
SZEGED KÖRZETI 2019. március 22., XXIX/12.

8800 m2-es 
MŰKÖDŐ 

IPARTELEP 
(jelenleg autóbontó) 

ELADÓ 
Békés megyében.

Telefon: 
06-20/384-1155
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HATALMAS
CIPŐ- és RUHAVÁSÁR

Női cipők, félcipők, topánkák, sportcipők

1000
Legújabb tavaszi modellek 1500 Ft/pár.

forint
pár

Szegeden a Cserepes sori piactéren
március 24-én (vasárnap) 7–11 óráig.
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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2019. március 31-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
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SZENZÁCIÓS CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK!!!

LEGYÉL TE IS ARTISTA! Workshop az Eötvös cirkuszban: 
Szombaton és vasárnap de. 10-12.ig. A gyerekek 

kipróbálhatják az artisták kellékeit. Szakképzett tanárok 
segítségével bepillantást nyerhetnek az artistaképzésbe.

FŰTŐTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!
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GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Emma vagyok, 4 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!
 
Segítenél a szülők nélkül 
élő gyerekeknek?
Nevelőszülőket 
keresünk! 

+36 20 417 1129
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TETŐFELÚJÍTÁS
Újra cserepezés, 
bádogos munka, 

ácsmunkák, tetőjavítás, 
szigetelés, lindab-lemez, 
ereszcsatorna szerelés.
Mindenféle javításokat 

vállalunk! Legjobb 
árakkal rendelkezünk!

Tel.: 06-70/294-6695
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Az Első Beton K� . szegedi telephelyére 
BETONACÉL SZERELŐ 
KOLLÉGÁKAT KERES.
Szállást nem tudunk biztosítani. Alvállalkozók kér-
jük ne jelentkezzenek!

Érdeklődni és jelentkezni 
Szőnyi Csabánál a +36-70-452-7825-as 
vagy Cser Tibornál a +36-70-452-7848-as 
telefonszámon lehet.

Álláshirdetés
Betonacél szerelő
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Szegedi cég keres 
azonnali kezdéssel

 SEGÉDMUNKÁST 
NAPELEMES RENDSZEREK 

SZERELÉSÉHEZ. 
Stabil munkahely, jó 
� zetés. A munkavégzés 
jellemzően a dél-
alföldi térségben lesz. 

Jelentkezni Romics 
Bélánál, a 

06 20 271 3346-os 
telefonszámon, vagy az 
info@solarkonstrukt.hu 

e-mail címen lehet. So
la
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A Délút Kft. 
GÉPKEZELÔT 

KERES, 
ASZFALTKEVERŐ 

ÜZEMELTETÉSÉRE, 
betanítással. Jelentkezni 
a 20/925-5762-es 
telefonszámon lehet.
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD ROVAT

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

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

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

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

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

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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RÁDIÓFREKVENCIÁS, 
LÉZERES, 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

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: DMH Magyarország Kft. 

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

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

Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 06-62/542-282

EGÉSZSÉG-
HÁZ!

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

• gerincbetegségek
• agyi megbetegedések

• fő nyaki verőérszűkület 
kivizsgálása, műtéti elbírálás,

terápiás javaslat
Rendelési idő: kedd 18-20 óráig
Bejelentkezés: +36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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A tavasszal tapasztalható 
kedvezőbb időjárásnak – a 
magasabb hőmérsékletnek, 
több napfénynek – az em-
berek többsége ugyan örül, 
ám emellett sokak esetében 
tavaszi fáradtság jelentke-
zik. A tünetek általános 
fáradtságtól levertségen 
át egészen a vérkeringési 
problémákig terjedhetnek.

A tavaszi fáradtságban 
szenvedők számára jó hír, 
hogy ők maguk sokat tehet-
nek azért, hogy minél hama-
rabb túl legyenek a levertsé-
gen. Ugyancsak örömteli hír 
lehet, hogy amennyiben eze-
ket a szükséges intézkedése-
ket nem hozzák meg, a tava-
szi fáradtság magától is elmú-
lik legkésőbb április végéig.

A tavaszi fáradtság annak 
a jele, hogy szervezetünk el-
kezdett alkalmazkodni a ta-
vasz beköszöntével jelentkező 

Számolj le a tavaszi fáradtsággal!

új környezeti viszonyokhoz. 
Tavasszal emelkedik a külső 
hőmérséklet, több a napsüté-
ses órák száma, azaz a szer-
vezetre több UV-sugárzás is 
hat. A tavaszi fáradtság töb-
bé-kevésbé mindenki eseté-
ben jelentkezhet, ám kutatá-
sok igazolják, hogy a jelenség 
inkább a nőket érinti; s emel-
lett jobban megterheli a króni-
kus betegségekben szenvedők 
és az idősebbek szervezetét.

 A szervezet az őszi-téli idő-
szakban – amely az év felét 
teszi ki – teljesen elszokik a 
napsütéstől, a tavaszi suga-
rak viszont aktivizálják a hor-
monháztartást. A melegebb 
időjárásra az érrendszernek 
is át kell állnia. Az erek tá-
gulnak, amelynek következ-
tében csökken a vérnyomás.

 Ha mindez nem lenne elég, 
a nyári időszámításra való 
átállás még jobban megne-

hezíti a tavaszi fáradtsággal 
való megküzdést. Bár a hat-
van percnyi rövidülés nem 
tűnhet soknak, ahhoz bőven 
elég, hogy napokig, vagy akár 
hetekig felborítsa a belső rit-
must, amelyet a minden em-
berben belül ketyegő bioló-
giai óra üt.

