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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2017. január 31-ig 
érvényes!

56%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, Szo: 8-12-ig

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!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

www.huntherm.hu

39
07

9 www.torokmetals.hu

Vas: 45 Ft/kg • Vaslemez: 38 Ft/kg • Hűtőszekrény bontatlan: 5 Ft/kg 
Tiszta alu: 340 Ft/kg • Festett alu: 310 Ft/kg • Alu öntvény: 310 Ft/kg 

• Alu italos doboz: 220 Ft/kg  • Akkumulátor: 150 Ft/kg 
Török Metals Kft. Algyő, JURA Ipari park, 

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

 06-70/222-5838
Árváltozás jogát fenntartjuk!

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

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

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 
lemezek, betonhálók, betonacélok, 
laposacélok, köracélok, 
szögacélok, gerendák, patentívek, 
vágókorongok 
és elektródák.
Kazánok, 
füstcsövek, 
fólia rögzítő 
csipesz.
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Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Tel.: 06-30/342-2274
www.fordex99.hu

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 

Széles választék, kedvezô árak!

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

rendelésre rövid határidővel.

Alkalmi és hétköznapi ruha
S mérettől – 4XL méretig

Minden korosztálynak!
„Súlytalanul kortalanul 
mindenkinek Mystic Day”

Dorozsma, 
Negyvennyolcas u. 8.
Tel.: 06 70/779-2064

Nyitva tartás: h.–p.: 9:00–18:00 szo.: 9:00–13:00

facebook.com/mysticdaydorozsma
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  Aranykalászos gazda 180.000 Ft
  Élelmiszer-eladó, boltvezető 120.000 Ft
  Dajka 120.000 Ft
  Targoncavezető 90.000 Ft
  Méhész 180.000 Ft
Az ár minden költséget tartalmaz.

OKJ-s TANFOLYAMOK:

Tel: +36-30/310-8934 • www.okjcentrum.hu
E: 00846-2014 / A 001 – A0122
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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 ROVAT
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Esztétikus arc, orr, fül, végtag hajszálértágulat-
seprűvéna kezelés helyi érzéstelenítésben, 

rádiófrekvenciával, habscleroterápiával.

AXA, Aranykor, Generali, MKB, NAVOSZ, OTP, Honvéd, Vasutas, stb.
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

ZONARE-színes ultrahang-, Doppler-, Vein Light-vizsgálat alapján.
SZEGEDEN: dr. Sipka Róbert klinikai főorvos, érsebész

www.ersebesz.info • Bejelentkezés: +36-70/775-8746

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

VISSZÉRKONTROLL
RÁDIÓFREKVENCIÁS- LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT
Gyógyulás járóbetegként, fájdalommentesen, vágás nélkül.

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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Alsó- és felső légúti megbetegedések és allergiás tüne-
tek enyhítésére válassza Ön is a 100%-ban természetes, 
gyógyszer- és adalékanyag mentes, biztonságos, hosszú 
távú megoldást!

Az Indiso Magyarország legelismertebb egészségügyi szá-
raz sóterápiája, az alsó- és felső légúti betegségek leghatéko-
nyabb, természetes kezelési módszere. 

A kezelések során az egyedülállóan finomra őrölt, 0,2 
mikron szemcseméretű, speciális, különösen tiszta ható-
anyag belégzése során fejti ki hatását, egészen mélyen, az al-
só légutakban, a tüdő hörgőcskéiben is. A kezeléseknek kö-
szönhetően megindul a váladék ürülése, a gyulladás mértéke 
csökken, a nyálkahártya-duzzanat mérséklődik. Megnyílnak 
a légutak, javul az életminőség. 

A terápia egészségügyi hatása kiemelkedő!
A Magyar Tüdőgyógyász és Fül-Orr-Gégész Szakkollégiu-

mok a hagyományos orvosi kezelés kiegészítő megoldásaként 
támogatják az Indiso Speleo száraz sóterápiát.

A terápia megalapozottságát és hatékonyságát széles körű 
egészségügyi és kutatási háttér igazolja. 

A terápia csaknem 100%-os elégedettség, orvosi javallat és 
kontroll mellett működik 2007 óta. 

10 alkalmas kúra - ellenálló képesség erősítés, felső légúti 
problémák, illetve nem krónikus panaszok kezelése.

20 alkalmas kúra - krónikus alsó- és felső légúti betegsé-
gek terápiás kezelése, rehabilitálása.

 INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG!
  Egyéb szolgáltatások: 
 - orrmosás, orrüreg átöblítés - hatékony, fájdalommen-

tes beavatkozás 
- egyéni pulmonológiai tanácsadás: Dr Gyurkovits Kál-

mán pulmonológus professzorral
- jóga- és légzőgyakorlatok a sóterápiás kezelés alatt Haj-

nal Orsolya jógaterapeuta vezetésével

Légúti betegségek? 
Allergia?
Légúti betegségek? 

Indiso Sóklinika Szeged
6722 Szeged, Honvéd tér 5/b
Bejelentkezés: +36 30 933 5153 
E-mail: szeged@indiso.hu
www.indiso.hu

Magunk is tehetünk a nát-
ha és az influenza elkerülése 
érdekében. Minél egészsége-
sebb az immunrendszer, an-
nál könnyebben kivédheti a 
kórokozók támadásait, ezért 
a megelőzés kulcsa az im-
munrendszer erősítése. En-
nek érdekében nagy hang-
súlyt kell fektetni a kiegyen-
súlyozott, vitamindús (zöld-
ség, gyümölcs, főként C- és 
D-vitamin) táplálkozásra és 
a tartós stressz elkerülésére. 
A rendszeres testedzés pozi-
tív hatásairól sem szabad el-
feledkeznünk! Sportolás után 
öltözzünk át és ne menjünk 
ki a hidegbe, különben köny-
nyen megfázhatunk! Hideg 
időben öltözzünk rétegesen, 
de igyekezzünk elkerülni a ki-
melegedést és izzadást, mert 
a hidegben így nagyon gyor-
san meg lehet fázni. 

