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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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AUTÓSZALON TAKARÍTÁSÁRA 
KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT, 

4 órában.

Jelentkezni az 
allas@cmobil.com -on vagy 

a +3620/961-3698-as telefonszámon 
lehetséges.

51
05

47

A deszki Taugép Kft.
CAD ISMERETTEL

RENDELKEZÔ MUNKATÁRSAT 
KERES MÛSZAKI RAJZ 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.
Jelentkezni lehet személyesen: 
6772 Deszk, Alkotmány utca 13., 

allas@taugep.hu e-mail címen 
vagy 62/571-600 telefonszámon.
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Termékek:
vitaminok, gyógyvizek, gyógyteák, étrend-kiegészítők, homeopátiás 
készítmények, fogápolási termékek, baba-mama termékek, 
tápszerek, kötszerek, körömápolási termékek, dermokozmetikumok

Szolgáltatások:
•  Parkolási díjából fél órát visszatérítünk, legalább 1000 Ft 

vásárlási végösszeg esetén
• Alma patika törzsvásárlói program további kedvezményekért
• Dermokozmetikai tanácsadás
• Ingyenes egészségügyi magazinok
• Magisztrális gyógyszerek azonnali elkészítése

DÓM Patika az Ön egészségéért!
Mi mindig gondoskodunk, hogy nálunk ütős akciókat találjon!

Jöjjön, győződjön meg róla, s bátran kérdezzen minket!

1699 Ft
70,8 Ft/db

3999 Ft
33,3 Ft/ml 2299 Ft

77 Ft/db

6720 Szeged, 
Oskola u. 19.

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

Szolgáltatások:
•  Parkolási díjából fél órát visszatérítünk, legalább 1000 Ft 

vásárlási végösszeg esetén
• Alma patika törzsvásárlói program további kedvezményekért
• Dermokozmetikai tanácsadás
• Ingyenes egészségügyi magazinok
• Magisztrális gyógyszerek azonnali elkészítése

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

Az akció 
2019. február 1-től 28-ig,

illetve a készlet erejéig érvényes.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Flurbriprofén tartalmú 
gyógyszer Nyomelemeket tartalmazó 

gyógyszer
Ibuprofén tartalmú 
gyógyszer

• kazánok karbantartását, 
szervizelését, cseréjét, stb.

• fűtéskorszerűsítést, víz-, gáz-, 
központi fűtés szerelést 

teljes kivitelezéssel, akár 
anyagbeszerzéssel és 

garanciával, akár hétvégén is!

MA-THERM Épületgépész és 
gázkészülékszerelőként 

vállalom:

Ingyenes árajánlatért hívjon 
bizalommal:

06-30/685-5475
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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

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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TÜDÔGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Selypes Ágnes 
tüdőgyógyász

Mellkasröntgen, légzésfunkció, 
allergiameghatározás. Mellkasi 
betegségek diagnosztizálása, 

kezelése, és gyógyszerjavaslat adása.
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Szeged, Árvíz u. 28.
kedd, csütörtök 10-17 óráig

Bejelentkezés: 
06-30 953 4077

Dorozsmai út 6. (Ortocenter épületében) indul 
mozgásszervi magánrendelésünk, melyen a 2019-es 
évben a 18 év alatti és 60 év feletti pácienseinket 
90%-os kedvezménnyel, 1200 Ft-os vizitdíjjal várjuk.

18 év alatt lúdtalp, sarokbillenés, gerincferdülés 
irányában végzünk szűréseket.
60 év alatti és feletti felnőtt korosztályban minden 
mozgásszervi panasszal fordulhatnak hozzánk. 
Ezek közül leggyakrabban deréktáji, váll, csípő és 
térd problémákat kezelünk. A szokványos orvosi 
vizsgálatoktól eltérő módon nemcsak a panaszos 
területeket hanem az azzal kapcsolatban lévő még 
nem fájdalmas testrészek vizsgálatát is elvégezzük.

DR. KOVÁCS MILÁNDR. KOVÁCS MILÁN

Induló Ortopéd 
magánrendelés 
Szegeden!

Időpontfoglalás hétfői napokon az alábbi 
telefonszámon: 

06 20 33 15 409
további információ: www.drkovacsmilan.hu
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Kár lenne vitatni, hogy 
szükségünk van vitamin-
pótlásra. Ellenkező esetben 
megjelennek a hiánytünetek, 
mint például a fáradékony-
ság, hajhullás, a legyengült 
szervezet pedig kevésbé áll 
ellen a vírustámadásoknak. 
Ne essünk azonban abba a 
hibába, hogy mi akarjuk el-
dönteni, mire is van szük-
ségünk.