Mindez alapján úgy tűn-
het, hogy a szervezet telje-
sen ki van téve a tavasz ké-
nye-kedvének, ám ez nem 
teljesen igaz. Egyes szakér-
tők véleménye szerint több 
lehetőségünk van az alkal-
mazkodás felgyorsítására, 
mint azt gondolnánk: a reg-
geli vagy esti váltakozó hi-
deg-meleg vizes zuhanyzás, 
a rendszeres testmozgás és 
a szaunázás sokat segíthet.

Emellett fejben is ajánlatos 
tudatosan felkészülni a tava-
szi fáradtságra, és a vele va-
ló megküzdésre. Az emberek 
többsége hajlamos arra, hogy 
a téli időszakban csökkentse 
a testmozgás rendszeressé-
gét és mennyiségét. Ők job-
ban ki vannak téve a tavaszi 
fáradtság veszélyének, mint 
az edzettebbek. A „téli álmot 
alvóknak” különösen ajánlott 
fejben előre felkészülni a ta-
vaszra, s rábírni magukat a 
rendszeresebb sportolásra.

Kos – Amennyiben a vállalkozó szférában dolgozik, elérkezettnek látszik az idő a 
cselekvésre. Több ötlete is vár a megvalósulásra, de csak mostanig. A munkahe-

lyén régebbről csúsztatott munkái számára kedvező időszak következik, folytatni tudja. 
Általános közérzete kifejezetten jó. Energikus és ötlet gazdag időszaka indul szerdától.  

Bika – Ne akarjon mindent azonnal megoldani, ami a múltból még rendezni 
való. Élnie is kell. Ajándékozza meg magát valami széppel, amire rég óta vágyik. 

Egy lényeges életminőség javító időszak indul el ezzel a héttel. Látja és tudja élete azon 
pontjait - hiszen figyelemmel kíséri-, melyek türelmét kérik. 

Ikrek – A mindennapi tevékenységei során egy új ismeretség történik, amelynek 
a későbbiekben nagy hasznát veheti. Egy nagyon intenzív hét elé néz ezen a 

héten. Emiatt az otthoni teendőire, szeretteire nem igazán jut elegendő ideje. Ha egy 
kínos helyzetbe kerülne ebben a felpörgetett tempódban, használja az intuícióját, meg-
látja, minden a legjobban fog alakulni.  

Rák – Most fokozottan vigyázzon az egészségére, a  változatos és rendszeres 
táplálkozásra. Önmagával is törődni kell. A munkahelyén adódhatnak némi 

átmeneti feszültségek, de ezek nem akadályozzák abban, hogy véghezvigye azt, amit 
szeretne. Ez a legjobban a környezetében lévőket viselné meg, de ön is túlzottan zak-
latottá válna tőle.

Oroszlán – A jó dolgok azokkal történnek meg, akik nyitottak is tudnak lenni rá.  
Egyik pillanatról a másikra vonzódni kezd az élet misztikumai iránt. Ha eddig 

nem érdekelte igazán az ezoterika, vagy egyéb hasonló tudomány, ne ijedjen meg, ha 
egy ezoterikus vagy okkult boltban találja magát a hét során. 

Szűz – Ezen a héten az átvonuló bolygók igen kedvezően hatnak önre. Egyedül 
a Vénusz terhelt helyzete hozhat némi önbizalomhiányt bizonyos esetekben, 

melyeknek hatására olyan késztetést is érezhet, hogy a  fontos és jónak tűnő dolgokat is 
megkérdőjelezze.  Ez csak egy belső érzet. 

Mérleg – A hét első két napja nem kedvez a vitás kérdések megbeszélésére. 
Sőt amennyiben csak lehet, kerülnie kell ezeken a napokon a nehéz kérdések 

boncolgatását. Ez érthető az üzleti partnerére, házastársával való beszélgetésekre is. A 
szerda minden jellegű kommunikációra nagyon kedvező. 

Skorpió – A hét első két napján egy kicsit borúsabb a hangulata. Sötétebbnek 
ítéli meg minden helyzetet, mint amennyire indokolt lenne. Ez a Hold nehéz 

pozíciójának az oka és csupán az érzésekre van ilyen hatással. A valóság messze nem 
ennyire tragikus. 

Nyilas – Ezen a héten egy nagyon fontos dolgot meg tud oldani. Keddtől nagyon 
kedvező hatást gyakorolnak önre az átvonuló bolygók tranzitjai, melyek új dolgok 

megteremtésére adnak nagymértékű támogatást önnek.  Olyan késztetései támadhat-
nak, hogy a dolgok értékeit alábecsülje. 

Bak – A munkahelyén a légkör a hét elején feszültséggel lehet terhes. Kön-
nyedén elveszítheti a türelmét,  provokációnak lehet kitéve. A magánélete ettől 

sokkal kedvezőbb fordulatot vesz kedd estétől. Azokat a terveit , melyeken dolgozik,  az 
alapjait hamarosan a gyakorlatba is lefektetheti. 

Vízöntő – Ezen a héten nagy népszerűségnek örvendhet a környezetében 
lévők részéről. Fontos megbeszéléseknek, tárgyalásoknak és hosszú távú 

szerződéseknek igen kedvező ez a hét. Párjával az erre a hétre tervezett nyilvános 
helyen való megjelenés, szereplés sikerekkel kecsegtet. 

