portán leadott önéletrajzokkal 
(Sole-Mizo Zrt., 
Szeged, Budapesti út 6.)

Szegedi tejüzemünkbe 
BETANÍTOTTMUNKÁS és GÉPKEZELŐ 

munkakörökbe várjuk munkatársainkat.
Elvárások:
•  min. 8 általános végzettség
•  több műszakos munkarend vállalása
•  gépkezelők esetén műszaki szakképzettség
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A P.Dussmann Kft. 
a Szegedi 

Tudományegyetemre

takarítókat
keres.
Jelentkezni 

személyesen lehet délelőtt:  
8:00-13:00 óra között, 

Szeged, 
Tisza Lajos krt. 107. szám 

alatt a takarítási csoportvezetőnél.
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Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személyek 
jelentkezését várjuk 
személyi asszisztens illetve 
építésvezetői munkakörben, továbbá 
felvételt hirdetünk meg művezetői és 
éjjeliőr munkakör betöltésére 
kisteleki vagy szegedi telephelyünkön. 

Önéletrajzát a munkaugy@probart.hu 
e-mail címre küldheti. 

Érd.: 62/259-840/7-es melléken van lehetőség.
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ÁLLÁS–OKTATÁS
ÁLLÁSBÖRZE! Álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

HATÁRÁTKELÔHELYEN ÜZEMELÔ 
RÖNTGEN BERENDEZÉSHEZ
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villanyszerelésben jártas, középfokú végzettséggel, 
angol nyelvtudással, jogosítvánnyal, alapfokú 

számítástechnikai ismeretekkel rendelkező 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ÜGYELETI 

FELADAT ELLÁTÁSÁRA.
Jelentkezés: zhushangxu@nuchtech.com, 

hanry2002630@gmail.com

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozícióra:

MŰSZAKI RAKTÁRI MUNKATÁRS
Műszaki raktári munkatársként multinacionális környezetben lesz 
lehetőséged tapasztalatot szerezni. Támogatni fogod a Mérnökség 
osztályát minden a részlegre vonatkozó kérdésben. 

EBBEN A POZÍCIÓBAN A FŐBB FELADATAID: 
•  Bejövő és kimenő műszaki anyagok, alkatrészek kezelése, beeérkező 

anyagok minőségi és mennyisége átvétele, reklamáció kezelés mennyiségi 
és/vagy minőségi eltérés esetén SAP-ban

•  Napi/heti/havi riportok készítése (bevételezett/kiadott anyagok és 
költségek), utánrendelések indítása/elfogadása, éves,havi,heti leltárak 
elkészítése és végrehajtása

•  Társosztályok ellátása igény szerinti anyagokkal,eszközökkel
•  Raktározási stratégia kezelése és fejlesztése, FIFO szerinti anyagkezelés
•  Műszaki anyag leltárok végrehajtása

ELVÁRÁSOK:
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Excel,Word,levelező 

rendszer)
•  Minimum középfokú végzettség
•  1 műszakos munkarend
•  Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás, SAP 

ismeret, felsőfokú végzettség.
AMIT KÍNÁLUNK:

•  Stabil, hosszú távú munkalehetőség tervezhető beosztással (8 órás munkarend)
•  Versenyképes fi zetés, éves bónusz, béren kívüli juttatás
•  Kedvezményes munkahelyi étkezés, Utazási költségtérítés
•  Fejlődési, és továbbképzési lehetőségek,  Balesetbiztosítás
•  Modern munkakörnyezet zöldmezős beruházással épült új gyárépületben
•  Közösségi rendezvények és egész évben izgalmas vállalati programok

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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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
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ÁLLÁS–OKTATÁS

Algyői ruhaválogató cég 
(Texval Kft.) anyagválogatói, 

kézi anyagmozgatói 
munkakörre 

FELVÉTELT 
HIRDET

férfiak és nők számára.
Előny: kitartás, munkabírás! 

