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Újrahasznosított papír,
ha elolvastad add tovább
és ments meg több
100 fát évente.

XXIX. évfolyam 1. szám
2018. február 2.

KVATERNÓ TÜZÉP

Teljes körű

A szerencsés választás!
Hódmezővásárhely, Jókai u. 144.
Tel.: 06 62/238-209; 06 20/514-4264
Nyitva: hétköznap 7-17, szombat 7-12

Lignit dió szén
30 kg/zsák

Sziléziai fekete

kazánszén 6500 Kcal (ömlesztett)

NYÍREGYHÁZA

Fabrikett
kb. 10,5 kg/csomag

Orosz kazánszén
6000 Kcal, (ömlesztett)

KÖLTÖZTETÉS
bútor- és áruszállítás
az év minden napján.

Tölgy, bükk,
gyertyán, akác
méterestől a hasítottig.

Szállítás Szeged területén billencs
járművekkel, rövid határidővel!

GYORS • MEGBÍZHATÓ

06 70/388-4379

KOVÁCS

HŰTŐ-

ÉS KLÍMASZERVIZ
Javítás, telepítés, forgalmazás

06 62/421-122

-
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DOBRAVERŐ
SZERENCS

SZEGED

SZEGED

Alapítva 1989-ben

DOBRAVERŐ
REGIONÁLIS LAPCSALÁD

w w w. d o b r a v e r o . h u

JELMEZKÖLCSÖNZŐ

1500 JELMEZZEL ÉS TÖBB SZÁZ
KIEGÉSZITŐVEL VÁRJUK.

ÚJ HELYEN, a Hajnóczy u. 7.

szám alatt. /közel a Mars térhez és az Árkádhoz/.
Nyitvatartás:
H-P: 14.00-18.30, Szo.: 14.00-16.00
Tel.: +36-30/544-5001 www.facebook.com/shantijelmezek
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Februárban induló
tanfolyamok:
• Tűzvédelem szakvizsga
• Kazángépész
• TARGONCA-,
• FÖLDMUNKAGÉP-,
• EMELŐGÉP-,
• KAZÁNKEZELŐ,
• HŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉS ÜZEMELTETŐ
• NYOMÁSTARTÓEDÉNYGÉPÉSZ

A farsang
története

ENG.SZ: E-000770/2014/A001-009

CÉL-OKT. BT.
Tel.: +36-30/911-7955
E-mail: oktatas@celokt.hu
Öltözz Farsangon
Bohócdoktornak
A Karitáció Alapítvány bohócdoktorai az óvodai
és iskolai farsang beöltözői számára jutalmazást szerveznek. A 2008-óta sikeres bohócdoktor kórháztámogató - jótékonysági program
kapcsán a gyerekeket arra kérik a bohócdoktorok, hogy a farsangon öltözzenek be bohócnak vagyis bohócdoktornak. A farsangi maskarát az óvodai / iskolai rendezvényen le kell fotózni, majd a www.karitacio.hu oldalon
elérhető felhívásban megadott e-mail címre pedagógus vagy szülői segítséggel 2018.
március 16-ig a beküldő nevének, életkorának, telefonszámának, e-mail címének megadása mellett be kell küldeni. Az alapítvány szakmai zsűrije a legjobbnak ítélt jelmezesek értékes jutalomban részesülnek. A díjak között csoportos csokinap, sportszerek,
könyv és ajándék utalványok is szerepelnek. A díjakat maguk a bohócdoktorok adják át
a nyerteseknek!
Karitáció Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány
Web: www.karitacio.hu • Gere Anikó Mónika, koordinátor • Telefonszám: +36-30-682-20-44
FB oldal: www.facebook.com/Bohocdoktorok

A farsang a vígság azon időszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi. A Farsangot rendesen jan. 6-ától hamvazó szerdáig számítják. Velencében már István-napján (dec. 26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor (jan. 20.) kezdődik a Farsang, Rómában csakis a hamvazó
szerdát megelőző 11 napot mondják Farsangnak. illetve karnevál-nak. Sok helyen a hamvazó
szerdát megelőző héten tartják a voltaképpeni Farsangot, mely minálunk húshagyó kedden éri el
befejező tetőpontját. A Farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei
Farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik
Farsang ma
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi
a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a húsvétot
megelőző 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.
Farsangi népszokások
A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget - sikertelen üldözését
követően végül - a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német fasching szót vettünk át a karnevál helyett
ezen időszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Nem kötődik hozzá jelentős
vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok
jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet
kívánták bőségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők,
farsangtemetés. Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás
is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk
terjedtek el.
forrás: http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete

HONVÉD TÉRI

PARKOLÓHÁZ

P

Szeged, Tisza Lajos krt. 93.
Kedvezményes parkolási lehetőség
Szeged belvárosában!
Kedvezményes havi,
féléves, éves bérlet váltható!