Az utóbbi években szinte 
trendi lett habzsolni a külön-
féle vitamintartalmú étrend-
kiegészítőket, mindenféle or-
vosi ajánlás nélkül 
annak érdekében, 
hogy mesterséges 
módon készítsük fel 
vé de kező rend sze-
rün ket a hideg hó-
napokra. Tesszük ezt 
annak ellenére, hogy 
a háziorvos, a szak-
orvos, de még a di-
etetikus is arra int, 
más módja is van az 
immunrendszer felkészítésé-
nek. Egybehangzó vélemény, 
hogy az egészséges táplálko-
zás sokkal jobb forrása a vita-
minoknak, ásványi anyagok-
nak, mint a táplálék-kiegészí-
tők; a tápanyagok kölcsönha-
tása olyan előnyökkel járhat, 
amit a kiegészítők nem tud-
nak pótolni.

Depresszió ellen D-vitamin
Télen kifejezetten szüksége 

van a szervezetünknek néhány 
vitaminfajtára. Egyik ilyen a 
D-vitamin, amellyel kapcsolat-
ban nemrég mutatták ki, hogy 
szerepet játszik a depresszió tü-
neteinek kialakulásában. Egy 
egyetemi kísérletben azt mu-
tatták ki, hogy minél alacso-
nyabb valakiben a D-vitamin 
szintje, annál nagyobb a való-
színűsége a depressziós tüne-
tek kialakulásának. És ha már 
a hangulatszabályozásnál tar-
tunk, a magnézium is kiváló er-
re a célra, ugyanis nagy szere-
pe van a szerotonin termelése 
és működése szempontjából. 
Kutatások azt is kimutatták, 
hogy a népesség 80 százaléka 
magnéziumhiányban szenved. 
Nem árt tehát erre odafigyelni.

A vitamin legjobb forrásai 
a zöldleveles zöldségek, illet-
ve a nyers mandula. A dieteti-

Több vitaminra 
van szükségünk 
télen?

kus azonban más ötletet is ad: 
a D-vitamin szükségletünk egy 
részét a szabad levegőn tartóz-
kodva tudjuk biztosítani, mert 
annak ellenére, hogy nem érez-
zük a nap erejét, mégis feltölti 
a szervezetet.

Multivitaminok: 
van, amikor hasznos
Rosszul tesszük, ha a multi-

vitaminok szedésétől is azt 
várjuk el, hogy segítenek meg-
előzni bizonyos betegségeket, 
mint például a szívbetegsége-
ket. Egyelőre nincs elegendő 
bizonyíték sem az alkalmazása 

mellett, sem ellene. Tanulmá-
nyokat persze találunk mindkét 
eshetőségre: olyat, amely jóté-
kony hatást mutat ki, de olyat 
is, amely kifejezetten károsnak 
kiálltja ki a multivitaminokat. 
Ezek között a vitaminok között 
találhatók olyanok is, amelyek 
egyértelműen védenek bizo-
nyos betegségekkel szemben, 
ilyen például a folsav, amely 
bizonyos születési rendelle-
nességek ellen hatásos.

Szintén divatos és sokat 
emlegetett az echinacea, az 
észak-amerikai indiánok ked-
velt gyógynövénye. Sokan fel-
tételezik, hogy segít felvenni 
a harcot a náthával szemben. 
Ám ez esetben is igaz, hogy a 
növény kivonatának alkalma-
zása a vírusfertőzés előtt vagy 
után semmilyen hatással nem 
volt a fertőzés arányára vagy a 
tünetek súlyosságára 437 meg-
figyelt kísérleti alanynál, akik 
véletlenszerűen kapták a szert 
és placebót.

Összegzésképpen, ha min-
denáron szedni akarunk vala-
mit a téli hónapokban, lehető-
leg válasszunk ki egy terméket, 
kérjük ki háziorvosounk taná-
csát, de a legjobb, ha a termé-
szetes bevitel mellett mara-
dunk, kiegyensúlyozott táplál-
kozással, illetve sok mozgással.

Mert:
•  Bárhonnan, bármikor felad-

hatom
•  A nap 24 órájában rendelke-

zésre áll.
•  Saját magam készíthetem a 

hirdetésem, és olyan lesz, 
amilyet akarok.

A hirdetésfeladás 
szabályait megtalálja 
a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.

www.szuperinfo.hu

Miért adjam fel 
INTERNETEN?

amilyet akarok.
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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

Szeged, Pálfy u. 6/B
Tel.: +36-62/444-791 

Mobil: +36-20/957-1711www.pecsekfogtechnika.hu

TELJESKÖRŰ 
FOGTECHNIKAI ELLÁTÁS, 

FOGORVOS AJÁNLÁS,
FOGSORJAVÍTÁS.
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Esztétikai fogászat. 
Garantált minőség.

Pécsek Tibor
fogtechnikus mester

Szeged, Pálfy u. 6/B
Tel.: +36-62/444-791 

Mobil: +36-20/957-1711

Pécsek Tibor
fogtechnikus 
mester

TeljeSkörű 
fogTechnikai elláTáS

fogorvos ajÁnlÁs
Frézelt kombinált munkák,

fémnélküli inlay-ek, koronák, 
implantációs fogpótlások, 

fogsorkészítés, fogsorjavítás.  
USIG fólia teleszkóp koronákhoz.

www.pecsekfogtechnika.hu

esztétikai 
fogászat.
garantált 
minőség.
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SZEMÜVEG SZAKÜZLET
Szeged, Mikszáth K. u. 9. • +36 30/598-1056
Kovács Lászlóné, Kovács Melinda

NAPSZEMÜVEG AKCIÓ:
Napszemüveg vásárlás esetén 
+ 1 AJÁNDÉK gyermek napszemüveg!
Dioptriás 
napszemüveg 
lencsék 11.730 Ft/pár-tól

2019.03.29-ig. Részletek az üzletben!