Érd.: 06-62-267-187.  
E-mail: texval.kft@gmail.com
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Szent Antal Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda
Tágas, szép környezetben található családias légkörű 

gyermekközpontú iskolánkban 
kis létszámú osztályokban a kereszténység 

szellemében mindenkit hozzásegítünk a nyugodt 
tanuláshoz, a szép gyermekévekhez, és a 

képességeinek maximális kibontakoztatásához.

Iskoláink:  6756 Tiszasziget, Május 1 u. 21. 
6755 Kübekháza, Pető�  tér 44.-45. 

Érdeklődni: Tel: 62/594-060; 20/66 33 411
email: szentantal.titkarsag@gmail.com
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Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat! szeged@szuperinfo.hu

Telefon: 06-62/542-282

OKTATÁS!

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

www.szuperinfo.hu

Szeged, 
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282 
Nyitva: 

H–P.: 8–16-ig
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Az Unilever Magyarország Kft. 
Röszkei Gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe várja BETANÍTOTT 
MUNKÁRA: KEVERŐ, FELÖNTŐ, 
RAKTÁROS, ANYAGMOZGATÓ 

munkakörbe munkatársak jelentkezését.

Érdeklődni vagy önéletrajzot küldeni lehet 
Daka Zsuzsanna gyári HR vezető részére, 

telefon: 62/573-130, 
e-mail cím: zsuzsanna.daka@unilever.com

AMIT KÍNÁLUNK 
AZ ALAPBÉREN 

FELÜL:

Hosszútávú, családias és 
biztonságos munkahely; 
jó csapat; szükséges 
targonca- és emelőgép 

vizsgák megszerzésének lehetősége; átlagon 
felüli műszakpótlékok; utiköltség térítés; 
Cafeteria juttatások (készpénz, SZÉP kártya); 
termékcsomagok; szociális juttatások.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-

dő bér mellett, 13. havi fi zetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.:  06-

70/600-9021 - JOBmotive Kft.

Győr-Moson-Sopron megyei munkára 
betanított dolgozókat keresünk, ingyenes 
szállás lehetőséggel. A munka jellegéből 
adódóan elsősorban hölgyek jelentkezését 
várjuk. Elvárás: min. 8 általános.  06-
30/362-4338. Quality Job Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz ke-
resünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 

dolgozókat. Amit biztosítunk: ver-
senyképes fi zetés, cafeteria, szál-
lás, munkába járás, hazautazási 

támogatás, bérelőleg. Érd.: 
 06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Lakatosokat keresünk vidéki munkára 
nettó 230.000 Ft-tól.  06-30/310-6098, 
9-17 óráig, Kormos Attila

Mórahalmi vállalat bővülő csapatába 
új munkatársakat keres gépkezelő po-
zícióra! Kiszámítható munkarend, sza-
bad hétvégék, könnyű munkavégzés, 
hosszútávú és stabil munkahely. Verseny-
képes juttatáscsomag, mely tapasztalat 
és végzettség alapján tovább növelhető! 
Jelentkezzen még ma önéletrajzával a 
szeged@trenkwalder.com címen, vagy a 
  +36-20/390-0762 telefonszámon! 
Kezdj azonnal, hiszen a felvétel folyamatos! 
Trenkwalder Kft., ny.sz.:37961/2001-0100

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat ke-
res nemzetközi autóipari cég győri 
és mosonmagyaróvári munkahe-
lyére. Versenyképes fi zetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munkába já-

rást, bérelőleget biztosítunk. 
Érd.:  06-70/415-9020 

-JOBmotive Kft.

Villanyszerelőt, villanyszereléshez értő 
embereket keresünk vidékre, nettó 230.000 
Ft-tól.   06-30/310-6098, 9-17 óráig, 
Kormos Attila

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész, dajka, eladó, 
boltvezető, vendéglátás-szervező, gépkeze-
lő, vagyonőr OKJ-s tanfolyamok Szegeden. 
 06-30/310-8934 WWW.OKJCENTRUM.
HU E:00846/2014/A001-A00122

Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden már-
cius 9-én 9.00-től 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).

GÉPKEZELÔKET, 
SEGÉD-

MUNKÁSOKAT, 
KÔMÛVESEKET
KERESÜNK!