Napi ötszöri zöldség, illetve 
gyümölcs fogyasztásával kellő 
vitaminhoz juthat szervezete. 
Ha elegendő zöldséget és gyü-
mölcsöt fogyaszt, a vitamin-
készítményeket nem igényli 
szervezete – azokra inkább 
vitaminhiány okozta megbe-
tegedéskor van szükség. 

Akinek erős az immunrend-
szere, az is elkaphatja mások-
tól a náthát vagy az influen-
zát. Ezért fontos szerepe van 
a higiéniának, mindenekelőtt 
a kézmosásnak. Ha olyan sze-
méllyel érintkezett, aki fertő-
zött vagy bármilyen formá-
ban kapcsolatba kerülhetett 
a kórokozókkal, például tö-
megközlekedési eszközön uta-
zott, minél gyakrabban mos-
son kezet vízzel és szappan-
nal! A gyerekek is iskolából, 
óvodából hazaérkezve, mos-
sanak kezet! 

Az influenza elkerülése ér-
dekében ajánlott lehetőleg ok-
tóberben vagy novemberben 
beadatni a védőoltást influen-
za ellen, azonban még most, 
a járvány előtt sem késett el 
teljesen. Elsősorban a 60 év 
fölöttieknek és a krónikus be-
tegségekben szenvedőknek 
ajánlott a védőoltás. Mivel 
az influenza szövődménye 
tüdőgyulladás is lehet, a tü-
dőgyulladás elleni vakcina 
beadatása is megfontolan-
dó! A náthát többféle légúti 
vírus okozza, ez ellen védő-
oltás nincs.

Forrás: www.webbeteg.hu

A nátha és az influenza 
hatékony megelőzése

Túlságosan csapongó a 
lelke, ezért valószínű-
leg már tíz perc múlva 

megbánná azt, amit elhatároz. 
Várjon jövő hétig, akkor higgad-
tabb lehet. 

Bármilyen körülmé-
nyek között, legyen az 
munka, párkapcsolat, 

stb. szereti körül venni magát a 
megszokott tárgyaival. Ön nem 
csak a személyekhez, de a dolgai-
hoz is makacsul tud ragaszkodni. 

Nem elég, ha vágyik 
egy új hivatásra, mun-
kára: utána is kell 

járnia, fel is kell kutatnia ezeket 
a lehetőségeket. Ha a mostani 
munkája szenvedés, vágjon bele! 

Annál jobban veszi az 
akadályokat, minél 
több időt szán a szemé-

lyes kapcsolatai ápolására. Most 
érdemes jóban lennie a főnökével! 

A koncentrálás sem 
esik most nehezére: 
jó hír ez a diákoknak, 

de mindenki másnak is, aki nem 
rest képezni magát. A gyakorlati 
képességeit is fejlesztheti.

Most nem kéne fel-
emelnie a hangját a 
munkahelyén és az 

otthonában sem. Csak abban 
az esetben, ha az igazságérzet-
ét éri sérelem. Válogassa meg 
a szavait.

Ön akkor érzi magát 
jól a munkahelyén, ha 
van alkalma társasági 

igényeit is megélnie. Ha egy elzárt 
szobában, naphosszat egyedül 
kell ücsörögnie, aligha fog tudni 
kiteljesedni a pályáján. 

Jól teszi, ha kihasz-
nálja, hogy a döntés-
hozók szabadságon 

vannak, és így szabadon 
mozoghat bizonyos dolgokban. 
Most jött el az ideje annak, hogy 
kiváló ötleteit a gyakorlatba is 
átültesse. 

Igaz, nem veti fel túl-
ságosan a pénz, de a 
hónap végén sem kell 

kölcsönökhöz folyamodnia. Most 
még egy önmegvalósító tervét is 
keresztül viheti. 

Itt a lehetőség a nagy 
kiugrásra. Most ne 
törődjön a munkahelyi 

pletykákkal. Nincs semmi jelentő-
ségük önre nézve. 

Hihetetlenül nagyon 
sok feladatot, a türel-
mét próbára tevő 

munkát kaphat. Ha önnek nem a 
beszéd a munkája, akkor köny-
nyen elúszhat

Anyagi problémái 
miatt megsajnál-
hatják, de ettől még 

nem fogják önt értékesebb 
munkaerőnek tartani. Inkább a 
kvalitásait erősítse, hangoztassa 
és mutassa is ki! 

■ HOROSZKÓP 04.

Szeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti SzuperinfóSzeged Körzeti Szuperinfó
Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282Tel./fax: 62/542-282

E-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.huE-mail: szeged@szuperinfo.hu
http://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.huhttp://szeged.szuperinfo.hu

Hirdetése megjelenhet:

• egy-egy adott városban és vonzáskörzetében
• több városban és azok vonzáskörzetében

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!• az ország egész területén!
• egy vagy több megyében

• az ország egész területén!• az ország egész területén!