A hosszú hideg tél után ki 
ne vágyna arra, hogy a vas-
tag pulóverektől és a csizmá-
tól megszabadulva kiélvezze a 
tavasz első napsugarait. Gyak-
ran még a vékony átmeneti 
kabátunkat sem vesszük fel, 
néhány nap múlva azonban 
jelentkeznek a már jól ismert 
megfázásos tünetek: torokfá-
jás, köhögés, rossz közérzet, 
tüsszögés, pedig csak egy kis 
odafigyelésre van szükség ah-
hoz, hogy elkerüljük a tavaszi 
megfázást és felhőtlenül élvez-
hessük a jó idő beköszöntét.

A ravasz tavasz!
Ahogy beköszönt a jó idő, 

hajlamosak vagyunk arra, hogy 
ledobjuk a kabátot, és csupán 
egy pulóvert vagy egy vékony 
inget viseljünk. A szikrázó 
napsugarak megtévesztenek 
minket, mely a hőérzetünket 
is becsapja: nem vesszük fi-
gyelembe a hőmérsékleti vi-
szonyokat és a hűvös szellőt, 
amely könnyen megfázáshoz 
vezethet. Ha odafigyelünk, és 
betartunk néhány szabályt, el-
kerülhetjük, hogy a megfázás 
beárnyékolja a tavaszi napsu-
garas hétköznapokat”

Szeszélyes időjárás ellen réteges 
öltözködés

Mivel a tavaszi időjárás elég 
változatos, soha nem tudhat-
juk, mire is számíthatunk az-
nap: reggel még hűvös az idő, 
de délutánra felemelkedik a hő-
mérséklet. Akármikor elkap-
hat minket egy kisebb zápor, 
és estére annyira lehűl a hő-
mérséklet, hogy azt hinnénk, 
újra a tél közeleg. Így elég ne-

héz eltalálni a megfelelő öltö-
zéket. Ahhoz, hogy elkerüljük 
a megfázást öltözzünk az év-
szaknak megfelelően, rétege-
sen, és mindig legyen náluk egy 
kardigán vagy egy pulóver arra 
az esetre, ha hűvösebbre for-
dulna az idő. Nem szükséges 
azonban a túlzottan vastag ru-
hadarabok viselése, hiszen az 
sem jó, ha megizzadunk. Az 
ablakon beszűrődő napsugarak 
olykor csalóka képet adnak a 
kinti hőmérsékletről. Előfor-
dulhat, hogy a szabadban jó-
val hűvösebb van, mint bent, 
így ha az irodán kívül van el-
intézni valónk, mindenképp 
vegyünk magunkra valamit.

A sportolás fél egészség
Rendszeres sportolással is 

fokozhatjuk állóképességün-
ket. A jó idő beköszöntével az 
edzőtermek helyett inkább 
a természetben sportoljunk, 
vagy szervezzünk a közelgő 
hétvégére nagyobb túrákat!. 
Ha a kirándulás alatt megál-

lunk vagy az izgalmas mér-
kőzés közepén megpihenünk, 
mindig vegyünk fel egy pu-
lóvert vagy egy dzsekit, hi-
szen kimelegedve és izzad-
tan könnyebben megfáza-
tunk. Gyermekünk figyelmét 
is hívjuk fel erre és törekedjük 
rá, hogy ebben az időszakban 
nála is legyen plusz pulóver 
vagy esőkabát.

Az erős immunrendszer ellenáll a 
támadásoknak

Immunrendszerünket folya-
matosan erősítsük vitaminok-

kal is, hogy ellenállóvá váljunk 
a betegségekkel szemben. Ré-
szesítsük előnyben a friss zöld-
ségeket és gyümölcsöket, ám 
ha télen erre nincs lehetősé-
günk, kiegészítésként szedjünk 
vitaminkészítményeket. Ha ezt 
a néhány dolgot betartjuk, a 
tavasz minden percét kiélvez-
hetjük és elkerülhetjük, hogy 
a megfázás ágynak döntsön 
minket. Figyeljünk oda a fo-
lyadék bevitel mennyiségére, 
nem elég hangsúlyozni a na-
pi 2-3 l folyadék bevitel szük-
ségességét.