MÓRABETON KFT.

Tel.: 06-20/467-3717
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A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres zöldfelület fenntartási feladatokra.
Feladatok:
•  Évszaknak megfelelő közterületi munkák végzése (pl.: fűnyírás, egynyári 

virágültetés, évelő ültetés, hagymás növények ültetése, lombgyűjtés, fásítás, 
síkosságmentesítés)

• Általános közterületi takarítási munkák (burkolat seprés, hulladékgyűjtés)
Elvárások:
• Önálló munkavégzés 
• Terhelhetőség
• Fegyelmezett és precíz munkavégzés
Előny:
• Szakmai tapasztalat 
• Helyismeret
• Szakirányú képesítés
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
• Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok
• Egy műszakos munkarend
• Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség
• Vidékről bejáró munkavállalónak utazási támogatás biztosítása
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen 
munkanapokon 07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön 
(Szeged, Városgazda sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az allas@szkht.hu 
e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak 
szerint kezeljük.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
C0-M28-Y83-K0
C71-M8-Y3-K0

C20-M16-Y18-K0
C0-M0-Y0-K0
C74-M15-Y100-K2

Parkgondozó
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A szegedi telephelyű, 
kozmetikai termékeket 

gyártó Florin Zrt. 
KERES MUNKAVÁLLALÓKAT 

a következő pozíciókba:

gépbeállító; gépkarbantartó; 
vegyipari szakmunkás; 

kiszerelő.
Jelentkezéséhez töltse fel 
már MOST önéletrajzát a 

https://� orin.hrfelho.hu/ 
oldalon!
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ÁLLÁS–OKTATÁS

A HSA Kft. keres alkalmi 
munkavállalókat 

HOSSZÚ TÁVÚ ÜZEMI 
MUNKÁRA. 

Órabér: nettó 800 Ft/óra, 
havi � zetés. 

Az utazás biztosított! 
Jelentkezni: 
30/585-1421-es 
számon.
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ÁLLÁST KÍNÁL
A Koncsek Trans Kft. megbízható gépko-
csivezetőt keres FURGONRA, csak nemzet-
közi fuvarozásban szerzett GYAKORLATTAL! 
Kizárólag dolgozni akarók hívjanak! Érdek-
lődni:  +36-20/416-6840
A Z + F Metál Kft. szegedi telephelyére 
keres öntvénymegmunkáló munkakör-
be munkatársakat. A munka jellege be-
tanított munka, szakképzettséget nem 
igényel. Bérezés megegyezés szerint. Vi-
dékről a bejárás megoldott. Érdeklődni a 
 06-70/940-1263 telefonszámon kizá-
rólag munkanapokon 8 és 16 óra között.
Ausztriai Nightclub hostess munkára ke-
res csinos lányokat 19 éves kortól, top kere-
settel.  00-43-664-599-96-95,  06-
30/313-35-16 (Pabian&Partner)

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 

autóipari és fémipari nagyvállala-
tok állásajánlataiból válogathatsz 

(betanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol ki-

emelt bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. 

Érdeklődni 8-20 óráig a 
 06-70/639-9920 telefonszá-

mon - JOBmotive Kft.

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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Éppen csak kihevertük a 
karácsonyi és szilveszteri la-
komázás, ünneplés fáradal-
mait, máris kezdődik a bá-
li szezon. A hagyományok 
szerint a mulatságok végén 
a telet is elűzzük, virágva-
sárnapon pedig már a ta-
vasz közeledtét ünnepeljük.

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

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

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

Farsangi 
hagyományok

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

A farsang farka
A szokások és hiedelmek 

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

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

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

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

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

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

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

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

A legendák hava
A farsangkor még több, 

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

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

a villányi Pincéről pincére 
program is.