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!
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6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

AJTÓK, ABLAKOK 

6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 

6723 Szeged, Debreceni u. 32.6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

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

szerkezetek

ÉVESEK 
LETTÜNK!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

5

Engedjék meg, hogy magam és üzlettársam nevében be-
mutassam a Ba-Bér Ablak Kft-t. 16 éve foglalkozunk mű-
anyag nyílászárókkal. Ezen időszakot átgondolva jutottunk 
el arra a pontra, hogy önállóan, közös cég létrehozásával sa-
ját fejlesztésbe kezdjünk. Cél a 16 éves kivitelezési és nyílás-
záró rendszerek gyártásával és beépítésével megszerzett ta-
pasztalatok hasznosítása volt, a vállalkozói és a magán szfé-
rában egyaránt. Cégünk nyílászáró rendszerek eladásával, 
beszerelésével, valamint árnyékolástechnikával, homlokza-
ti hőszigeteléssel, festéssel foglalkozik. A Ba-Bér Ablak Kft. 
egyedi méretben, a RAL színskála szerinti választékban, az 
Önök kívánsága szerint készíti el álmai nyílászáróját. Csa-
ládi házak, ipari- és kommunális létesítmények kivitelezési 
munkáira egyaránt vállalkozunk.

Teljes körű szolgáltatással állunk megrendelőink rendelkezésére:
-helyszíni felmérés,
-ingyenes árajánlat készítés,
-szaktanácsadás,
-a nyílászárók bemutatása mintatermünkben,
-helyszínre szállítás,
-szakszerű, gyors beépítés,
-kőműves munka visszajavítás.
Célunk, hogy az általunk beépített nyílászárók és árnyékolás-

technikai rendszerek használatakor megrendelőink sok-sok év 
múlva is úgy érezzék jól döntöttek, amikor cégünket választották!

Bérdi Zsolt

Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6.).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6.).
Baleseti sebészeti felnőtt járó betegek: 
Traumatológiai szakrendelés 7–19 óráig (Tisza L. krt. 97.).
Baleseti sebészet, gyermek (14 év alattiak): 
Gyermekgyógyászati klinika és gyermek-egészségügyi központ 
gyermeksebészeti osztály (Korányi fasor 14–15.).
Sebészet, nem baleseti: 
Sebészeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.).
Urológia: urológiai klinika ambulancia (Kálvária sgt. 57.). Sze-
mészet (gyermek és felnőtt): szemészeti klinika (Korányi fasor 
10–11.).
Fül-orr-gégészet (gyermek és felnőtt): 
Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika (Tisza L. krt. 111.).
Sürgősségi betegellátás: sürgősségi betegellátó önálló osztály, 
mindennap 0–24 óráig (Semmelweis u. 6.).
Gyermekvérvétel: gyermekgyógyászati klinika és 
gyermekegészségügyi központ, alagsori 31-es rendelő (Korányi 
fasor 14–15.).
Azok a betegek, akik nem a fentebb felsorolt szakellátási körbe 
tartozó sürgős szükség miatt keresik fel az egészségügyi ellátó-
rendszert, a következő ellátóhelyeket kereshetik:
Alapellátási felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet: 
Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30-ig, Kossuth Lajos sgt. 15–17. 
(a Szilágyi u. felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.

Mióta Theresa May, brit 
miniszterelnök bejelen-
tette a Brexit feltételeit, 
miszerint teljes szakítást 
tervez az Európai Unió-
val, azaz semmilyen for-
mában nem kötődne az 
Egyesült Királyság az EU 
belső piacához, és nem 
fogadja el annak szabá-
lyait sem.

Sadiq  Khan londo-
ni polgármester a davosi 
világgazdasági fórumon 
2017.01.18-a délután fejti 
ki nézeteit, melyben kemé-
nyen bírálja a brit kormány-
fő Brexitről szóló terveit. 
Álláspontja szerint az uniós 
belső piachoz való hozzáfé-
rés kritikus London számá-
ra, komoly fenyegetéslenne 
a teljes szakítás, hiszen így 

az Európa egyetlen globális 
pénzügyi központját vághat-
ja el a kontinenstől.

A font árfolyama a mi-
niszterelnöki bejelentés előtt 
jelentősen gyengült, de a 
közlemény után látványos 
emelkedésbe kezdett.

Az amerikai dollár árfo-
lyama a héten nem nagyon 
változott, valószínűleg Do-
nald Trump pénteki beik-

A Brexit és egyéb politikai 
események hatásai a valuták 
árfolyamaira

tatására várnak a befekte-
tők. Azaz ezután dőlhet el, 
hogy lefelé vagy fölfelé in-
dul meg a jelenleg 290 fo-
rint körül stagnáló dollár-
árfolyam.

Ha tartósabb valuta be-
fektetésben gondolkodunk, 
érdemes az árfolyamok ala-
kulását és a politikai hely-
zetet is megnézni az adott 
időszakban!
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Jó hírrel indult az új év 
Kehidakustány számára: ja-
nuár elsejével gyógyhellyé 
nyilvánította az ÁNTSZ. 
Ezzel a minősítéssel a te-
lepülés olyan pályázati for-
ráshoz juthat, amelyből 
számos környezetépítő és 
-szépítő fejlesztés való-
sulhat meg. Mindez nem 
csupán az ott élők és az 
oda látogatók esztétikai 
élményét javítja, de a tu-
risztikai forgalmat is nö-
velheti.