Halak – Amennyiben állást szeretne változtatni és erre a hétre tervezte azt, hogy 
be adja a felmondást, csak úgy tegye, ha már meg van az új helye. Egyéb esetben 

nagyon visszavetné az elhibázott lépés egy időre. Otthoni fronton békés időszakban vagy, 
töltődni tud az önt körülvevő szeretetből.

n Horoszkóp 14.
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VICCES 
GONDOLATOK

Két focibíró találkozik egy 
éjszakai bárban. Záróra után 
megbeszélik, hogy felmennek 
egyikükhöz egy italt meginni. 
Csöngetnek, de az asszony or-
dibálva kidobja őket. Mire a 
másik felajánlja, igyák meg az 
italt náluk. Csöngetnek, a fele-
ség ajtót nyit, lesegíti a kabát-
jukat s bevezeti őket a szobába:

- Mit hozhatok drágám? Sört, 
bort vagy valami röviditalt? Éhe-
sek nem vagytok? Gyújtsatok rá 
nyugodtan, majd szellőztetek.

Mikor kimegy az asszony a 

konyhába, a vendég megkér-
dezi a házigazdát:

- Hogyan érted el, hogy a ne-
jed hajnali 2 órakor ilyen ked-
vesen fogad minket?

- Hát az úgy volt, hogy vett 
egy kutyát és betanította, hogy 
harapjon meg, ha részeg vagyok. 
Na, jövök éjszaka haza egy kissé 
dülöngélve, a kutya pedig belém-
harap. Adtam neki egy sárgala-
pot. Másnap megint este későn 
érek haza, a piaszagra újra be-
lém mar a kutya. Felmutattam 
neki ismét egy sárgalapot, majd 
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A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozícióra:

RAKTÁROS 
FŐBB FELADATOK:

•  A beérkező alapanyagok érkeztetése, mintázása, címkézése, megfelelő 
tárhelyre szállítása

•  Termelési igényeknek megfelelően alapanyagok komissiózása
•  A vevői megrendelésekkel összhangban a késztermékek rakodásra való 

előkészítése, valamint azok kamionra rakodása
•  Gépek, berendezések, eszközök, munkaterület tisztán tartása az 

előírásoknak megfelelően, leltározásban való részvétel
ELVÁRÁSOK:

•  Középfokú végzettség (szakmunkás végzettség, érettségi)
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  Megbízható, új feladatokra nyitott személyiség
• Folyamatos 3 műszakos munkarend vállalása (hétfőtől vasárnapig)
•  Targoncavezetői OKJ és új típusú NKH jogosítvány

ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK:
•  Releváns logisztika munkakörben szerzett tapasztalat
•  Élelmiszeripari tapasztalat, SAP ismeret 

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
•  Céges buszjárat az alábbi útvonalon: Szeged-Makó, Hódmezővásárhely-Makó
•  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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57 Givaudan Hungary Kft.

-  CNC marógépkezelő: 3 műszakos munkarend
-  Hegesztő: 2 műszakos munkarend,előny: 

tűzvédelmi szakvizsga
- Minőségellenőr: 2 műszakos munkarend 

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

szakmunkás munkavállalók jelentkezését:

A Délút Kft. 
MUNKAHELYI 
MÉRNÖKÖT 

keres, útépítés 
területére, középfokú 

végzettséggel. Felsőfokú 
végzettség előnyt 

jelent. Jelentkezni a 
70/430-3130-as 

számon.
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Gránit sírkeretek
óriási választékban!

MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – GARANCIA
KOVÁCS SÍRKŐ BT.

Információ: www.kovacsgranite.com

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

Telephely: 
Algyő, Téglás u. 132. 

(temető bejárat)

ÁLLÁS–OKTATÁS

Személyes interjúra jelentkezni:

+36 (20) 955-4100

munkatársat 
keresünk

Nemzetközi gépkocsivezető
Olasz-Magyar viszonylatok

40 tonnás  szerelvények
AMIT KÍNÁLUNK:

- Stabil, megbízható vállalati háttér   - Kiemelt fizetés, pontos korrekt elszámolás
- Hetelős munka, kiszámítható külföldön töltött hétvége

- Új, 3 évnél nem idősebb DAF vontatók
- Családias hangulat, megbízható, tapasztalt, rugalmas irányítók

- Folyamatos kapcsolattartás a fuvarszervezéssel, szükség esetén azonnali segítség
- Szerelvények folyamatos karbantartása, a telephelyünkön lévő saját szervizben

Elvárás:
- C+E kategóriás jogosítvány, sofőrkártya

- Precíz igényes munkavégzés
- Megbízhatóság

- Néhány hónapos tapasztalat 

Oberon Trans Kft.
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Szegedi kertészetünkbe 

MUNKAVÁLLALÓKAT 
KERESÜNK

anyagmozgató, árukísérő 
munkakörbe. 

Rendszeres, biztos jövedelem. 
Érdeklődni: (62) 473-049 telefonon 

munkaidőben.
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amikor harmadszor is ugyanez 
megismétlődött, levittem a pin-
cébe a kutyát és lelőttem.

- Jó, jó, de hogy jön ez a tör-
ténet most ide?

- Hát csak úgy, hogy a fe-
leségemnek már két sárga-
lapja van.


A vándor már két napja na-

gyon éhes, amikor végre meg-
lát egy régi kis viskót. Beko-
pog, és kérdi az öregasszonyt, 
aki ajtót nyit neki:

- Öreganyám! Szegény ván-
dor vagyok, nagyon éhes, nincs 
egy kis étel a számomra?