Téltemetés magyar módra
A farsang és az azt köve-

tő böjti időszak a tél végére 
is utal. Ennyiben a téli ün-
nepkör része, de már előre, 
a tavaszra utaló mozzanatok 
is megjelennek benne. Innen 
adódnak a határnapjai: Ger-
gely-nap, virágvasárnap. Eleve 
egy ősi hiedelem hívta életre a 
hozzá kapcsolódó zajos mu-
latságokat. Azt hitték ugyanis 
az emberek, hogy a tél utol-
só napjaiban a Nap legyengül, 
és a gonosz szellemek életre 
kelnek. Vigalommal, alakos-
kodással, boszorkánybábu el-
égetésével akarták elűzni őket.
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Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: 
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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 megren-
delés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, 
harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem 
vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kap-
csolatos jogvitákból keletkező kö-
vetkezményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a 
Kiadó nem tehető felelőssé, és nem 
vállal felelősséget semmiféle kárért, 
közvetett, járulékos vagy másodla-
gos károkért, elmaradt nyereségből, 
jövedelem elmaradásából vagy 
használat kiesésből származó olyan 
károkért, amelyek a sajtótermékben 
megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül at-
tól, hogy az ilyen károk szerződéssel, 
hanyagsággal, polgári peres eljá-
rással, 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 készpénzfi ze-
téssel vásárolunk teljes hagyatékot 
Szegeden, vidéken és Budapesten 

is (ruhaneműtől az edényekig min-
dent elszállítunk), valamint vásáro-
lunk szekrénysort, hűtőszekrényt, 

antik bútorokat, képeket, falitányé-
rokat, porcelánokat, dísztárgyakat, 
faliórát, régi karórát, jelvényeket, 

kitüntetéseket, ezüst és ezüstözött 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 

régi rádiót, szódásüvegeket, ágyne-
műt, plédeket, konyhai berende-

zési tárgyakat (tányér, edény, stb.) 
régi és modern játékokat (legókat, 
kisvasutat, társasjátékot, stb.). Va-

lamint lakáskiürítést, lomtalanítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal (akár 

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

200 Forintos régi érmét, ezüst dísz-
tárgyakat: gyertyatartó, cukortartó, 
díszdobozok, tálcát, cigarettatárcát 
valamint ezüst evőeszközt, stb. vá-

sárolok. Hívjon bizalommal, 
készpénzzel fi zetek. 
 06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, üzem-
képtelen háztartási gépet, légkon-
dicionálót, mosógépet, kazánt, víz-

melegítőt, hegesztőtrafót, radiátort 
mindenféle rossz gépeket ócskava-
sat, csaptelepet színesfémet azon-
nali készpénzfi zetéssel vásárolunk. 
Hívjon bizalommal. Díjtalan kiszál-
lás (akár tanyára is, hétvégén is). 

Szállításról gondoskodom. 
 06-30/396-4495.

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, 
 06-70/505-90
Diavetítőt, dia� lmeket, gyermekjátékokat, 
legókat, társasjátékokat, régi vasút modelle-
ket, gombfoci készletet, mesekönyveket kész-
pénz� zetéssel vásárolok.  06-20/806-4448
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtala-
nítás.  06-30/46-46-162

Könyvet, régi pénzt veszek.  06-
30/354-3210,  06-70/505-9040.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hí-
vásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
 06-30/480-2661.
Mindenféle használt tollat magas áron ve-
szek, érte megyek, azonnal � zetek.  06-
30/480-2661.
RÉGI motorokat keresek, Simson, Jawa, 
MZ, stb., akár hiányos vagy romos is lehet! 
 06-20/572 5142.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,   06-
70/505-9040.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, 
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műsze-
részesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket.  06-70/624-5475
Vásárolok hagyatékot, mindenféle órát, por-
celánt, könyvet, festményt, régi pénzt, disz-
nóvágó-asztalt, tollat. Hívásra érte megyek. 
 06-70/588-2111.

ALBÉRLET
Szegeden hölgynek bútorozott szoba kiadó. 
Tanuló is lehet, internet megoldható.  06-
30/512-6693

ÁLLAT
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, in-
gyenes házhoz szállítással megrendelhető 
550 Ft/db-tól.  06-30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Kivehető fogsor készítése, javítása, fogpót-
lás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garanci-
ával.  06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen belül!). 