A 2,5 milliárdos beruhá-
zással épült termálfürdőt 
2003 februárjában adták át 
Kehidakustányban. A követ-
kező években 5 milliárd fo-
rint ráfordítással bővítették 
a szálláshelyeket, apartma-
nokkal és egy külön négy-
csillagos szállodaépülettel 
a Hertelendy Házzat bő-
vített élményfalut építet-
tek. Azóta a település felke-

rült a kedvelt hazai úti cé-
lok térképére. Horváth Be-
nedekkel, a Kehida Termál 
Gyógy- és Élményfürdő, 
Hotel értékesítési és mar-
keting vezetőjével és Lázár 
István Kehidakustány pol-
gármesterével  arról beszél-
gettünk, milyen változásokat 
hozhat életükben a gyógy-
hely cím. 

Milyen tapasztalatokat 
szereztek a gyógyhellyé mi-
nősítés során? 

A kérelem benyújtását 
megelőző eljárás közel két 
évig tartott, ez alatt a jog-
szabályok által előírt szak-
értői vélemények és egyéb 
dokumentumok beszerzé-
sére került sor. A korábbi 
fejlesztéseknek köszönhe-
tően felkészülten vágtunk 
bele a minősítési procedú-
rába. Pozitív tapasztalata-
ink közé tartozik, hogy a 
minősítést megelőző eljá-

rásban résztvevők magas 
szakmai felkészültségről tet-
tek tanúbizonyságot, a köz-
reműködő szervezetek, hi-
vatalok korrektek, segítőké-
szek voltak.

Mi teszi vonzó úti céllá 
Kehidakustányt? 

Településünk 1100 lako-
sával Zala megyében a kö-
zepes nagyságúak közé tar-
tozik. Az ide érkezők szá-
mára elsőre szembetűnő, 
hogy itt, a Zala-völgyében 
tiszta levegő és nyugalom 
van. Gyógyvizünk a térség-
ben az egyik legjobb minő-
ségű, ez jelentős meghatáro-
zója Kehidakustány jelené-
nek és jövőjének. A gyógyvíz 
mellett épített örökségünk is 
számottevő, büszkeségünk a 
Nemzeti Emlékhely címmel 
rendelkező Deák-kúria és a 
múzeum. Fontosnak tartjuk 
hagyományaink megőrzését 
és bemutatását. A környe-

ző dombok, erdők túrázás-
ra, kirándulásra csábítják lá-
togatóinkat.

Mit jelent a település 
számára a turizmus? 

Kehidakustány számá-
ra a turizmus, a gyógyvíz 
a túlélést jelentette. A ’80-
as évek elején még klasz-
szikus mezőgazdasági tele-
pülés volt, aztán egy előre-
mutató döntésnek köszön-
hetően megépült a Sport-
centrumban az első tan-
medence, a sportpálya és 
a gyermektábor. A ’90-es 
végén indultunk el a ter-
máltelepülések útján. Új 
munkahelyek jöttek létre, 
ebben az időszakban kez-
dődtek a jelentősebb beru-
házások. A 2000-es évek-
ben 3-500 ezer fürdőven-
dég érkezett hozzánk, a 
vendégéjszakák száma az 
évi 22 ezerről gyorsan el-
érte a 80 ezret. Manapság 

260-300 ezer fürdőlátogató 
mellett a 85-112 ezer ven-
dégéjszaka jellemző éven-
te. A vendégkör meghatá-
rozóan fiatal családosokból 
áll, de számottevő az 50 év 
felettiek száma is.

Feltételezem, a gyógyhe-
lyek számára kiírt pályáza-
ton is indulnak majd.

Természetesen igénybe kí-
vánjuk venni a pályázati le-
hetőséget, infrastrukturális, 
attrakció- és garantált prog-
ramfejlesztési céllal. Helyi és 
külső szakemberekkel már 
megkezdtük a stratégia ki-
dolgozását. Hamarosan el-
kezdődnek az egyeztetések 
az önkormányzat és a telepü-
lés turisztikai szereplői kö-
zött. Van még hova fejlőd-
nünk, és ebben egyértelmű-
en számítunk a gyógyhellyé 
minősítéssel megnyíló támo-
gatási lehetőségekre. 

(x)

Tiszta levegő, fürdő, nemzeti emlékhely
Kehidakustány gyógyhely lett
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
(E-000447/2014/A036)

2017. FEBRUÁRJÁBAN 
MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS OKJ-s képzést indít, 

érettségivel rendelkezők részére.
Kiemelten magas óraszám, egyetemi és gyakorlatban dolgozó vezető oktatókkal. 

Azonnal használható piacképes tudás. 
Képzési napok: Péntek és Szombat. Jelentkezési határidő: 2017.01.27-ig

Bővebb információ: nuszpl@juris.u-szeged.hu
 06-62/544-187 H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-16:00 • www.juris.u-szeged.hu
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ÁLLÁS–OKTATÁS

A SZTÁV Zrt. folyamatosan induló 
képzései Szegeden: HEGESZTŐ 
(E-000454/2014/A002), ÉPÍTŐ- ÉS 

ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE 
(Targoncavezető szakmairány) 

(E-000454/2014/A037). 
Cégünk a képzések indítása előtt elő-
zetes tudásszint mérést végez, mely-
nek eredményétől  függően csökken 

a képzési idő és annak díja is. További 
információkért  keresse fel honlapun-
kat (www.sztav.hu), vagy érdeklődjön 
telefonon  (06-20/773-4035), illetve 

e-mailben (fecske@sztav.hu)!

