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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 

kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk 

az 5. oldalon

Rácz Ferenc: 62/485-459, 20/351-1038

RÁCZ 
ABLAKFELÚJÍTÁS

Kidobná pénzét 
az ablakán?

AZ KI VAN ZÁRVA!

POR ÉS FELFORDULÁS NÉLKÜL 1 ÓRÁN BELÜL.

www.ablakfelujitas.hu
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  Nyomozás
  Tanúk felkutatása
  Céginformációk
  Gazdasági 

bűncselekmények 
nyomozása

  Hűtlenségvizsgálat 
(Hűtlen házastárs 
bizonyítása)

  Ártatlanul 
elítéltek ügyeinek 
újranyomozása

  Adós felkutatása, 
követelésbehajtás
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Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV
700-1600 m2-ig
30% beépíthetőség
családi ház, vagy 2-4 lakásos 
társasház építési lehetőség
CSOK és hitelügyintézés
Tervezés és kivitelezés

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV

70-1700 m2-ig

30% beépíthetőség

családi ház, vagy 2-4 
lakásos társasház építési 
lehetőség

CSOK és hitelügyintézés

Tervezés és kivitelezés

9.800 Ft+ÁFA/m2-től

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

eladó összközműves
építőtelkek Szegeden!

ELADÓ ÖSSZKÖZMŰVES 
ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 
MÁR 9800 Ft+ÁFA/m2-től!

Tel.: +36-70/60-60-439

ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 
-től!

Tel.: +36-70/60-60-439

ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 

  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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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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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.).
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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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SZEMÜVEGET 
SZEMORVOSTÓL!
Magán Szemészeti Központ

 és Optika
Szeged, Szentháromság u. 10.

70/260-9151 v.62/651-142
dr. Vass Péter szemész főorvos

Dr. Simon Judit
Felnőtt, i� úsági 

és gyermek fogszakorvos
Szeged, Becsei u. 3.

(Tanpályával szemben)
Bejelentkezés: 

0630/4651921
www.simon-dental.hu
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CSINOSAN A JÓ CÉLÉRT  
JÓTÉKONYSÁGI DIVATBEMUTATÓ 

A ZENÉVEL A RÁKOS GYERMEKEKÉRT  
     ALAPÍTVÁNYÉRT 

 
  A KATOLIKUS HÁZ FIATAL ÖNKÉNTESEINEK  

SAJÁT TERVEZÉSŰ ÉS KÉSZÍTÉSŰ RUHÁI 
 

AZ ALAPÍTVÁNY  NÖVENDÉKEINEK  
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

 
BELÉPŐ: ÚJ, BONTATLAN  JÁTÉK 
(KÁRTYA, TÁRSASJÁTÉK, GYÖNGYKÉSZLET…) 

HELYSZÍN: KATOLIKUS HÁZ 
6720 SZEGED, DUGONICS TÉR 12. 

 

2017. MÁRCIUS 4.  18:00 
TÁMOGATÁSKÉNT PÉNZBELI ADOMÁNYT IS ELFOGADUNK. 

WWW.FACEBOOK.HU/CSINOSAN-A-JÓ-CÉLÉRT 

 

■ HOROSZKÓP 10. HÉT
Kos – A munkahelyi viták 
akkor is érzékenyen érintik, ha 

történetesen nem az ön feladataival, 
vagy személyével kapcsolatban rob-
bannak ki. Mégsem akarja a döntőbí-
ró szerepét magára vállalni, hacsak 
erre nem kérik meg.

Bika – Az adóbevallását inkább 
valamilyen specialistával 

készíttesse el, főleg, ha önnek nem 
szakmája a könyvelés 

Ikrek – Különösen a beosz-
tottaival kapcsolatban jó, ha 

tudatja velük, hogy hol a helyük. 
Nehogy a túlságosan baráti viszony a 
munka rovására menjen!

Rák – Minden oka megvan a vir-
goncságra, nagy dolgok vannak 

kibontakozóban az életében. Ragadja 
meg a lehetőségeket! Legyen önbizal-
ma kipróbálni magát valami újban! 

Oroszlán – Lassan, nagyon 
lassan enyhülni látszanak azok 

a munkahelyi feszültségek, ame-
lyek eddig megkeserítették az életét. 
Valamelyik kollégájára kezd barát-
ként nézni. Csináljanak közös prog-
ramot munkahelyen kívül!

Szűz – Van persze olyan, ami-
ben kompromisszumot kell 

kötnie, de van, amiben kötelező 
ragaszkodnia a véleményéhez. Az idő 
igazolni fogja önt. 