 06-30/995-1922

EGYÉB
Minőségi vegyes, kemény tűzifa 12000 Ft/
m3. Hasítva, ingyenes szállítással.   06-
20/617-2774 (AA5999451)
Száraz akác tűzifa 12000 Ft/m3-től, hasít-
va, ingyenes szállítással.   06-30/578-
5880 (AA5999451)
Száraz, minőségi extra vastag, hasított 
cser-tölgy szállítással 12000 Ft/m3, száraz 
akác 12000 Ft/m3-től. Kalodázva is kapható. 
 06-20/615-1585 (AA5996245)
Tűzifa eladó nyárfa, fűzfa 14 e Ft/m3, juhar 
18 e Ft/m3, tölgy, kőris 24 e Ft/m3 kiszállít-
va.  06-30/217-5575,  06-70/506-8000 
UETR AA5987773
Tűzifa: száraz, akác, kályha készre hasogat-
va 14000 Ft/m3, 17000 Ft/m3, 28000 Ft/
m3. Ingyenes szállítás.  06-70/418-8106 
(AA5997617)
Vastag, száraz cser-tölgy hasítva  /m3, szá-
raz akác 12000 Ft/m3-től, kalodázva 16000 
Ft/m3.  06-20/920-3326 (AA5996245)

INGATLAN
Eladó garázs, Retek utca Szeged, irányár: 4,3 
MFt.  06-20/472-1154
Eladó garázs, Szamos utca, irányár: 3,3 MFt. 
 06-20/472-1154
INGATLANKÖZVETÍTÉS 1% jutalékért! 
Lesz1otthon ingatlaniroda, 6723 Sze-
ged Szilléri sgt. 51. Facebook:lesz1otthon, 
 06-70/67-67-968

JÁRMŰ
Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel, stb.) és 
ezek alkatrészeit vásárolok.  06-30/841-
3536.

MEZŐGAZDASÁG

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akció-
san rendelhetők házhoz szállítással. 

www.kukoricavetomag.hu  06-
20/980-4449

NÖVÉNY
Krumpli eladó, 170 Ft/kg, 15 kg-os zsákban. 
Érd:  06-70/287-1764

Paprika-, káposztaféle-, tökféle 
palánta nevelését vállalom. 

Érd.:  06-70/930-2361.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Számítógép gyorsítás-karbantartás ingye-
nes kiszállással, kedvező áron. Otthoni WiFi 
lefedettség bővítése.  06-30/715-4935

SZOLGÁLTATÁS

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

déken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, lomtala-
nítását padlástól a pincéig, valamint 

vásárolok bútorokat, régi népmű-
vészeti tárgyakat, fali tányérokat, 
korsókat, Miska kancsót, butellát, 
fűszertartót, szaruból készült tár-

gyakat, szűrőtálat, stb. dísztárgya-
kat, képeket, csillárt, rádiót, ócska-
vasat (vashulladékot), hagyatékot. 

Díjtalan kiszállás, készpénzes 
felvásárlás (hétvégén is). 
 06-70/279-8960.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény ja-
nuárban! Redőnyök, szúnyoghálók 

gyártására, javítására! 
 06-30/747-7580

Ács-, bádogos, tetőfedő munkák teljes körű 
kivitelezését, beázások megszüntetését, la-
pos tetők szigetelését, régi és új tetőkön egy-
aránt, azonnali kezdéssel vállaljuk. Garanciával. 
 06-30/426-46-11
Ács, tetőfedő, bádogosmunkát, új tető építé-
sét, régi tető újítását, ereszcsatorna rendszer 
újítását, javítási munkálatokat, hőszigetelé-
seket, festést, mázolást, kúpcserép kikenést, 
épületek bontását, lapos tető szigetelést, ké-
mények bontását, felújítását, kerítés bontását 
és javítását, az ország minden pontján válla-
lom.  06-20/477-7742
Ácsmunkákat, tetők javítását rövid határidő-
vel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.   06-
30/62-34-342
Bádogos és ácsmunkát kedvező áron válla-
lok. Új ereszcsatorna felrakása és régi javítása. 
Tetőjavítás, cserepek cserélése, belső festés. 
Garázsépítés.  06-30/313-7110
BarZak vibrációs szőnyegmosás, hozzuk-
visszük szolgáltatással.  06-20/363-0760, 
www.szonyegmoso.hu, www.facebook.com/
szonyegmoso
Beázások javítását vállaljuk ingyenes felmé-
réssel, számlaképesen.  06-30/833-3196.