Az egészséges életmód iránt érdeklődők számára bizonyára ismert az 
ayurvéda, a sokszínű és változatos növényi étrendet felvonultató indiai 
gasztronómia. Az indiai ételek gazdag fűszerezése nem csupán a nyelv 
örömére válik, hanem bizony az egészségünket is szolgálja. A közhiede-
lemmel ellentétben nem a chilli és nem is a jól ismert curry por az indi-
ai konyhaművészet alapja, hanem több tucat fajta egész, és porított, illet-
ve kevert fűszert, termést, magot, levelet, gyöktörzset használ páratlan 
változatossággal. Hazánkban is egyre többen fedezik föl a gyömbér és a 
kurkuma áldásos hatásait, s ezen alapanyagok csak töredékét teszik ki a 
hindu konyha tradicionális gyógyhatású fűszereinek. Aki szeretné köze-
lebbről is megismerni és kipróbálni az ayurvédikus elvek alapján készített, 
ízletes és teljes értékű ételeket, Szegeden, a Szent Mihály utca 1 alatti, ve-
getáriánusok, vegánok és ínyencek körében évek óta jól ismert és kedvelt 
Őrangyal Gasztroházban megteheti első lépéseit egy egészségesebb élet felé! 

MEGHÍVÓ

Az ŐRANGYAL GASZTROHÁZ 
szeretettel várja Önöket az ÉT-REND egyesület-Nemzetiségi napok-5. 

INDIAI KULTÚRNAP
alkalmából, ahol a sokszínű programok mellett eredeti indiai 
ízvilággal várjuk vendégeinket – vásárlási lehetőséggel!

Helyszín: Szeged, Kálvária sgt.14.
Időpont: 2019.02.23. 12:00-18:00 
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

www.gasztrohaz.hu • bogyototh@gmail.com
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ÁLLÁS–
OKTATÁS

MTA SZBK 
vizsgázott kazánkezelőt 

(2-12 t/h) keres 
MŰSZAKI  

ÜGYELETESNEK,
folyamatos műszak 

beosztásba.
Jelentkezni: 

önéletrajz küldésével:
fulop.ferenc@brc.mta.hu 

címre.51
13
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SZEGEDI 
TÜDŐGONDOZÓ 
INTÉZET 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

RÖNTGEN 
ASSZISZTENS

M U N K A K Ö R 
B E T Ö LT É S É R E . 

Feltétel: szakirányú végzettség.
Érd: 06-62/571-516, 

munkaugy@deszkikorhaz.hu
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MUNKAKÖRBE, TOVÁBBÁ 
FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 

építésvezetői és gazdasági 
vezető munkakörbe. 

Személyi asszisztens 
és mérlegképes könyvelő 

Önéletrajzot a 
munkaugy@probart.hu email 
címre várjuk. 
Érd.: 62/259-840 7-es melléken 
van lehetőség.
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Algyői telephelyű cég 

LAKATOS 
munkatársat 

keres. 
Jelentkezni a 

0670/382-2524 
számon lehet.
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Cégünk 
MUNKATÁRSAKAT 
KERES kisteleki munkavégzésre 
az alábbi területekre:

Jelentkezni lehet: e-mailen: 
szerviz@agropark.hu címen a 
munkakör megjelölésével, vagy érdeklődni 
a 06-70/207-0000 telefonszámon.

• Mezőgazdasági gépszerelő
• Gépjárművillamossági szerelő
• Autószerelő
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Agropark Szerviz Kft.

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI 
ügyintéző munkatársat keres.

Főbb feladatok:
•  Munkabérek és egyéb bérjellegű ki� zetések számfejtése,
• Teljes körű TB ügyintézés,
•  Ki- és belépőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása
• Munkabérek átutalásának előkészítése,
• Havi járulék- és adóbevallások elkészítése,
• Adatszolgáltatás KSH felé
A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:
•  Minimum középfokú szakirányú végzettség, nyitottság a 

folyamatos szakmai képzésre,
•  Naprakész munkajogi, társadalombiztosítási és adózási ismeretek,
•  Munkaügyi, bérszámfejtői, TB ki� zetőhelyi szakmai tapasztalat,
•  Lelkiismeretes, precíz, önálló munkavégzés, ugyanakkor képesség 

a hatékony csapatmunkára,
•  Jó problémamegoldó képesség, kon� iktuskezelő képesség, 

elhivatottság
•  MS O�  ce felhasználói szintű ismerete, magas szintű Excel ismeret,
•  Bérügyviteli szoftverismeret, előny a ProHumán program ismerete,
Amit kínálunk:
• Biztos vállalati háttér
• Hosszú távú, stabil munkalehetőség
• Szakmai fejlődési lehetőség 
Jelentkezés, érdeklődés:
Mobil: +36-30-320-1550
E-mail: human@coopszeged.hu
Munkavégzés helye: Szeged, Szent István tér 16.
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Vegye kézbe a sorsát 
a legtöbb nyomtatott 

ÁLLÁSAJÁNLATTAL!

www.szuperinfo.hu

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



52019. február 15.

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

ÁLLÁSBÖRZE! Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

ÁLLÁS–OKTATÁS

CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK 
SZAKKÓRHÁZA, DESZK PÁLYÁZATOT HIRDET 

GYÓGYSZERTÁRI 
ASSZISZTENS 

M U N K A K Ö R  B E T Ö LT É S É R E .
Feladatok: citosztatikus keverék infúzió készítése, 

gyógyszerosztás.
Érd: 06-62/571-521, munkaugy@deszkikorhaz.hu
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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
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Stratégiai partnerünkhöz 
keresünk NYUGDÍJAS 

munkavállalókat 
CSOMAGOLÓI MUNKAKÖRBE. 