- Fiam, tegnapi leves jó lesz?
- Persze, öreganyám! Na-

gyon köszönöm!
- Akkor gyere vissza holnap!
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ÁLLÁS–
OKTATÁS

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

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.

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

Fanyesô, faápoló
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Szegedi kertészetünkbe 

MUNKAVÁLLALÓKAT 
KERESÜNK 

üvegházi paradicsom és gerbera 
termesztésre, hosszú távra. 
Rendszeres, biztos jövedelem. 

Érdeklődni: (62) 473-049 telefonon 
munkaidőben.
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A nagy múlttal rendelkező, stabil 

Filep Vízszigetelő K� . keres

Munkavégzés helye általában Szegeden, 
esetenként vidéken (utazás és szállás céges 

kereteken belül biztosítva). 
Végzettség, tapasztalat előny, de nem 

elvárás.
Teljes munkaidő.

Bejelentett, alkalmazotti munkaviszony.
Korrekt bérezés.

SZAKMUNKÁS, SEGÉDMUNKÁS kollégát
magasban történő munkavégzésre 

(lapostető hő- és vízszigetelés).

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal 
a fi lepkemeny@gmail.com e-mail címen. 

Érd.: 06-30/9156-157
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A Szegedi  Fegyház és Börtön hivatásos állományba
BIZTONSÁGI ÉS 

KÖRLET FELÜGYELŐKET KERES
folyamatos  váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.

A felvételhez  érettségi bizonyítvány, valamint � zikai, egészségügyi, 
pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel szükséges. 

Juttatások: minimum bruttó 230.000 Ft/hó illetmény 
+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék 
+ utazási költségtérítés + albérleti hozzájárulás. 

Jelentkezés: önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu 
e-mail címre, ill. postán a 6701 Szeged Pf. 753 címre.
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EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, 
vagy a hust325hr@praktiker.hu címen.

EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

EMESE SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN
Nélküle csak egy ásó, de segítségével 
egy szép sziklakert az udvarban.
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Délút Kft. keres 
adminisztratív 

feladatok ellátására 
munkavállalót, 

algyői munkavégzésre. 
Főbb feladatok: EKÁER 

számok igénylése, mérlegházi 
adminisztráció ellátása. 

Informatikai ismeret szükséges. 
Az önéletrajzokat a 

logisztika2@delut.hu 
email címre várjuk. 
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ÜVEGIPARI 
VÁLLALKOZÁS 

KERES gyakorlattal 
rendelkező 

szakembereket 
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni: +3670/202-1982 
(Kovács Üveg Kft.)
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Az Első Beton K� . szegedi telephelyére
VILLANYSZERELŐ 
KOLLÉGÁKAT KERES.
Jelentkezési feltétel: minimum 3 év szakmai gyakorlat. Ipari 
berendezések üzemeltetésében szerzett jártasság előnyt jelent.
Érdeklődni és jelentkezni Marosi Gábornál lehet a 06/30-535-4336-
os telefonszámon vagy a marosigabor@elsobeton.hu email címen.
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MUNKALEHETŐSÉG
Villanyszerelő cég

(Electric Power K� .)
•  villanyszerelő 

szak munkást,
•  villanyszerelő segéd-

munkást,
•  elosztószerelőt,
•  raktárost,
•  villanyszerelő anyag-

ismerettel rendelkező 
anyagbeszerzőt

KERES 
hosszú távú munkavégzésre.

Érdeklődni 
a 06-20-953-4513-as 

mobilszámon lehet.

51
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73
89
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

A Feszültség Kft. 

RAKODÓ-RAKTÁROS 
MUNKATÁRSAT KERES 

szegedi telephelyére.
Feladat: kábelek, vezetékek gépi mozgatása, 

adminisztrációja, szállítási előkészítés, méretre 
vágás, egyéb megmunkálás.

Munkarend: pótlékolt, 3 műszakos. Vidékieknek 
a bejárást térítjük.

Elvárás: targonca vezetői engedély
Jelentkezés itt: hr@feszultseg.hu
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CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK 
SZAKKÓRHÁZA, DESZK PÁLYÁZATOT HIRDET 

MŰSZAKI VEZETŐ  
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

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

munkaugy@deszkikorhaz.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL
A Koncsek Trans Kft. megbízható gépkocsivezetőt 
keres FURGONRA, csak nemzetközi fuvarozásban 
szerzett GYAKORLATTAL! Érdeklődni:  +36-
20/416-6840
A Z + F Metál Kft. szegedi telephelyére keres 
öntvénymegmunkáló munkakörbe munkatársakat. 
A munka jellege betanított munka, szakkép-
zettséget nem igényel. Bérezés megegyezés 
szerint. Vidékről a bejárás megoldott. Érdeklődni 
a  06-70/940-1263 telefonszámon kizárólag 
munkanapokon 8 és 16 óra között.
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)
Berlini munkahelyre keresünk AWI, elektródás 
hegesztőket csövek hegesztésére, illetve csősze-
relőket. 16-18 eurós nettó órabér. Műhely szintű 
német nyelvtudás szükséges.  06-70/206-2624, 
szupermunka@index.hu (Vasworld Kft)

CO2
-hegesztőket, ipari fényezőket, 

lézervágó gépkezelőket, élhajlító 
gépkezelőket keresünk kiskunmajsai 

munkahelyre hosszú távra. Kiemelten 
magas bérezés, utazási költségtérítés, 

szállítás vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított.  06-70/384-7636, 

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-

gyaróvár és Sopron környéki) autóipari 
és fémipari nagyvállalatok állásaján-

lataiból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, 

stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bérelőleget 

és hosszú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a  06-70/639-
9920 telefonszámon -JOBmotive Kft.