39
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állást kÍnál
200.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
 06-30/791-0950
Ausztriai Nightclub hostess munkára ke-
res csinos lányokat 19 éves kortól, top ke-
resettel.  00-43-664-599-96-95,  
06-30/313-35-16
Autószerelőt és autóvillámossági szere-
lőt keresünk főállásban. Jelentkezni: info@
mmggroup.hu

D kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező autóbusz-vezetőt 

keresünk főállásban. Jelentkez-
ni: info@mmggroup.hu

39
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-  Számítógép-szerelő, karbantartó
-  Elektromechanikai műszerész
-  Villanyszerelő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Gyógypedagógiai segítő munkatárs
-  Idegenvezető
-  Infokommunikációs hálózattelepítő 

és -üzemeltető

-  Informatikai 
rendszerüzemeltető

-  IT Mentor
-  Műszaki Informatikus
- Kereskedő
- Logisztikai ügyintéző
-  Pénzügyi és számviteli 

ügyintéző

2017. február 1-i kezdéssel 
az alábbi képzéseket indítja, ESTI TAGOZATON:

Jelentkezés: A jelentkezési lap kitöltésével személyesen:  6721 Szeged Osztrovszky 
u. 5. Telefon: +36 62 543 533; +36 30 606 2175;+36 30 626 9544;+36 30 650 2880; 

E-mailben: titkarsag.szeged@szbi.hu • www.sztbenedekiskola.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
ÉS KOLLÉGIUM SZEGEDI TAGINTÉZMÉNYE

Képzéseink minden esetben tandíjmentesek, 
amennyiben a jelentkező magyar állampolgár 

és még nem végzett OKJ-s iskolarendszerű képzést.

DEBRECEN  2015. július 3., XXIV/27.

Munkát keresel? 
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

ÉRTÉKESÍTŐ 
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Feladatok: •  hirdetési felület értékesítése a Szeged Körzeti 
Szuperinfóban

  •  komplex hirdetési ajánlatok készítése
  •  új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
Előny: • szegedi lakhely
  • több éves 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! 

Magas kereseti lehetőség!
Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@russmedia.hu 

e-mail címre kérjük. 
Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550

Távközlési üzletágban dolgozó fővállalkozó cég keres

HÁLÓZAT ÜZEMELTETŐ
MUNKATÁRSAKAT

Feladat:
• hálózatüzemeltetés.

Elvárások:
•  villanyszerelő vagy elektronikai műszerész vagy egyéb 

villamosipari végzettség, elektronikában való jártasság,
•  B kategóriás jogosítvány, 
•  számítógépes ismeretek,
•  önálló munkavégzés,
•  csapatmunkára való alkalmasság.

Fényképes magyar nyelvű pályázatokat fizetési igény
megjelöléssel a következő e-mail címre kérjük elküldeni:

allas@metalcomzrt.eu
A pályázatok kiértékelése folyamatosan történik.
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Dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trakto-
rosokat, tehenészeket, sertésgondozókat 
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés:  
06-70/607-0067, anett.sulyi@andreasagro.
com; www.andreasagro.com
Élelmiszer nagykereskedelmi céghez 
keresünk férfi  munkavállalókat áru ösz-
szekészítési tevékenységre. Munkaidő: 
hétfőtől péntekig 7:30-17:00. Munka-
bér bruttó: 200.000 Ft/hó Jelentkezés: 
önéletrajz küldéssel a laszlo@biztoskesz.
hu email címre, vagy személyesen: Sze-
ged, Kárász u. 5. Biztos Kész Kft.
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telephe-
lyére betanított fi zikai munkára munka-
vállalókat keres. Érd:  06-70/9401-263 
munkanapokon, 8-16 óráig

A Zrt. 

ÜZEMI SEGÉDMUNKÁSOKAT 
KERES

Elvárások: minimum 8 osztály, középfokú végzettség 
előnyt jelent, 3 műszakos munkarend vállalása.
Várható havi bér: nettó 100.000 Ft-tól!

Jelentkezni önéletrajzzal a 
palyazat@solemizo.bonafarm.hu   e-mail címen vagy 

postai úton a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre.
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gyakorlattal rendelkező 
FODRÁSZ KOLLÉGÁKAT 

K E R E S Ü N K 
alkalmazotti munkaviszonyba.

Ha szeretnél egy jó csapat tagja 
lenni, akkor várjuk jelentkezésed a 
06-30/828-3727 telefonszámra 

vagy az info@klier.hu e-mail címre.

Szeged 
Árkádban lévő 

fodrászatunkba
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TAKARÍTÓ 
MUNKATÁRSAKAT 

keresünk:  
 

 

Jelentkezés  

 
 06 30 676 1975
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FIZIKAI SZAKMUNKÁSOKAT  
és TAKARÍTÓKAT   

állandó munkavégzésre, azonnali 
munkakezdéssel nagy létszámban  

keresünk! Segítünk elkezdeni  
budapesti életedet!

Amit nyújtunk: szállás költség  
támogatás, hosszú távú  

munkahely,  versenyképes �zetés, 
azonnali munkakezdés

Családok és párok jelentkezését is 
várjuk! 

Fényképes önéletrajzát
szegedi.lilla@takepszolg.hu

e-mail címünkre várjuk „budapesti 
lehetőség” hivatkozással, illetve  

az alábbi telefonszámon tud  
jelentkezni: 06-30/346-4234

Kövessen minket a Facebookon is!
Taképszolg Kft.39
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Orosházi szállítmányozási cég könyvelőt 
keres angol vagy német nyelvtudással. Je-
lentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: 
a.csizmadia@off ergeld.com
Otthoni munka! CD lemezek csomago-
lása stb. Érdeklődni emelt díjas telefon-
számon:  06-90/60-36-07 (bruttó 635 
Ft/perc) (http://www.audiopress.iwk.hu; 
 06-20/910-4517)

oktAtás
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/524-6166 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendég látás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

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

38
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87139
13

9

Duguláselhárítás
garanciával!