Feladatok: Hústermék 
csomagolás, címkézés, 

zacskóvákuumozás.
Bérezés: nettó 7344 Ft/nap. 
Havi � zetés. Munkábajárás 

biztosított. Jelentkezni: 
+36302620210-es 

számon.HSA Kft.

ÁLLÁST KÍNÁL
800.000 Ft kezdő kereset! Nemzetközi 
médiacsatorna területi képviselőt keres. 
Laczkó Anna  06-30/261-6261
A KOMLÓS 2005 Kft. szegedi telephelyé-
re 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.
Algyői üzem keres munkatársat, gépke-
zelési-kiszolgálási, csomagolási munká-
ra. 8 vagy 12 órás munkarend, döntően 
délutáni/éjszakai műszak. Beugrós mun-
kavállalók, diákok jelentkezését is várjuk. 
Jelentkezés kizárólag: hodplast@hodplast.
hu (Hód Plast Kft.)
Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel.   00-43-664-599-96-95, 
 06-30/313-35-16 (Pabian&Partners)

CO
2
-hegesztőket, ipari fényező-

ket, lézervágó gépkezelőket ke-
resünk kiskunmajsai munka-

helyre hosszú távra. Kiemelten 
magas bérezés, utazási költség-
térítés, szállítás vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosított. 
 06-70/384-7636, femmunka.

eu@gmail.com (Cor-Tex Euro 
Kft.)

Férfi  munkaerőt keresek öntözésrendszer 
építéséhez, hosszú napos munka.  06-
30/367-2215. Aqua Öntözéstechnika Kft.
Hivatásos tehergépkocsi vezetőt keresek 
alkalmi munkára, sándorfalvi telephely-
re. Pro� Seeds Kft.  06-20/9274-471

Kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint: vég-

zettség nélküli, gyakorlattal 
rendelkező hegesztőt, lakatost, 

CNC gépkezelőt, lézergépke-
zelőt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. 

Szállást, utazást biztosítunk. Ér-
deklődni 8-16 óra között:  06-

70/940-25-62 -JOBmotive Kft.

Kecskeméti áruszállító cég keres sofőrö-
ket EU-ban történő munkavégzésre nem-
zetközi gyakorlattal, B kategóriás jogosít-
vánnyal furgonra. Bérezés: km-, hétvégi 
pénz, üzemanyag megtakarítás. Mini-
mum nettó 270.000 Ft/hó. Jelentkezni a 
 06-70/418-14-30-as telefonszámon, 
illetve a bito@bitointertrans.hu e-mail cí-
men lehet. Bitó Intertrans Kft.
Lakatosokat keresünk vidéki munká-
ra nettó 230.000 Ft-tól.  06-30/310-
6098, 9-17 óráig, Kormos Attila
Reggeli részmunkaidőbe keresünk taka-
rítói munkakörbe dolgozókat Délutános 
és éjszakás takarítói munkakörbe kere-
sünk dolgozókat teljes munkarendbe (8 
óra) Biró Andrea  +36-20/964-5332 
- reggel 8-tól este 18 óra között hívható. 
PG-Holding Kft.
Villanyszerelő munkatársat keresünk Sió-
fokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap. Szállás biz-
tosított. info@karaszvill.hu Kárász -Vill 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-szerve-
ző, gépkezelő, vagyonőr OKJ-s tanfo-
lyamok Szegeden.  06-30/310-8934 
WWW.OKJCENTRUM.HU E:00846/2014/
A001-A00122
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 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).

Szegedi sertéstelep 
takarmánykeverő 

üzemébe 
RAKTÁROSI 

MUNKAKÖRBE
keresünk munka- 

vállalót.
Érd: 0630/5208404
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MUNKALEHETŐSÉG!
Zsombói Rendezvénytechnikai vállalkozás 
MUNKATÁRSAKAT FELVESZ 

sátorépítő, tehergépkocsivezető, 
targoncás munkakörbe.

Fizetés megegyezés szerint.
Tel: 06-30/968-3345 • Zsomboys Bt.
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ÉRTÉKESÍTÔ 
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, kereskedelemben 

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 Dr. Kovács Juliannának címezve a 
hr@szuperinfo.hu e-mail címre kérjük küldeni. 

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Szuperinfó 
Média Kft. honlapján (www.szuperinfo.hu) lévő adatvédelmi 

tájékoztatóban leírtak szerint. Érdeklődni: 06-62/542-282

Munkát keresel? Szeretnél 
dolgozni, pénzt keresni?
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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

NKM
Földgázszolgáltató
Gázszivárgás esetén éjjel-
nappal hívható zöldszám: 

06-80/440-141

IKV Zrt. Gyorsjavító 
szolgálat

Hibabejelentés, 0-24: 
(20) 2828-888

NKM 
Áramhálózati Kft.