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
 06-20/978-3962.

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

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási díj 
nélkül, garanciával.  06-70/774-

4184

Duguláselhárítás 024, csatornatisztí-
tás vidékre is! Kamerás csatornavizs-

gálat! Ingyenes kiszállás, 
tiszta munka. 

 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes fák 
bontása beépített helyekről kosaras autóval 
és alpintechnikával, garanciával. Ágdarálás, 
zöld hulladék elszállítása.  06-20/448-4664
Favágás, gallyazás. Alpintechnikával, emelő-
kosárral, nehezen hozzáférhető helyekről. Dön-
tés, darabolás, ág darálás zöld hulladék elszál-
lítás. Gyors kivitelezés!  06-70/398-3438
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.

Hagyaték, régiségfelvásárlás. 
 06-20/33-167-33

Házaknál teljes körű lomtalanítást törmelék 
eltakarításával együtt gyors, precíz munkával 
vállalok.  06-30/318-2814.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, klí-
ma, mosó-, mosogatógép, háztartási-központi 
porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, karbantar-
tás, javítás. www.munkacsiszerviz.hu Munká-
csi Mihály.  06-30/465-94-77
Hideg burkolást és laminált padló lerakást 
vállalok, több éves gyakorlattal. megbízha-
tóság, minőség, kedvező áron. Hívjon biza-
lommal!  06-20/250-0496
Hideg, meleg burkolást vállalok.   06-
30/172-3676

Januári akció! Redőny, szúnyogháló, 
műanyag párkány készítés, javítás 
gyártótól, akár 2 órán belül. Akció 
január 31-ig.  06-70/566-9121

Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás éj-
jel-nappal, garanciával. Árban megegyezünk. 
 06-30/383-7116, Károlyi
Költöztetést, fuvarozást, házhoz szállítást, 
rakodást, nehéz tárgyak fuvarozását, bútorsze-
relést vállalunk.  06-30/896-4540 www.
koltoztetomanufaktura.hupont.hu
Kőműves mester kőműves és ácsmunkákat 
vállal.  06-70/355-8121.
Kútfúrás.  06-30/554-5544.

Lakások, családi házak felújítását 
vállaljuk rövid határidővel, garanci-
ával. Árajánlat:  06-20/497-5461

Megrepedezett házak falainak össze-
pántolása, fal alászigetelés fűrésztechniká-
val, kőműves-, burkolómunkák vállalása. 
 06-20/435-3710.
Parkettacsiszolást vállalok 1800 Ft/m2 ár-
tól.  06-30/172-3676

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-
gén is.  06-20/299-2233,  06-

70/287-7851

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény. Szobafestést-mázolást 
és ereszcsatornázást vállalok 3000 

Ft/fm.  06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-
0926
Régi tetők felújítása, tető lécezés cseréje, cse-
rép átforgatás, szarufák cseréje, megsüllyedt, 
meghajlott tetők, palatetők felújítása, bitume-
nes zsindelyen bármilyen pala legyen, lapos 
tetők szigetelése, Lindab lemeztető felrakása 
anyagbeszerzéssel együtt.  06-70/566-4595.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hő-
szigetelés. 20 év tapasztalattal, el-
érhető referenciamunkákkal, szám-

laképesen, rövid határidővel. 
 06-30/440-0644, 

pnfsolutionsltd@gmail.com

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

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 

tető- és padlásszigetelést 
vállalok azonnali kezdéssel. 
 06-30/747-7580

Szobafestést, gipszkartonozást, laminált 
lerakást vállalok gyors határidővel, precízen. 
 06-30/940-1029.
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.
Temetőbe síremlékén kiesett vagy mo-
zog az írástábla, netán ki szeretné cserél-
ni, január végéig kedvező áron megoldjuk. 
 06-70/235-1931