Gépkocsivezetőt keres a Vegyi Futár Kft. áruterítő 
munkára. Elvárások: \”C\” kategóriás jogosítvány, 
GKI-és tachográf kártya, jó � zikai erőnlét. Mun-
kavégzés helye: Csongrád megye. Jelentkezés és 
további információ: terj.szeged.allas@gmail.com

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakörbe, 

biztonsági öv összeszerelő kollégákat 
sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe. A szállás és a bejárás 
megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fi zetést, prémiumot, cafete-
ria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 
 06-70/600-9021 -JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, villany-

szerelő munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fi zetés, 
cafeteria, szállás, munkába járás, 

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

Hódmezővásárhelyen működő kerté-
szeti cégcsoport régi és új telephelyére 

kapacitásbővítés miatt, hosszú távra 
keres megbízható munkatársakat: 

paradicsom válogatására és csomago-
lására kézi csomagolót (a munkakör 
betöltésének feltétele: 8 általános) 

valamint csoportvezetőt (a munkakör 
betöltésének feltétele: érettségi, 

szakirányú végzettség). Érdeklődni 
munkaidőben a  +36-70/363-2148-

es telefonszámon. Hódkertész Kft.
NEMZETKÖZI TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT keresünk 
12 tonnás TGK-ra, német viszonylatra.  06-
30/9742-349 -Besze Trans Kft.)
Villanyszerelőt, villanyszereléshez értő em-
bereket 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
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/637-
4750. www.minervakft.hu; (E-000909/2014/
A001-A011).

Az Első Beton K� . szegedi telephelyére
BETANÍTOTT FIZIKAI 
MUNKÁSOKAT KERES, 
betonelemek gyártására.
Megfelelő számú jelentkező esetén az utaztatásról 
gondoskodunk. Szállást nem tudunk biztosítani. 
Alvállalkozók kérjük ne jelentkezzenek!

Érdeklődni és jelentkezni Nagy Gábornál lehet 
a 06/70-452-7839-es telefonszámon 
vagy a nagygabor@elsobeton.hu email címen.

Álláshirdetés
Betonelem gyártó betanított munkás
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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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Vegye kézbe a sorsát 
a legtöbb nyomtatott 

ÁLLÁSAJÁNLATTAL!

www.szuperinfo.hu

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

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150

81
03

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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Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
fakitermelés emelőkosaras 

géppel, gallyazás, 
rotátorozás, zöld hulladék 

elszállítása, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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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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DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL, 

GARANCIÁVAL.

Országh S. Miklós
Telefon:

06-70/774-418451
37

72

GRÁNIT SÍREMLÉK KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 06-30/394-8785
6760 Kistelek, Diófa u. 69.

e-mail: racz.granit@freemail.hu
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• 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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Teljes körû 
MUNKAVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁS!
Gráf Adrienn

munkavédelmi 
szakember

Tel.:+36-30/968-5472
www.munkavedelemszeged.hu

munkavédelmi 
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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, 
tokozott napellenző, 

sávroló, fa reluxa, motoros 
aluredőnyök.

62/486-636, 20/9707-350
bambuszka29@gmail.com
www.kericsaba.segitek.hu
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REDŐNYÖK!
Fix és mobil szúnyoghálók. 
Reluxák, szalagfüggönyök, harmonika ajtók.

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA.
Szeged, Csongrádi sgt. 54.

Nyitva: H–P.: 10–17-ig.
62/631-886; 30/841-3580
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SZEGED 
BELVÁROSI 

2-3-4 szobás ELADÓ 
LAKÁST keresek!

Irányár: 
16-32 M Ft között

Tel: 06-30/951-1937
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87151
31

33

SZOLGÁLTATÁS

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

3,5 tonnás billencses 
kisteherautóval munkát vállalok, 
költöztetést és 

lomtalanítást is!

06 20/988 228151
05

29
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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

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

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA
51
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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: 520 Ft/kg, alumínium: 210-400 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 420 Ft/kg, saválló: 230 Ft/kg, 
sárgaréz: 940 Ft/kg, akkumulátor: 210 Ft/kg, 

vörösréz: 1260–1550 Ft/kg, rézkábel: 320 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénzfi ze-
téssel vásárolunk teljes hagyatékot 
Szegeden, vidéken és Budapesten 

is (ruhaneműtől az edényekig 
mindent elszállítunk), valamint 

vásárolunk szekrénysort, hűtőszek-
rényt, antik bútorokat, képeket, 

falitányérokat, porcelánokat, 
dísztárgyakat, faliórát, régi karó-
rát, jelvényeket, kitüntetéseket, 

ezüst és ezüstözött dísztárgyakat, 
csillárt, könyveket, régi rádiót, szó-
dásüvegeket, ágyneműt, plédeket, 
konyhai berendezési tárgyakat (tá-

nyér, edény, stb.) régi és modern 
játékokat (legókat, kisvasutat, 
társasjátékot, 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, 

cukortartó, díszdobozok, tálcát, 
cigarettatárcát valamint ezüst 

evőeszközt, stb. vásárolok. Hívjon 
bizalommal, készpénzzel fi zetek. 

 06-70/415-4013

4000 Ft-tól áruszállítás, költözte-
tés, teljes körű lomtalanítás non 

stop!  06-70/241-2240

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 

légkondicionálót, mosógépet, ka-
zánt, vízmelegítőt, hegesztőtrafót, 
radiátort mindenféle rossz gépeket 

ócskavasat, csaptelepet színesfé-
met azonnali készpénzfi zetéssel 
vásárolunk. Hívjon bizalommal. 