Hibabejelentés: 
06-62/565-881

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

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

50
68

32
50

59
54

TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150
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Duguláselhárítás
garanciával!

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

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

 62/267-87150
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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.

Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
fakitermelés emelőkosaras 

géppel, gallyazás, 
rotátorozás, zöld hulladék 

elszállítása, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225

50
59

54

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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3,5 tonnás billencses 
kisteherautóval munkát vállalok, 
költöztetést és 

lomtalanítást is!

06 20/988 228151
05

29

WWW.MUNKACSISZERVIZ.HU

Munkácsi Mihály
Tel.: 30/465-947750

81
21

szerviz@munkacsiszerviz.hu
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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: 500 Ft/kg, alumínium: 220-400 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 400 Ft/kg, saválló: 210 Ft/kg, 
sárgaréz: 920 Ft/kg, akkumulátor: 210 Ft/kg, 

vörösréz: 1350 Ft/kg, rézkábel: 300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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6787 ZÁKÁNYSZÉK, Tanya 783. 
Mobil: +36 30 9857 615

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

SÍRKÔ

GRÁNIT 
SÍREMLÉKEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKKAL!
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

SÍRKÔSÍRKÔ

GRÁNIT GRÁNIT 
TAVASZI AKCIÓ

március 31-ig!

Prémium RUF keményfa 
brikett 100% bükkfából!

Ingyenes szállítás 
Csongrád megyében.  

Rendelés: 
06-20-3686808

Száraz tüzelő
egész télen
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Kiadó: 
Szuperinfó 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 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 készpénz-
fi zetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 
Budapesten is (ruhaneműtől az 

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrény-

sort, hűtőszekrényt, antik búto-
rokat, képeket, falitányérokat, 

porcelánokat, dísztárgyakat, fali-
órát, régi karórát, jelvényeket, ki-
tüntetéseket, ezüst és ezüstözött 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 
régi rádiót, szódásüvegeket, ágy-
neműt, plédeket, konyhai beren-
dezési tárgyakat (tányér, edény, 

stb.) régi és modern játékokat 
(legókat, kisvasutat, társasjáté-

kot, stb.). Valamint lakáskiürítést, 
lomtalanítást vállalunk. Hívjon 
bizalommal (akár hétvégén is)! 

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

200 Forintos régi érmét, ezüst 
dísztárgyakat: gyertyatartó, cu-
kortartó, díszdobozok, tálcát, ci-

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

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

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 

légkondicionálót, mosógépet, ka-
zánt, vízmelegítőt, hegesztőtra-
fót, radiátort mindenféle rossz 

gépeket ócskavasat, csaptelepet 
színesfémet azonnali készpénzfi -
zetéssel vásárolunk. Hívjon biza-

lommal. Díjtalan kiszállás 
(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, tel-
jes hagyatékot vásárolok.  06-30/354-
3210,  06-70/505-90

Figyelem! 900 Ft/db mindenféle használt 
valódi bőrruházat, szőrmebundák vására csak 
vasárnaponként 9-12 óráig Hódmezővásár-
helyen a Szerencse u. 2. alatt.

Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162

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

70/505-9040.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � zetek. 
 06-30/480-2661.

Mindenféle használt tollat magas áron 
veszek, érte megyek, azonnal fizetek. 
 06-30/480-2661.

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-

3210,  06-70/505-9040.

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
 06-70/624-5475

Vásárolok hagyatékot, mindenféle órát, 
porcelánt, könyvet, festményt, régi pénzt, 
disznóvágó-asztalt, tollat. Hívásra érte me-
gyek.  06-70/588-2111.

ÁLLAT
Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes ház-
hoz szállítással megrendelhető, 550 Ft/db. 
 06-30/835-1121
Nagyon szép tollas tojótyúkot március 
9-re előjegyzek. Kérésre megtisztítjuk, ház-
hoz szállítjuk.  06-62/297-079,  06-
30/299-3168
Tojótyúk akció március 5-ig! Mély almos, jó 
tollazatú, 15 hónapos sárga tyúk 680 Ft/db. 
10 db-ra 1 db ajándék. Ingyenes házhoz szál-
lítással megrendelhető.  06-30/896-8811

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Egyedülálló hölgy gondozna egyedülálló 
urat, hölgyet.  06-30/472-9722.
Száraz, minőségi extra vastag, hasított ke-
mény tűzifa kiszállítva 13000 Ft/m3, akác 
14000 Ft/m3. Akár kalodázva is.   06-
20/615-1585 (AA5996245)
Tűzifa eladó nyárfa, fűzfa 14 e Ft/m3, juhar 
18 e Ft/m3, tölgy, kőris 24 e Ft/m3 kiszál-
lítva.  06-30/217-5575,  06-70/506-
8000 UETR AA5987773
Vastag, hasított cser-tölgy szállítva 13000 
Ft/m3.  06-20/920-3326 (AA5996245)
Vegyes, kemény tűzifa 13000 Ft/m3. Hasítva, 
szállítással.  06-20/617-2774 (AA5999451)