NYITVA: H-P 7-19 óráig.
Parkoljon őrzött parkolóban!
Olcsóbb, mint az utcán!

Tel.: 06-30/429-7959

Lézervágásban otthon vagyunk!
CNC élhajlítás 2 m-es lemezszélességig
Lemezvágás 2 x 4m-es táblaméretig
Vállaljuk egyedi igények kiszolgálását,
bármilyen lemezalkatrész terítékének
meghatározását és kivágását.

3200. Gyöngyös, Karácsondi u. hrsz: 11234/15
(Gyöngyös Ipari Park)
Tel.: 37/600-101 • Fax: 37/600-102 • Mobil: 30/838-6321
Információkérés: info@lezertrio.hu
w w w. l e z e r t r i o . h u

DOBRAVERŐ

SZEMPILLA DAUER

2018. február 2.

DOBRAVERŐ
INGYENES REGIONÁLIS HETILAP

Mobil: 06 30/955-5803,
e-mail: szeged@
dobravero.hu,

http://www.dobravero.hu
Megjelenik: Szegeden
Lapalapító: Balogh Sándor
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Válassza a
Hoya prémium
felületkezeléseit
BlueControl, UV
Control vagy Hi-Vision
LongLife prémium
tükröződéscsökkentő réteg
kedvezményes áron.

Lapgazda és hírdetési ügynökség:
BALOX Kereskedőház Kft.

A szempilla dauer, vagy más néven tartós szempilla göndörítés egy természetes hatású, mégis
látványos megoldás a tekintet kiemelésére azoknak, akik nem kedvelik, vagy nem viselhetik
a 3D pillákat. A rövid vagy egyenes pillákra a szempilla dauer a megoldás, ami hosszantartó,
csodálatos ívet ad a szempilláknak, ezzel téve még kifejezőbbé a pillantást akár 6 héten át.

Lehőcz Szilvia • kozmetikus, elektrokozmetikus, sminkmester
Szeged, Kereszttöltés u. 21/B • Tel.: 62/498-676; 20/9840-583

A megjelent hirdetések tartalmáért a
szerkesztőség felelősséget nem vállal. A
kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban
megjelent hirdetéseket tilos felhasználni!
Készült: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza
Felelős vezető a Kft. ügyvezetője.

N I P O R
A Ni-por Kft. 1995-ben kezdte meg működését. Akkor még a cég proﬁlja gépkocsival történő áruterítésre korlátozódott.
Az első üzlet 2000-ben nyílt Kiskunfélegyházán. Ennek az üzletnek a sikeréből kiindulva
még további négy követte országszerte.
A szegedi üzlet, a HAJDORÁDÓ FODRÁSZCIKK SZAKÜZLET 2009. decemberében
nyílt meg a Csongrádi sugárúton. Fő proﬁlunk fodrászati-, kozmetikai-, műkörmös alapanyagok, kellékek forgalmazása, de emellett kisebb volumenben használt és új fodrászati,
kozmetikai bútorok adás-vételével is foglalkozunk.
Kaphatóak üzletünkben hajfestékek, ammóniamentes és hagyományos változatban, sőt a
legújabb fejlesztésből, a PPD és parabénmentes hajszínváltoztatóból is többfélét kínálunk.
Emellett hajápolási termékek (samponok, balzsamok, pakolások, hajvégápolók), formázó
termékek (hajrögzítő habok, hajlakkok, hajtőemelők), fodrászati gépek (hajszárítók, hajvasaló, hajvágógépek, hajgöndörítő készülékek, stb...), kozmetikai krémek, gyanták, papírlepedő, masszázskrémek, és -olajok, műköröm-alapanyagok, kellékek, kiegészítők.
A legnagyobb fodrászati és műkörmös márkák, de a kevésbé ismert, kedvezőbb áru cégek
termékei ugyanúgy megtalálhatók széles kínálatunkban.
Néhány ezek közül: Wella, Londa, Schwarzkopf, Kallos, Imperity, BES, Brelil, Indola,
Alfa Parf, Yunsey, Crystal Nails, Mystic Nails, Diamond Nails, Master Nails....
Célunk választékunk folytonos frissítése, bővítése, a vásárlók maximális kiszolgálása,
megbízható áruellátás.