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

38
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EGYED ADRIÁN

• NON-STOP
• KAMERÁS VIZSGÁLAT
• TISZTAMUNKA-GARANCIA
0670/6303806

38
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Vas, színesfém, 
papír felvásárlása:

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

Tel.: 06-62/20-20-71

Szeged, 
Cserje sor 4.

(Baumax háta mögött)

Vas ......................45 Ft/kg 
Lemez ................38 Ft/kg
Hullámpapír ......5 Ft/kg
Vegyes papír .....3 Ft/kg
Használt akkumulátor 
........................... 160 Ft/kg
Kábel .....100-200 Ft/kg
Műa. láda ........... 30 Ft/kg
Árváltozás jogát fenntartjuk.

38
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Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
január 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20137

79
5

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

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

lemez 33 Ft/kg, vas 42 Ft/kg, akkumulátor 170 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!

39
33

6

Tel. 62/557-650 Mob. 20/569-8357
LÁNCÉLEZÉS-SZERVIZ

Szeged, Petôfi  S. Sgt. 73.
Nyitva h-p.: 7.00-16.30 Szo.: 8.00-12.00

Tel. 62/557-650 Mob. 20/569-8357

MAKITA, STIHL AKCIÓ!
ELEKTROMOS 
FÛRÉSZEK 38900 Ft-tól
BENZINES FÛRÉSZEK 
59900 Ft-tól

Ak
ció
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HELYSZÍNI 
SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ
Internet, router beállítás

Vírusirtás, adatmentés
A hirdetés felmutatásával 

15%   kedvezmény
február 20-ig.

Tel.: 06 20 985 7489
www.szamitogepszerelo.hu

38
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Szolgáltatását hirdesse meg 
nálunk kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!

HáztArtásIgéP-szervIz

TAKARÍTÁST 

Munkácsi Mihály
tel.: 30/465-9477

TAKARÍTÁST 

Munkácsi Mihály
tel.: 30/465-9477

Hűtő, fagyasztó, klíma,
mosó- mosogatógép, 

háztartási- központi porszívó,
páraelszívó, 

háztartási elektromos gépek.
BEÜZEMELÉS, 

KARBANTARTÁS,
JAVÍTÁS.

www.munkácsiszerviz.hu
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jan. 3
1-ig

.

www.andrekobau.hu, andrekozoltan@t-online.hu

MŰANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK,
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK.
Használja ki téli akcióinkat 
a tavaszi áremelés előtt!

06-20/576-4705

31
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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

38
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Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?
Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN

35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/790-5857, E-mail: csongrad@minervabridge.hu

hétfőtől – csütörtökig: 10:00-18:00, pénteken 10:00–12:00 óra között.
6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. 

Eng.szám: E-000034/2013
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TARGONCA, FÖLDMUNKAGÉP, EMELŐGÉP, 
KAZÁNKEZELŐ, 

IPARI OLAJ ÉS GÁZTÜZELŐBEREND. KEZELŐ, 
NYOMÁSTARTÓEDÉNY GÉPÉSZ, 

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS KEZELŐJE, 
HŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉS ÜZEMELTETŐ.

Cél-Okt. Bt. Tel.: 06-30/911-7955
oktatas@celokt.hu

Eng.sz.: E-000770/2014/A001-009
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A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához 

tapasztalattal rendelkező
• projektirányítót
• műszaki előkészítőt
• építésvezetőt

keres szakirányú végzettséggel, 
B kategóriás vezetői engedéllyel.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

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

SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁS–OKTATÁS

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN,
BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

A Zrt. 
GÉPKEZELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ, MECHANIKAI MŰSZERÉSZ, 

LAKATOS, VILLANYSZERELŐ ÉS TARGONCAVEZETŐ 
ANYAGRAKTÁROS MUNKATÁRSAKAT KERES

Elvárások: szakirányú végzettség, tapasztalat, önálló, precíz 
munkavégzés, 3 műszakos munkarend vállalása.

Jelentkezni önéletrajzzal a palyazat@solemizo.bonafarm.hu   
e-mail címen vagy postai úton 

a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre. Kérjük a tárgy 
mezőben feltüntetni szíveskedjen a pályázandó pozíciót.
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Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség:   

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

Nyomdai előkészítés: Savanya Zsolt
Nyomda: Russmédia Kft.   

Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjesztő: Dobber Kft. 

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

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M
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Költöztetés
áru- és bútorszállítás, 
rendkívül kedvező árakon.
Tel.: 06-30/279-8985