INGATLAN
INGATLANKÖZVETÍTÉS 1% jutalékért! 
Lesz1otthon ingatlaniroda, 6723 Szeged 
Szilléri sgt. 51. Facebook:lesz1otthon, 
 06-70/67-67-968

JÁRMŰ
Babetta-t, Komar-t, Riga-t, Werhovina-t 
romost, üzemképtelent is, de csak komp-
lettet keresek megvételre 5000 Ft-ig. Sim-
sont 25000 Ft-ig, komplettet, romot is. 
 06-20/582-8709.
Régi motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa stb.  06-20/572-5142

MEZŐGAZDASÁG

A Dunamag Kft. termelő partne-
reket (őstermelőket) keres fólia 
alatti paprikamag termesztés-

re, májusi ültetéssel. Ha érdekli 
Önt a lehetőség, kérjük adja meg 
a telefonszámát, hogy egyeztetni 
tudjunk a részletekről. Jelentkez-
ni lehet e-mailben: dunamagkft@
freemail.hu vagy telefonon: Turza 

Pál  +36-30/567-8545

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, azon-
nali kezdéssel vállalok Szegeden, 
vidéken és Budapesten is, válla-
lom lakásának teljes kiürítését, 

lomtalanítását padlástól a pincé-
ig, valamint vásárolok bútorokat, 
régi népművészeti tárgyakat, fali 
tányérokat, korsókat, Miska kan-
csót, butellát, fűszertartót, sza-

ruból készült tárgyakat, szűrőtá-
lat, stb. dísztárgyakat, képeket, 
csillárt, rádiót, ócskavasat (vas-

hulladékot), hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás, készpénzes felvásárlás 

(hétvégén is).  06-70/279-8960.

0-tól a tetőig kisebb-nagyobb ács, te-
tőfedő, festő, kőművesmunkát vállalok. 
 06-30/188-8512.

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

harmonikaajtók, szúnyoghálók 
javítása, cseréje, gurtnicsere. 
 06-20/514-1096.

A REDŐNY SZERVIZ! Nem működő 
redőny, reluxa, szúnyogháló javí-
tása, cseréje, megtévesztő, ked-
vezmények nélkül. Gurtnicsere. 

 06-70/354-03-51

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

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

Ács, tetőfedő, bádogosmunkát, új tető épí-
tését, régi tető újítását, Lindab lemeztető 
készítése 3500 Ft/m2 munkadíjjal együtt, 
ereszcsatorna rendszer újítását, javítási mun-
kálatokat, hőszigeteléseket, festést, mázo-
lást, kúpcserép kikenést, épületek bontását, 
lapos tető szigetelést, kémények bontását, 
felújítását, kerítés bontását és javítását, az 
ország minden pontján vállalom.  06-
20/477-7742,  06-30/723-4133

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222

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

Bádogos, ácsmunkát, tetőfedést, tetőjaví-
tást vállalok.  06-30/313-7110

Bármilyen bádogos munkát vállalok, eső-
csatorna 2500 Ft/m munkadíjjal, Lindab le-
mez anyagbeszerzéssel, széldeszka javítás, 
tetőszigetelés, ácsmunka, lambériázás cse-
repezés..  06-70/3529-880

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.

Bioptron lámpát, dobozt, szín-
terápiát, állványt, légterápiát, 

Ceragem ágyat vásárolok!  06-
20/529-9861.

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

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

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

dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes 
fák bontása beépített helyekről kosaras au-
tóval és alpintechnikával, garanciával. Ág-
darálás, zöld hulladék elszállítása.  06-
20/448-4664

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

lül. Akció február 28-ig.  06-
70/566-9121

Fémvázas féltetők, kapuk, kerítések, le-
mezszegések, kisebb mezőgazdasági táro-
lók készítését vállalom.  06-70/610-6889.

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.

Házaknál teljes körű lomtala-
nítást törmelék eltakarításával 

együtt gyors, precíz munkával vál-
lalok.  06-30/318-2814.

Kapuk készítése.  06-30/928-1085.
Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás éj-
jel-nappal, garanciával. Árban megegyezünk. 
 06-30/383-7116, Károlyi
Költöztetést, fuvarozást, házhoz szállítást, 
rakodást, nehéz tárgyak fuvarozását, bútor-
szerelést vállalunk.   06-30/896-4540 
www.koltoztetomanufaktura.hupont.hu
Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Lakások szobafestését, mázolását, tapé-
tázását, radiátorok, konvektorok, fürdőká-
dak szakszerű festését vállalom.   06-
20/445-84-17
Mindenféle kőművesmunkát vállalok. Pre-
cíz munka, korrekt ár.  06-20/471-0616.