Részletek az üzletben! 2018.02.01-03.31.

SZEMÜVEG SZAKÜZLET

SZEGED MIKSZÁTH K. U. 9.
TEL: +36 30/598-1056

KOVÁCS LÁSZLÓNÉ • KOVÁCS MELINDA

Egy lélek
szösszenetei
"azt remélte a lány, hogy a tenger morajlása elmossa minden bűnét, minden gondolatát...
és nem hitte, hogy a ködös víztükör csak felerősíti minden vágyát...az igaziakat, a mocskosakat, a felhőtlen élet irántit, minden pillanatnyi érzését... a homokszemek, mint millió
megvető tekintet bámultak rá... megint senki nem értett semmit, megint senki nem ért semmit...vágyott a lány arra, hogy érezzen valamit, de a tejfölfehér üresség átvette a hatalmat
minden felett... az ész rég nem diktált, a szív egy fodrozódó pocsolyában elázott, a lélek
pedig egy szikla csücskén várta, hogy valaki bedobja a vízbe...mint palackpostákat szokás
néha...az üzenet pedig nem volt más csak egy üres papirusz... mindent elvettek, ami fontos
lehetett volna, és mindent önként hánytam máglyára, mi kötött volna még ide... seholország
fővárosában ültem sehonnai bitang gondolatokkal... sose volt szálak kötöttek hullámzó vulkánokhoz... semmivé lett minden... nem tajtékzott már bennem a vad indulat...üres lett újra
minden... itt bent... itt lent... felemelő, magasztos csend borult oly régóta őrjöngő lelkemre...
talán elértem valahová, ahol el kell döntenem melyik utat választom a véget érő utak legvégén..."

SZAKMAI VÁSÁRLÓINK MELLETT A LAKOSSÁGOT IS
KISZOLGÁLJUK.

2017 szeptemberétől új perspektíva nyílt meg cégünk előtt:
megnyertük az olasz ELGON cég kizárólagos magyarországi képviseleti jogát.
Az ELGON termékek új generációs hajkímélő technológiával készülnek.
Cél az egészséges, csillogó fényű haj. Az ELGON Moda Styling hajfesték
mikropigmentekkel, csökketett ammónia tartalommal garantálja a tökéletesen
fedett, egészséges fényű hajat. A 125 ml-es dupla adagos kiszerelés egyedülálló a
piacon és ehhez redkívül kedvező akciós ár társul.

Érdemes kipróbálni még:
- sárgulásmentes szőkítőpor
- ammóniamentes szőkítőpor
- TYOGLIKOLÁT MENTES tartós volumennövelő készlet
- paradicsomkivonatos ápolótermékek!

CÍMÜNK: SZEGED, LONDONI KÖRÚT 9. sz.
Ez az Árkád üzletközponttól 30 m-re, frekventált helyen található.
Új üzletünkben kibővített árukészlettel, hosszabb nyitva tartással,
FOLYAMATOS AKCIÓKKAL várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: H-P. 8-18 óráig, Sz: 9-12 óráig
Várjuk Kedves régi és új vásárlóinkat!
Hajdorado Nipor Szeged • Telefon: +36 20/5403288