Adásvétel

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfizetéssel vásárolunk 
teljes hagyatékot Szege-

den, vidéken és Budapesten 
is (ruhaneműtől az edénye-
kig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szek-

rénysort, hűtőszekrényt, an-
tik bútorokat, képeket, fa-
litányérokat, porcelánokat, 
dísztárgyakat, faliórát, régi 
karórát, jelvényeket, kitün-
tetéseket, ezüst dísztárgya-
kat, csillárt, könyveket, régi 
rádiót, szódásüvegeket, de-

mizsonokat, zománcozott 
kannákat, petróleum lámpá-
kat, régi és modern játéko-

kat (legókat, kisvasutat, tár-
sasjátékot, stb.). Valamint 

lakáskiürítést, lomtalanítást 
vállalunk. Hívjon bizalom-

mal! (akár hétvégén is) Díjta-
lan kiszállás!  06-30/396-

4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, 
ezüst dísztárgyakat: gyertya-
tartó, cukortartó, díszdobo-
zok, tálcát, cigarettatárcát 
valamint ezüst evőeszközt, 
stb. vásárolok. Hívjon biza-

lommal, készpénzzel fizetek. 
 06-70/415-4013

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagy szekrényt, húsvá-
gó asztalt, demizsont, ballont, 8-50 
l-es üvegeket, teljes hagyatékot vá-
sárolok.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lom-
talanítás.  06-30/46-46-162
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel fi-
zetek.  06-30/480-2661
Mindenféle lomot veszek.   06-
30/684-1693.
Teljes hagyatékot, könyvhagyatékot, 
vitrintárgyakat, háztartási edényeket, 
műszaki cikkeket, mosógépet, cent-
rifugát vásárolok. Minden érdekel!  
 06-30/418-58-73
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát ve-
szek magas áron.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, ül-
lőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  06-70/624-5475

Albérlet
Szeged belterületén alacsony rezsi-
jű, kisebb házrészt vagy lakást ke-
resek albérlet céljára. Tisztességes, 
káros szenvedélyektől mentes anya 
a fiával. Sürgősen! 30000 Ft-tól.  
 06-70/515-4738

egészség, életmód

Pedikűrözést vállalok, Szege-
den házhoz megyek.  06-

30/995-1922

egyéb
Extra vastag, hasított, kemény tűzi-
fa, kiszállítva 12.000 Ft/m3.   06-
20/463-66-17
Hasított akác házhoz szállítva 14.000 
Ft/m3. Vegyes 13.000 Ft/m3.  06-
20/802-4622
Kemény tűzifa, tölgy, bükk, gyer-
tyán eladó. 2600 Ft/100 kg-tól.  
 06-30/558-9912
Tűzifa akác 14.000 Ft/m3, vegyes 
12.000 Ft/m3, kiszállítva.   06-
70/418-81-06
Tűzifa eladó fűzfa száraz, nyárfa 12 e 
Ft/m3, juhar, kőris 15 e Ft/m3.  06-
30/217-5575,  06-70/506-8000
VADÁSZHÁZAMBA trófeákat, hul-
lott szarvasagancsot, vadászhagya-
tékokat, gyűjteményeket vásárolok.  
 06-30/849-47-86

IngAtlAn
Sopronban 76 nm-es, félszuterén la-
kás (2 szoba-konyha, tárolóhelyiség, 2 
WC, tusoló) + 24 m2-es zárt terasszal 
eladó akár irodának, vendéglátó egy-
ségnek, üzlethelyiségnek vagy boro-
zónak is. Irányár: 18,5 M Ft.  +36-
20/996-3415, hétfőtől péntekig 16 h 
után, hétvégén egész nap.

Jármű
Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjá-
ratú, 280.000 km-rel (új kuplungszer-
kezettel) eladó - totálkárosan.  06-
30/414-8486.
Hattat A100 traktor 520 üzemórás, 
új, 6 soros szemenkénti vetőgép, fullos 
fölszereltséggel, adás-vételivel eladó. 
 06-30/224-1043.
Új TRW szervo szivattyú eladó. Érdek-
lődni:  06-30/504-9594

szolgáltAtás

Lomtalanítás akár ingyen is, 
azonnali kezdéssel vállalok 
Szegeden, vidéken és Buda-
pesten is, vállalom lakásá-

nak teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, 

valamint vásárolok bútoro-
kat, dísztárgyakat, képeket, 
csillárt, rádiót, fali tányért, 
ócskavasat (vashulladékot), 
hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás, készpénzes felvásárlás 

(hétvégén is).  06-70/279-
8960.

Ácsmunkát, tetőfelújítást, bádogo-
zást, gyalult teraszok, gipszkarton-
rendszerek építését vállaljuk.  06-
30/318-0724
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  
 06-30/62-34-342

Állványkölcsönzés, szerelhető, gu-
rulós.  06-20/458-43-28 Szeged, 
Katona J. u. 25.

Árnyékolás mesterfokon, 15 
év tapasztalattal! Redőny, 
szúnyogháló gyártás, ké-

szítés, nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény.  06-30/747-

75-80

Duguláselhárítás 024, csa-
tornatisztítás vidékre is! 
Kamerás csatornavizsgá-

lat! Ingyenes kiszállás, tisz-
ta munka.  06-70/63-03-

806 Egyed Adrián. www.
dugulaselharitasszeged.hu

Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, 
munkadíjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E 
Ft.  06-20/610-47-67
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, 
tűzhely javítása számlára, garanciával. 
Gázkészülék-Szerviz Bt.  06-30/906-
5237,  06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, víz-
melegítő, kazán, konvektor stb.) kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. Hétvégén 
is!  06-30/481-0411.
Gipszkartonozást, tetőfelújítást, 
bádogozást, ácsmunkákat vállalunk.  
 06-70/210-9515
Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, 
szemétszállítással!   06-20/33-
16-733
Háztartási gépek mobil szervizelése. 
Mosógép, klíma, hűtő, mosogatógép. 
 06-70/394-5640.

Januári akció! Redőny, szú-
nyogháló, műanyag párkány 

készítés, javítás gyártótól, 
akár 2 órán belül. Akció ja-

nuári 31-ig.  06-20/40-39-
489,  06-30/747-75-80.