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

Hétvégén 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

Redőnyök, szúnyoghálók készíté-
se és javítása garanciával, gurtnik 

cseréje.  06-30/734-62-55

Redőnyszerelő! Redőny, reluxa, szúnyog-
háló készítése és javítása. Gyors, precíz mun-
ka! Akár hétvégén is!  06-20/9421-363
Régi tetők javítását, új tetők és teraszok 
készítését, szigetelését, áthajtását, lapost 
etők szigetelését vállaljuk rövid határidőn 
belül.  06-30/776-9997.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867
Számítógép gyorsítás-karbantartás ingye-
nes helyszíni állapotfelméréssel, cégeknek 
is.  06-30/715-4935

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
glettelés, javítómunkák, hőszige-
telés. 20 év tapasztalattal, elérhe-
tő referenciamunkákkal, számla-

képesen, 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, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  06-70/427-00-26
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.
Temetőbe síremlékén kiesett vagy mozog 
az írástábla, netán ki szeretné cserélni? Ked-
vező áron megoldjuk! Egyéb sírköves mun-
kákat is vállalunk.  06-70/235-1931

Tetőfedő bádogozás, cseréplécezés, szél-
deszkázás, szegélyezés, ereszcsatornázás, 
Lindab lemez felrakása anyagbeszerzés-
sel együtt vállalom.  06-70/566-4595

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

árajánlattal vállaljuk. 
 06-20/492-5992

Tetőfelújítást,  új  tető készítését, 
bádogosmunkát, ácsmunkát és bármilyen 
tető és bádogosmunkát vállalok kedvezmé-
nyes áron anyagbeszerzéssel is. Hívjon bár-
mikor.  06-30/880-7416

Vásárolok régi, újabb bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat. Lakáskiürítést válla-
lok.  06-30/383-7116, Károlyi

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, HŰTŐ-
GÉP, TELEVÍZIÓ, 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

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

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

Társközvetítés kedvezménnyel   06-
30/355-20-39
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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)!
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TV INTERNET MOBIL
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A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozícióra:

VILLANYSZERELŐ
Villanyszerelőként multinacionális környezetben lesz lehetőséged 
tapasztalatot szerezni. Támogatni fogod a Mérnökség osztályát minden 
a részlegre vonatkozó kérdésben.

FELADATOK: 
•  Folyamatosan ellenőrizni az üzemeltetett, karbantartott elektromos és 

gépészeti rendszerek üzemképességét, a mérő és regisztráló berendezéseket
•  Elvégezni a különböző karbantartási, szerelési munkákat, utasításokat, 

a szükséges dokumentációk pontos vezetése, a berendezések érvényes 
technológiai utasítások szerinti működtetése szintén a feladati között szerepel. 
(Pl.: motorok csapágyazása, szelepmozgató munkahengerek javítása, stb.)

•  Üzemeltetni a létesítmény felügyeleti rendszereket, hibajelzések fogadás, 
hibák gyors, szakszerű elhárítása, szükség esetén termelési gépkezelők 
munkájának támogatása

ELVÁRÁSOK:
•  Szakmunkás végzettség (villanyszerelő vagy erősáramú végzettség)
•  1 műszakos  munkarend
•  Alapszintű számítástechnikai ismeretek
•  Ipari vezérléstechnikában, automatizálásban valamint PLC rendszererkben 

való jártasság előnyt jelent
•  a tervrajzok és huzalozási rajzok áttanulmányozásában szerzett tapasztalat előny
•  Pneumatikus rendszerek ismerete előnyt jelent
•  Üzemi karbantartásban szerzett tapasztalat előnyt jelent

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Stabil, hosszú távú munkalehetőség tervezhető beosztással (8 órás munkarend)
•  Versenyképes � zetés, teljesítményfüggő havi mozgóbér, 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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Givaudan Hungary Kft.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 

a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: 
e-mailen keresztül: 

info@ablakfelujitas.hu vagy 
telefonon: 06-20/3128587

A Rácz Ablakfelújító Kft. KERES 
ASZTALOS SZAKMUNKÁS 

munkatársat ablak javítási 
munkálatokra.

Ha érzel magadban képességet, hogy 
egy � atalos  gondolkodású  rugalmas 
csapatban dolgozz,  akkor jelentkezz!

Amit nyújtunk: 
• Nyugodt munkavégezés.
•  Anyagi kiszámíthatóság, versenyképes 

� zetés!
•  Bér pótlékok és egyéb juttatások.
•  Olyan munkahely, ahol számít a 

fejlesztői ötleted és a fejlődésed!
•  Változatos munkakörnyezet, változatos 

munkakör!
•  Csapatszellemű gondolkodás, amit 

közös csapatépítési programokkal 
fejlesztünk!

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szeged
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Régi nyílászárók 
korszerűsítése, beállítása, üvegcseréje. Redőny és szúnyogháló szerelése. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
B kategóriás jogosítvány,  önállóság 
Egy olyan csapattársat keresünk, aki szereti a munkáját, a 
gyakorlati részt - ha még nem tudja - el akarja sajátítani,  akaratot 
és önképzési vágyat érez magában.
Továbbá pályakezdők, tartós munkanélküliek jelentkezését is várjuk. 

Feltételek: 
•  Asztalos szakképesítés vagy 

gyakorlat
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség, 

• Terhelhetőség,
• Becsületesség,
• Csapatszellem, 
• Önképzési képesség, 
• Elkötelezettség
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www.szuperinfo.hu
Szegedi Szuperinfó