Mérleg – Jó időszak ez arra, 
hogy előtérbe tolja magát a 

munkahelyén. A feladataival gyorsan 
és jól végez, tegyen róla, hogy ezt a 
főnökei is észrevegyék! Meghálálják.

Skorpió – Ha több munkát 
követelnek öntől, akkor jogo-

san kérhet érte ön is több pénzt. 
Persze önnek is mérlegelnie kell, 
hogy mik a valós lehetőségek.

Nyilas – Ne sajnálja a pénzt: a 
szép környezet a Nyilasoknak 

alapvető kiindulási pont. Nem mind-
egy honnan indul ki nap mint nap.

Bak – Akár nagy haszonra is 
szert tehet, vagy jó megoldást 

találhat egy eddig lehetetlennek tűnő 
helyzetre. Az is lehet, hogy egyszerű-
en csak élvezi környezete kényelmét. 

Vízöntő – Most jobban teszi, ha 
nem a szokott módon, a lovak 

közé csapva tör előre, hanem inkább 
láthatatlanul, észrevétlenül nyomul. 
Tovább ér. 

Halak – Egy vitás helyzetben 
nagyszerűen viselkedik, ügye-

sen kivágja magát a munkahelyén. A 
feljebbvalói, a kollégái ezért kezdenek 
felnézni önre. A szakmai tapasztala-
tait is lesz alkalma jól kamatoztatni. 

EGÉSZSÉG 
ROVAT
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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!

A f
ot

ók
 cs

ak
 ill

us
ztr

ác
iók

. Á
ra

ink
 az

 ak
ció

s k
és

zle
t e

re
jéi

g é
rv

én
ye

se
k.

A n
yo

m
da

i h
ibá

ké
rt 

fel
elő

ssé
ge

t n
em

 vá
lla

lun
k.

2017. március 2-12.

Krémes-csokis
-mogyorós XXL
Fornetti

185 Ft/db

Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.

119 Ft
1322 Ft/kg

Sajtos-tejfölös
pogácsa
90 g, Zombor Cipó Kft.

Hey-ho 
gyümölcs-
italok

1 l, 12% (alma,
narancs, 
kékszőlő, 
őszibarack,
trópusi),
Rauch

159 Ft

Arany Fácán
sör
0,5 liter, Heineken

169 Ft
338 Ft/liter

Nyári turista szalámi
1 kg, Nagykun-Hús Kft.

1349 Ft

489 Ft
978 Ft/kg

Farmer 
tehéntúró
500 g, félzsíros,
Sole-Mizo319 Ft

1418 Ft/kg

Mizo vajkrém
25%, 225 g (natúr, magyaros, póréhagymás),
Sole-Mizo

139 Ft
421 Ft/kg

Nádudvari
joghurt és kefi r
330 g,
Nádudvari Élelmiszer Kft.

399 Ft
2625 Ft/kg

Jacobs instant 
kávé original
3 in 1
10 x 15,2 g,
Jacobs Douwe Egberts Zrt.
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GYORS, MEGBÍZHATÓ 
KIVITELEZÉSE.
info@marvanyepko.hu
6724 Szeged, Kálvária tér 32.
06/62/547-870, 06/70/940-2181
Üzem: 6760 Kistelek Temető sor 1.
Elérhetőségeink:  06/62/597-360

06/70/940-2179
06/70/947-4139

MÁRVÁNY ÉPÍTÔKÔ KFT. 
A J Á N L A T A

Megrendelésébôl 
10% engedményt adunk 

márc. 31-ig, ha behozza ezt a reklámot.

GRÁNITBÓL, MÁRVÁNYBÓL, MÉSZKÔBÔL 
ÉS MÛKÔBÔL

EGYEDI ÉS SZÉRIA KIVITELBEN

SÍREMLÉKEK
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A tavaszi fáradtság tüne-
tei mindannyiunknak isme-
rősek: levertség, fáradékony-
ság, gyengeség, kimerültség. 
Reggel kimerülten ébredünk, 
kevesebb munka után is fá-
radtnak, túlterheltnek érez-
zük magunkat.   Egyszóval: 
nem vagyunk a legjobb for-
mánkban.

 
Mi is a tavaszi fáradtság 

oka?
 
A szakemberek azt szokták 

mondani, hogy ez nem egy 
betegség, hanem hiányálla-
pot, tél végi kimerültség. Az 
előző nyáron felhalmozott 
tartalékokat feléljük, és na-
pi táplálékból nem jut ele-
gendő vitaminhoz, ásványi 
anyaghoz, nyomelemhez a 
szervezet.