Díjtalan kiszállás (akár tanyára is, 
hétvégén is). Szállításról gondos-

kodom.  06-30/396-4495.

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, keretet, 
faliórát, porcelánt, komódot, padokat, régi 
nagy szekrényt, húsvágó asztalt, demizsont, 
ballont, 8-50 l-es üvegeket, teljes hagyatékot 
vásárolok.   06-30/354-3210,   06-
70/505-9040
Diavetítőt, dia� lmeket, gyermekjátéko-
kat, legókat, társasjátékokat, régi vasút 
modelleket, gombfoci készletet, mese-
könyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
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.

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát 
veszek 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.

ALBÉRLET
Budapesten, csendes, zuglói 1 szobás, kis 
rezsijű lakás Csongrád megyei diáknak kiadó. 
 06-30/978-9062.

INGATLAN-
KÖZVETÍTÉS 

1% JUTALÉKÉRT!

LESZ1OTTHON 
INGATLANIRODA

Szeged, Szilléri sgt. 51/A 
06-70/67-67-968
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NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!

3?
NEM HISZÜNK A
TÜNDÉRMESÉKBEN!

www.szuperinfo.hu

2 000 000
OLVASÓ

TÖBB EZER ELÉGEDETT ÜGYFÉL!
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DÍSZFA, KIVI
LEYLAND CIPRUS, 
TUJA, DATOLYASZILVA 
BABÉRMEGGY AKCIÓ. 
EPER, SZEDER, GRÁNÁTALMA
http://abeliaskert.atw.hu

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

ÁLLAT
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot előjegyzek 
április 13-ra. Kérésre megtisztítom, ingye-
nesen házhoz szállítom.  06-62/297-079, 
 06-30/299-3168

Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes ház-
hoz szállítással megrendelhető, 550 Ft/db. 
 06-30/835-1121

Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3 kg-os, 
ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 
1650 Ft/db.  06-30/860-2627

Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680 Ft/db, 10 
db-ra 1 db ajándék, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhető.  06-30/896-8811

Törzskönyvezett puli kölykök győztes 
szülőktől eladók.  06-30/484-7501.

Vakcinázott, előnevelt csirke kapható, 
előjegyezhető. Házhoz szállítás ingyenes. 
 06-30/360-6662

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Kivehető fogsor készítése, javítása, fogpótlás, 
alábélelés, kapocs, törésjavítás garanciával. 
 06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen 
belül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Akác és vegyes, kemény tűzifa 12000 Ft/
m3, akác 14000 Ft/m3. Hasítva, szállítással. 
 06-20/617-2774 (AA5999451)

Eltartási szerződést kötnék idős személlyel, 
házért, lakásért.  06-30/813-7472

Eltartási szerződést kötnék idősebb hölggyel 
vagy úrral Pest megye és környékéről ott 
lakással is. Ne maradjon egyedül, hívjon 
bizalommal. Leinformálható, keresztény 
hölgy vagyok.  06-30/733-0010

Extra vastag, hasított, vegyes, kemény 
tűzifa kiszállítva 13000 Ft/m3, kalodázva is 
kapható.  06-20/615-1585 (AA5996245)

Tűzifa eladó nyárfa, fűzfa 13000/m3, juhar 
17000/m3, tölgy akció 21000/m3 kiszállítva!!! 
 06-30/217-5575,  06-70/506-8000 
UETR AA5987773

INGATLAN
Budapesten, XIX. kerületben vállalkozásra 
is alkalmas 120 m2-es ház garázsokkal 539 
m2-es telekkel eladó 36 millió Forintért. 
 06-70/222-5690

Kéthelyen, Balatontól 7 km-re 1.200 nm-es 
összközműves építési telek eladó. Ir.ár: 3,2 
M Ft.  +36-30/401-0582

Kisteleken főúthoz közel polgári ház eladó. 
 06-30/182-5195

Sándorfalván vagy Szatymazon belte-
rületi 2-3 esetleg 4 szobás eladó házat 
keresek! Irányár: 14-30 M Ft között. 
 06-30/951-1937

Szegeden 2-3-4 szobás eladó panel vagy 
tégla lakást keresek! Irányár: 14-30 M Ft 
között.  06-30/951-1937

Szegeden lakást keresünk ügyfele-
ink részére 10-20 millió Ft között! 
Készpénzzel fi zetünk, érdeklődni: 

 06-70/67-67-968

JÁRMŰ
RÉGI motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa, stb.  06-20/572-5142

Személy és Teherautókat veszek. 
Bármilyen érdekel. 500 000 Ft 

 06-30/252-0420

RÉGISÉG
Felvásárlás! Novotel Hotel Szeged, Maros u. 
1., március 28., április 23., május 14.,10-14 
óráig. Törtarany-fazonarany, briliáns ékszerek, 
karórák-zsebórák, ezüsttárgyak, festmények, 
antik bútorok, forgalomból kivont valuták, 
régi lakástextíliák (horgolások-csipkék-hím-
zések), hagyaték.louisgaleria.hu, email: 
lakatos@mconet.hu  06-30/944-7935

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, 

lomtalanítását padlástól a pincéig, 
valamint vásárolok bútorokat, régi 

népművészeti tárgyakat, fali tá-
nyérokat, korsókat, Miska kancsót, 

butellát, fűszertartót, szaruból 
készült tárgyakat, szűrőtálat, stb. 

dísztárgyakat, képeket, csillárt, 
rádiót, ócskavasat (vashulladékot), 

hagyatékot. Díjtalan kiszállás, 
készpénzes felvásárlás (hétvégén 

is).  06-70/279-8960.