Termőföldek közvetítése. Földhasz-
nálati, földvédelmi, földhasználati 
szerződéssel (haszonbérlet, szíves-

ségi használat) családi gazdasággal 
kapcsolatos ügyek intézése. Termő-

földre vonatkozó használati meg-
állapodás készítése.  06-30/562-

7475, e-mail bodirobi68@gmail.com

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, 
lapos tetők szigetelését, ingyenes 

árajánlattal vállaljuk. 
 06-20/492-5992

Tetőfedő, bádogos, lécezés, tetők javítását, 
széldeszkázást, ereszcsatornázást, Lindab le-
mez felrakását vállalom.  06-70/566-4598.
Tetőfedő, bádogosmunkát, bármilyen ja-
vítást, ereszcsatornázást, festési munkát és 
csemperakást vállalok.  06-30/865-8962.
Új tetők és teraszok készítését, szigetelését, 
régi tetők javítását, áthajtását, lapos tetők 
szigetelését vállaljuk rövid határidőn belül. 
 06-30/776-9997.
Vásárolok régi, újabb bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat. Lakáskiürítést vállalok. 
 06-30/383-7116, Károlyi
VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállás-
sal, hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906
Vízvezeték szerelés, mosogató, mosdó, csa-
pok, WC tartályok cseréjét, bekötését válla-
lom.  06-30/459-6107.
Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, WC csésze, mosogató, mos-
dó, szifonok, csaptelepek cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!   06-
30/425-02-26
Társközvetítés kedvezménnyel   06-
30/355-20-39

ÜDÜLÉS
Akciós üdülés Hajdúszoboszlón félpanzióval, 
gyógykezeléssel és fürdőbelépővel 7 nap/6 éj 
– 36 490 Ft/Fő. Március 24-ig  06-70/547-
4685 www.cristianapartman.hu
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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806

506832

507824

Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00

Telefon: 06-20/275-5141

Szeged, Cserje sor 4.
(Möbelix háta mögött)

Vas .........................................50 Ft/kg 
Lemez ...................................40 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
Fólia ...........................................5 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

SZOLGÁLTATÁS

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

501528

Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

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

lemez 45 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!

506726
506743

KOVÁCS
****

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ • javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

505954

TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
zöld hulladék elszállítása, 

kaszálás, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225 505954 Redõny
Reluxa

30% kedvezmény január 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-201 494352

ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

Poprádi Péter PP-ZÁR KFT.
  30/292-3734,

 62/267-871 504691

Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999 504242

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL, 

GARANCIÁVAL.

Országh S. Miklós
Telefon:

06-70/774-4184 505250

Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan 

házhoz szállítva 
közvetlenül a kitermelőtől!

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

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
nRaklapos diószén 44.450 Ft/tonna (44,45 Ft/kg)  (44,45 Ft/kg)

Megrendelését  a www.ormosszen.hu Megrendelését  a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül  
a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2019. február 28-ig érvényesek!

506643

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

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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Csányi Péter 
méhész
Szeged, 

Hargitai u. 16.
20/943-4054

Termelôi méz  eladó!

Akácméz ...................................................2.000 Ft/Kg

Vegyes virágméz, Repceméz ....1.300 Ft/Kg

A hét minden napján!

506725

506726

506727

Csikli Kft.

ÚTALAPKÔ
SÓDER
HOMOK

Szeged-Boszorkánysziget Depó
Telefon: 06-70-423-5937, 06-62/542-624

Nyitva tartás: H-P: 7:30-15:30 óráig
Igény esetén kiszállítással! www.csikli.hu

EGYÉB KÔ, KAVICS, 
KULÉ ANYAG

ÚJSZEGEDEN,
Töltés utcában épülő

(igény esetén elektroszmogmentesen)
ikerházban

a 110 m2-es + 18 m2 GARÁZS + saját 
kertrésszel rendelkező II. sz. LAKÁS 
szerkezetkészen vagy igény szerint 

kulcsrakészen ELADÓ.