"szenvedsz...a kínok kínját már átélted...átéled megint...túlélted, most is túl fogod...kidobom
egy részem, mert ki kell...belepusztulok-e? Igen, kétségtelenül igen...oly régóta ott volt,
hogy most teret hagy a helye...teret, amit képtelen hirtelen betölteni bárki és bármi...napról
napra meg kell küzdenem...nem a világgal...attól nem félek, hanem magammal...ﬁzikailag,
lelkileg, szellemileg...szellemileg a legszutyokabb...az a legnehezebb...mintha egy 100%ig
ugyanolyan tudásúval kellene versenyezni...lehet, csak minek, meg meddig...próbálok jó
lenni, próbálok emberi jóindulatból tenni dolgokat...de ott vagyok az út középen akadálynak
önmagam...félelmetes...félek..
.kicsi sem vagyok és nem is fázom igazán...de így is elég félelmetes...nagyon félek...és
senki sem vigasztal meg...és félelmetes...azt hiszem ezt már említettem...mégis kicsi vagyok
és mégis fázom...tankolni hol lehet 365Ft-ért szeretetet literre? Vagy köbméterre is jó...na jó
milliliterre is tökéletes lesz...2-t kérek...köszönöm"
By:SV
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Bölcskeiné Szilvia
III. NABA TALÁLKOZÓ
Nyílt nap, bemutató Belépés: INGYENES
Az esemény korlátozott számban látogatható.

Ha szeretnél ott lenni, regisztrálj a nabanailszoneszeged@gmail.com email címen.

RAKTÁROZÁS - CSOMAGOLÁS - LOGISZTIKA

metal-solutions.hu

MEGOLDÁSOK AZ ÖN CÉGÉRE SZABVA

Helyszín: Szeged, Hópárduc utca 4. (emelet)
Érd.: BÖLCSKEINÉ SZILVIÁNÁL

Műkörömépítés - 06 70/501-1174 H-Sz-P- Szo napokon 9-13-ig

Vadaspark Üzletház - Szeged , Hópárduc u. 4.

Szolgáltatásaink az ország egész területén elérhetőek

Velünk könnyebb, velünk emberibb!
Gyógyászati segédeszközök gyártása, forgalamazása.

Személy- és vagyonőr OKJ-s
tanfolyam indul
Szegeden Február 10-én.
06-30/948-26-46 www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Árnyékoló berendezések
forgalmazása és szerelése.

INDÍTSA BE A VÁLTOZÁST AZ ÉLETÉBEN!
Nyirok masszázs az Ön egészségéért meridián kezeléssel ötvözve
- szeretne jobb közértezetet? - fáradtak a végtagjai? - nehéz a test
érzete? - tompának és energiátlannak érzi magát?

Több, mint egy masszázs,
ez a test kezelés felébredszti az önregeneráló erőket!
Az Ősi Kínai Gyógyászat hatékonysága a meridiánok és az akupunktúrás pontok ismeretén alapul. Ezzel a tudással felébreszthető a test önregeneráló képessége. Az akupreszszúrás kezelések célja, egy fájdalom mentes, egészséges, örömteli élethez vezető út
kialakítása. Ez az ősi pontnyomásos technika felszabadítja az izmokban lévő fájdalmas energetikai blokkokat, így a szervezetben keringő vér, nyirok és energia szabad áramlása újra lehetővé válik. Az egész test újjá születik, megfiatalodik.
Az akupresszúrás kezeléseket, ízületi mobilizációs technikákkal egészítem
ki, hogy még hatékonyabban lehessen kezelni a nyak, a derék, mozgás szervi
elváltozásait. A nyirok keringés helyre állításával, megindulnak a lelassult anyagcsere
folyamatok a testben. Ez a kezelés nem csak a közérzet javulására van hatással, hanem
segíti a szervezetben feleslegesen lerakódott zsír és víz kiürülését is.
Így kerül közelebb a fogyás cél elérése.
Élelmiszer ipari mérnöki végzettségemnek köszönhetően, táplálkozási tanácsadással egészítem ki az életmód helyes kialakítását. A terápia során, ajánlást teszek a
gyógynövények minden napi használatára.

Pásztor Magdolna
Telefon: +36 30/324-7965
6726 Szeged, Szent Györgyi Albert u. 21.

Lakossági és viszonteladói
kedvezmények.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alumínium biztonsági redőnyök
Garázsajtók
Napellenzők
Szalagfüggönyök
Reluxák és műanyag redőnyök
Ajtók, ablakok hőszigetelése
nyílászárók utólagos szigetelése
Festés
Villanyszerelés

GERINGER LÁSZLÓ
Mobil: 30/3385-857

E-mail: geringerarnyekolas@gmail.com