0-tól a csúcsig! Ács, tetőfedő, kőműves, 
festőmunkát vállalok. Kis munkáktól a nagy 
munkákig, anyagbeszerzéssel, garanciával! 
 06-30/188-8512.

A REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és 
műanyag redőnyök, reluxák, 

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

A REDŐNY SZERVIZ! Nem működő 
redőny, reluxa, szúnyogháló 

javítása, cseréje, megtévesztő, 
kedvezmények nélkül. Gurtnicsere. 

 06-70/354-03-51

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
márciusban! Redőnyök, szúnyoghá-

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

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342

Aszfaltozás, útépítés, térkövezés, 
Makadám utak készítése! Kedvező, 
személyre szabott árakat biztosí-

tunk a megrendelőknek. Bedolgo-
zást és generált is vállalunk: utak, 
belső udvarok, termek, parkolók, 

kapubejárók, járdák, kátyúk 
aszfaltozását, illetve térkövezését 

vállaljuk. Munkáinkra garanciát 
vállalunk.  06-70/362-1341

Aszfaltozás, útépítés, térkövezés, 
Makadám utak készítése! Kedvező, 
személyre szabott árakat biztosí-

tunk a megrendelőknek. Bedolgo-
zást és generált is vállalunk: utak, 
belső udvarok, termek, parkolók, 

kapubejárók, járdák, kátyúk 
aszfaltozását, illetve térkövezését 

vállaljuk. Munkáinkra garanciát 
vállalunk.  06-70/362-1341

Bádogos mester vállalja ereszcsa-
tornák javítását, felújítását! 
 06-70/287-1764

Bármilyen tetőfedő, bádogosmunkát és 
ácsmunkát vállalok kedvezményes áron. 
Hívjanak bizalommal bármikor, bárhol 
dolgozunk.  06-70/401-4670

BarZak vibrációs szőnyegmosás, hozzuk-visz-
szük szolgáltatással.  06-20/363-0760, 
www.szonyegmoso.hu, www.facebook.
com/szonyegmoso

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

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási 
díj nélkül, garanciával.  06-

70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatorna-
tisztítás vidékre is! Kamerás csator-

navizsgálat! Ingyenes kiszállás, 
tiszta munka.  06-70/63-03-806 
Egyed Adrián. www.dugulaselhari-

tasszeged.hu

Épületek kisebb-nagyobb bontását 
vállaljuk, kedvező áron.  06-

70/426-5402.

Épületek, faszerkezetek, csarnokok bontását 
vállalom, illetve törmelék elszállítást, terep-
rendezést.  06-30/933-9604.

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes 
fák bontása beépített helyekről kosaras 
autóval és alpintechnikával, garanciával. 
Ágdarálás, zöld hulladék elszállítása. 
 06-20/448-4664

Favágás, gallyazás. Alpintechnikával, 
emelőkosárral, nehezen hozzáférhető 
helyekről. Döntés, darabolás, ág darálás 
zöld hulladék elszállítás. 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 
garanciával.  06-30/9982-485.

Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűz-
hely javítása számlára, garanciával. Gáz-
készülék-Szerviz Bt.  06-30/906-5237, 
 06-62/322-453

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

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-köz-
ponti porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, 
karbantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77

Hőszigetelés, festés, komplett lakásfel-
újítás elérhető referenciával. Kérem hívjon. 
 06-30/508-71-44.

Jutányos áron vállalm tetők javítását, festést, 
mázolást és mindenféle kőművesmunkákat. 
 06-70/309-5028.

Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás. 
 06-30/265-2305.

Klímaszerelés, karbantartás.   06-
30/740-2554

Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás éj-
jel-nappal, garanciával. Árban megegyezünk. 
 06-30/383-7116, Károlyi

Költöztető Manufaktúra vállalja családi 
házak, irodák, lakások költöztetését, fuva-
rozást, házhoz szállítást. www.koltozteto-
manufaktura.hupont.hu

Kőműves mester kőműves munkákat és 
tetőjavítást vállal.  06-70/355-8120.

Kút- és házi vízmű javítás.  06-30/322-
10-30

Kútfúrás.  06-30/554-5544

Lomtalanítást lakáskiürítéssel is, padlástól 
pincéig kitakarítást vállalok elszállítással. 
 06-30/383-7116, Károlyi

Márciusi akció! Redőny, szúnyog-
háló, műanyag párkány készítés, 

javítás gyártótól, akár 2 órán belül. 
Akció március 31-ig.  06-70/566-

9121

Minden, ami szemét válogatás nélkül 
elszállítom, illetve törmelék elhordását 
vállalom. Elhelyezést, rakodást megoldom. 
 06-30/933-9604.

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-mázo-
lást és ereszcsatornázást vállalok 
3000 Ft/fm.  06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-
0926

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

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, elektromos kapuk készítése, 
javítása.  06-30/658-4093

Redőnyök, szúnyoghálók készítése 
és javítása garanciával, gurtnik 

cseréje.  06-30/734-62-55

Régi épületek homlokzati festését, javítását 
vállalom.  06-70/355-8121.

Régi tetők javítását, új tetők és teraszok 
készítését, szigetelését, áthajtását, lapostetők 
szigetelését vállaljuk rövid határidőn belül. 
 06-30/776-9997.