Kisebb-nagyobb kőműves, ács, te-
tőfedő, bádogos, burkoló munkák, 
gipszkartonszerelés, homlokzati hő-
szigetelés, utólagos belső hőszige-
telések, belső felújítások kivitele-
zése mérsékelt áron. Váradi István.  
 06-30/239-7646
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Kár-
olyi.  06-30/383-7116
Laminált parkettázás  06-30/62-
34-342

Mérleg hitelesítés. Kereske-
delmi- és ipari mérlegek hi-
telesítése, kalibrálása, javí-

tása rövid határidővel.  
 +36-70/202-5181 E-mail: 
merleghitelesito@gmail.com

Műanyag redőny, faredőny 
javítás készítés gyors precíz 

áron!  06-70/227-6273,  
 06-30/735-0746

Műkő sírkeretek kedvező áron meg-
rendelhetők! Lefedéseket, virágváza, 
virágláda pótlást, betűvésést, felira-
tozást, emléktábla, fejpárna, pad, por-
celánkép készítést, sírkőtisztítást vál-
lalunk.  06-70/235-1931

Redőny javítás készítés hét-
végén is!  06-30/436-2148

Redőny, szúnyogháló javí-
tás és készítés tavalyi áron, 
24 órán belül, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak 10% ked-

vezmény. Szobafestést-má-
zolást és ereszcsatornázást 
vállalok 2600 Ft/fm.  06-

20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-
20/886-0926

Redőnyök, szúnyoghálók, fa-
redőnyök készítése és javí-

tása 24 órán belül, hétvégén 
is.  06-70/374-3864

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkö-
tés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz 
megyek.  06-30/924-3867

Szobafestés, mázolás, tapétázás pre-
cízen, rövid határidővel.  06-70/235-
0566,  06-62/267-517

Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befű-
zését vállalom tégla- és vályogfalnál. 
 06-30/935-6527.

Tetőjavítást, ereszcsatorna 
készítést, javítást, kőműves 
munkát, festést vállalunk. 
 06-70/227-6-273,  06-

30/735-0-746

Tibi Rolónál januári akció re-
dőnyök gyártására és javítá-

sára! Az akció január 31-ig 
tart!  06-30/747-7580

Utánfutó és trailer kölcsönzés, napi 
2500 Ft-tól, hagyatékfelvásárlás, lakás-
kiürítés, költöztetés.  06-20/458-43-
28,  06-70/672-03-76, Szeged, Ka-
tona J. u. 25.

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

VILLANYSÜTŐ, MOSÓ-
GÉP, HŰTŐGÉP, TELEVÍ-

ZIÓ, CENTRIFUGA, TAKARÍ-
TÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 

DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍ-
TÁSA GARANCIÁVAL. ÉRD.: 
SZEGED, HÓBIÁRT BASA U. 
8.  06-62/431-838,  
06-20/9627-262. WWW.

ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU 

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906
Vízvezeték-szerelést, mosogató, 
mosdó, csapok, WC tartályok cseréjét 
vállalom.  06-30/459-6107.
Zárak és hevederzárak szerelése.  
 06-20/976-3747,  06-62/498-
865

társkereső

Megbízható, sikeres társköz-
vetítés, kedvezménnyel!  
 06-30/355-20-39

Társközvetítés kedvezménnyel!  
 06-30/425-02-26

ÜdÜlés
Pót szilveszterrel egybekötött síelés 
ERDÉLYBEN, 2017.02.16-19. 43000 
Ft.  06-20/365-7398
Üdüljön Hajdúszoboszlón fürdő és 
gyógykezeléssel félpanzióval. Márciusig 
6 éj 32290 Ft  06-52/558-635
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BEMUTATÓ TERMÉKEK
10–20–30% ÁRENGEDMÉNNYEL!

Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411
Nyitva: h–p.: 9–12., 14–18., szo.: 9–12 óráig.

www.online-butor.hu

Bútorbolt

DONALD ágykeret
• ágyneműtartóval • ágyráccsal
• több színben • több méretben

FANTÁZIA 
ülőgarnitúra

PISKÓTA kanapé
• 150x200 cm

FRIMOON 
gardrób 

szekrény
• 1,2 m széles

KATANIA szekrénysor • 3 m VIKTÓRIA szekrénysor • 4 m

BEMUTATÓ TERMÉKEKBEMUTATÓ TERMÉKEKBEMUTATÓ TERMÉKEK
51.100 Ft

Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411
118.700 Ft

77.600 Ft-tól
146.500 Ft

Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411
107.800 Ft

BEMUTATÓ TERMÉKEKBEMUTATÓ TERMÉKEK
Mindennapos alvásra ajánlva!
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Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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!
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2017. január 19-29.

Sió
gyümölcs-
italok
1 liter, 25%,
(alma, narancs, 
szőlő)
Sió-Eckes Kft.

259 Ft

299 Ft
1196 Ft/kg

79 Ft
2633 Ft/kg

Mizo laktózmentes,
félzsíros tehéntúró
250 g,
Sole-Mizo

Mizo laktózmentes,
túró rudi
30 g (natúr), Sole-Mizo

139 Ft
1390 Ft/kg

Ízes bukta
100 g,
Zombor Cipó Kft.

Kozel sör
0,5 liter, Dreher

179 Ft
358 Ft/liter

Fánk,
vegyes-
gyümölcs-
lekváros
FornettiF

85 Ft/db
Fánk,
kakaó-
krémes
Fornetti

119 Ft/db

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

Debreceni
páros kolbász
1 kg (csemege, csípős)
Nádudvari Élelmiszeripari Kft.

1199 Ft
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