Érdeklődni: FREE ENERGY HOME KFT.
Tel.: +36-70/339-1822 • +36-70/339-1825
E-mail: freeenergyhomekft@gmail.com

freeenergyhome.hu 507629

504691

22019. január

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

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 
lemezek, betonhálók, betonacélok, 
laposacélok, köracélok, 
szögacélok, gerendák, patentívek, 
vágókorongok 
és elektródák.
Kazánok, 
füstcsövek, 
fólia rögzítő 
csipesz.

506745

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Telefon: 06-70/520-3808

www.fordex99.hu

Széles választék, kedvezô árak!

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

rendelésre rövid határidővel.

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS 

1% JUTALÉKÉRT!

LESZ1OTTHON 
INGATLANIRODA

Szeged, Szilléri sgt. 51/A 
06-70/67-67-968 507275

505169

(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)

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

NYÍLÁSZÁRÓ NNYYÍÍLLÁÁSSZZÁÁRRÓÓÓ NNYYÍÍLLZÁÁRRÓÓÓ
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!

Hajdúszoboszlón 
a fürdőtől 100 m-re 

14 SZOBÁS PANZIÓ
magánszemélynek 

vagy cégnek 

ELADÓ Érdeklődni 14 és 16 óra között.

Telefon: 06-30/953-3192 506721

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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507719

ILYEN VOLTILYEN LETT

ILYEN VOLTILYEN 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

504677

Török Metals Kft. 
Algyő, JURA Ipari park, 

a 47-es út mellett. 
Nyitva: h–p.: 8-17, szo.: 8-13.

 06-70/222-5838
www.torokmetals.hu

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Tiszta alu lemez, pro� l: 
400 Ft/kg,

Festett alu: 320 Ft/kg,
Alu öntvény: 260 Ft/kg.

További árainkat megtekinthetik 
a honlapon és a facebookon

(@torokmetals)!

SZEGED KÖRZETI  2014. szeptember 19., XXIV/38. SZEGED KÖRZETI2019. január KERTVÁROS

5067286723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538

AJTÓK, ABLAKOK 
a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.

a fel méréstől a beépítésig! a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32. 6723 Szeged, Debreceni u. 32. 6723 Szeged, Debreceni u. 32.

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

• árnyékolástechnika 
•  ingyenes felmérés 
• szaktanácsadás
•  6 ill. 7-kamrás 

szerkezetek

éve az Önök 
szolgála-
tában!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

7

Pető Anikó • 30/277-5559
Babák és kisgyermekek játékos 

vízhez szoktatása.

Pető Anikó • 30/277-5559 Pető Anikó • 30/277-5559 Pető Anikó • 30/277-5559

BABAÚSZÁS 3 hónapostól 5 évesig

506758

Szeged, Fonógyári út 14., 
AVIA kút mellett

507716

SZEMÉLY- ÉS 
KISHASZON-GÉPJÁRMÛ JAVÍTÁS

MÛSZERES 
FUTÓMÛ-ÁLLÍTÁS, 

GUMICSERE

www.fautoklinika.hu • Tel.: 62/769-048, 62/203-069

Cégünk vállalja, 
hogy háziállat-
kímélő vegyszerekkel 
végzi az irtást, a HACCP uniós 
előírásoknak megfelelően.
Fedora-Extra Kft.
Tel.: 06-62/548-535, 
06-30/946-1187,
06-30/630-1469
fedorakft@gmail.com
web: www.fedora.hu

kímélő vegyszerekkel 

506724

Légy-, darázs-, rovar- 
és rágcsálóirtás.

Postaautó Duna Zrt. 
6728 Szeged, Kollégiumi út 6. 

62/464-014

Készítse fel autóját 
a hideg, téli időre!

Őszi-téli forgalom 
átvizsgálási csomagunkkal 
nem érheti kellemetlen 
meglepetés!
Érdeklődjön 
szervizünkben! Az akció visszavonásig érvényes!

504327