Sírkőtisztítás, betűfestés, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel.  06-20/520-5993

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

SOS tetőszerviz!  06-30/537-
7577

Szeged és környékén vállalok szobafestést, 
irodafestést, házfestést, beázások javítását, 
penészfoltok eltávolítását. Korrekt áron, precíz 
munka.  06-70/676-0034

Szobafestés, mázolás, glettelés, 
javítómunkák, hőszigetelés. 20 év 
tapasztalattal, elérhető referenci-

amunkákkal, számlaképesen, rövid 
határidővel. Elérhető időpontok 

májustól.  06-30/440-0644, 
szinvilag.lakasfelujitas@gmail.com

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

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 
tető- és padlásszigetelést vállalok 
azonnali kezdéssel.  06-30/747-

7580

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
glettelést, homlokzatfestést vállalok rövid 
határidővel.  06-70/269-1549,  06-
20/619-6420

T É R K Ő T I S Z T Í T Á S ! ! ! Gyors, hatékony, 
vegyszermentes  06-70/385-9900

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

Termőföldek közvetítése. Földhasz-
nálati, földvédelmi, földhasználati 
szerződéssel (haszonbérlet, szíves-
ségi használat) családi gazdaság-
gal kapcsolatos ügyek intézése. 

Termőföldre vonatkozó használati 
megállapodás készítése.  06-

30/562-7475, e-mail: bodirobi68@
gmail.com

Törmelék eltakarítását, illetve 
udvar takarítását vállaljuk. 
 06-70/426-5402.

Vállaljuk új építésű házak elekt-
romos rendszerének kialakítását, 
régi, meglévő hálózat korszerűsí-

tését, vagyonvédelmi rendsze-
rek(riasztó, videómegfi gyelő, 

elektromos kapumozgató, belép-
tető és munkaidő nyilvántartó) 

telepítését, javítását. 
 +36-30/483-5853

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

Verébdeszkák, dobozolások, ereszek hosz-
szabbítását, tűzfalak készítését, tetők teljes 
körű bádogozását vállaljuk számlaképesen. 
 06-30/833-3196.

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, HŰTŐGÉP, 
TELEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, TAKARÍTÓ-
GÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, DISZKÓTECH-
NIKA STB. JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 
ÉRD.: SZEGED, HÓBIÁRT BASA U. 8. 
 06-62/431-838,  06-20/9627-

262. WWW.ELEKTROHELPSZER-
VIZ.5MP.EU

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906

Víz-, fűtés-, szennyvízcsatorna szerelést 
vállalok.  06-30/443-1110.

Vízvezeték szerelés, villanyszerelés, javí-
tások.  06-30/322-10-30

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

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói gyógyüdülés, egy hét 
svédasztalos reggelivel menüválasztásos 
vacsorával 25.200 Ft.  06-70/313-5501, 
hajduszoboszloszallasok.hu

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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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)!

Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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2019. március 21–31.március 21–31..

ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.
MÓRAHALOM: Szegedi út 34. • DOMASZÉK: Köztársaság tér 5.

Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!

Gazda 
tehéntúró
250 g,
Sole-Mizo

 Ft
1156 Ft/kg

Eva tonhal
2x80 g, növényi olajban,
több íz, Podravka

 Ft
4369 Ft/kg

Ízes bukta
100 g,
Zombor Cipó Kft.

 Ft
1890 Ft/kg

Dreher
Red Ale,
Pale Ale
0,5 liter,
Dreher

 Ft
598 Ft/liter

Sült
császárszalonna
1 kg, Gulyás

 Ft

Nádudvari sertés roppanós virsli
1 kg, Nádudvari Élelmiszer Kft.

 Ft
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Hey-Ho üdítőital
1 liter, 12%, több íz,
Rauch

 Ft

 Ft
724 Ft/liter

Mizo 
Coff ee
330 ml,
több íz,
Sole-Mizo

51
69

43

51
67

32

Elérhetőségek: 6725 Szeged, Kálvária tér 32.
06/62/547-870, 06/70/940-2181 • info@marvanyepko.hu

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

MÁRVÁNY ÉPÍTÔKÔ KFT.

MINDEN AMI KŐBŐL VAN
Párkány, konyha-fürdőszobapult, kerítés 
fedlap, burkolat, asztallap gránitból, 
márványból, mészkőből, műkőből

SÍREMLÉK 
GYÁRTÁSA, 

egyedi és széria 
kivitelben.

Régiek felújítása, 
elemcseréje és tisztítása.

Szolgáltatásainkat 
keresse  weboldalunkon 

és a facebokon.
marvanyepko.hu

INGYENES FELMÉRÉS, 
TÖRMELÉK ELSZÁLLÍTÁS!
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Vas, színesfém, papír felvásárlása:

Szeged, Cserje sor 4. (Möbelix háta mögött)

Vas .............................................................55 Ft/kg 
Lemez .......................................................45 Ft/kg
Papír+fólia ................................................5 Ft/kg
Használt akkumulátor .................. 210 Ft/kg
Kábel ............................................100-200 Ft/kg
Alumínium .................................250-300 Ft/kg
Horgany ............................................... 520 Ft/kg
Ólom ...................................................... 420 Ft/kg
Saválló .................................................. 250 Ft/kg
Sárgaréz ............................................... 950 Ft/kg
Vörösréz ................................ 1300-1500 Ft/kg
Italos doboz ....................................... 280 Ft/kg

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00 • Árváltozás jogát fenntartjuk.

Telefon: 06-20/275-5141