 
Nézzük meg, mit tehetünk 

a leküzdése érdekében!

5 tipp a tavaszi fáradtság 
leküzdésére

 1. Mozogjon minden nap!
Télen amúgy is hajlamosak 

vagyunk kevesebbet mozog-
ni, ami rontja immunrendsze-
rünk teljesítményét. Kezdje 
a napot pár perces reggeli 
tornával, sétáljon jó nagyo-
kat a friss levegőn, ha kisü-
tött a nap!

 
2. Igyon sok folyadékot!
Bár az izzadás miatt nyáron 

jut leginkább eszünkbe pár 
pohár ásványvizet felhajtani, 
szervezetünknek ilyenkor is 
sok folyadékra van szüksége 
a helyes működéshez. Napi 2 
litert igyunk – lehetőleg ás-
ványvíz, gyógytea, frissen fa-
csart gyümölcs- vagy zöldséglé 
formájában.

 
3. Járjon rendszeresen 

uszodába, ha teheti!
Ha már ott vagyunk, szau-

názzunk is, ez ugyanis haté-
kony salaktalanító és immun-

erősítő hatású. Az izzadás so-
rán a szervezetből természetes 
úton távoznak méreganyagok, 
a szaunázás ezt a természetes 
folyamatot fokozza.

 
4. Táplálkozzon változa-

tosan, kiegyensúlyozottan!
Fűszeres, zsíros falatok? Ne-

héz, kalóriadús ételek? Ezek he-
lyett fogyasszon sok színes sa-
látát, zöldséget és gyümölcsöt! 
A szakember külön kiemeli a 
narancssárga (például sárga-
répa, sütőtök), zöld (spenót, 
sóska, káposzta) és lila (pad-
lizsán, lila hagyma) zöldségek 
jelentőségét, hiszen ezek an-
tioxidáns-tartalmuk miatt vé-
denek a szabad gyökök táma-
dásával szemben.

 
5. Pótolja a szervezet szá-

mára szükséges vitaminokat, 
ásványi anyagokat és nyom-
elemeket!

Forrás: www,beres.hu

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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Gránit sírkeretek 
készítése egyedi kedvezménnyel!

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)
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6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297
www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. 

+36-30/528-9702

HOMLOKZATI MŰANYAG 
NYÍLÁSZÁRÓK

kiemelkedő műszaki paraméterekkel , egyedi méretben is  valamint 
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK a legkedvezőbb áron   

43%–45%–47%
KEDVEZMÉNNYEL !!! Az akció 2017. 03. 31-ig érvényes.

AKCIÓS BEJÁRATI AJTÓK
EGYEDI MÉRETRE IS, RÖVID

GYÁRTÁSI HATÁRIDŐVEL
RENDELHETŐEK!

Három iskola közül vá-
lasztották ki az Oscar-díjas 
Mindenki című rövidfilmben 
nagy szerepet játszó Bakáts 
téri Ének-Zenei Általános Is-
kola kórusát - mondta a film 
castingigazgatója az M1 ak-
tuális csatornaműsorában. 

Steinhauser Andrea azt 
mondta: olyan kórust ke-
restek, amelyben jól, rend-
szeresen éneklő, a filmhez 
illő korú gyerekek vannak. 
Megnézte, hogy fővárosi 
iskolákban hol vannak is-
mertebb kórusok, amelyek 
közül három iskoláét vá-
lasztottak ki, mindhármat 
meghallgatták, és "egyér-
telmű volt", hogy a Bakáts 
téri Ének-Zenei Általános 

Iskolát kell választaniuk - 
fogalmazott. 

Kitért arra is, hogy a 
Gáspárfalvi Dorka és Hais 
Dorottya által alakított sze-
replőkkel kapcsolatban "pon-
tos karakterleírást" nem ka-
pott Deák Kristóf rendezőtől. 
Fontos szempont volt azért, 
hogy a szereplőt "szeresse a 
kamera" és tudjon énekelni 
- mondta Steinhauser And-
rea. Hozzátette, hogy elein-
te két korosztályban párhu-
zamosan kereste a szereplő-
ket. Az egyik korosztály a 10-
12, a másik a 13-14 évesek. 
"Egyértelművé vált, hogy a 
kisebb korosztály a hihe-
tőbb, valósághűbb" - mond-
ta a castingigazgató.

Beszélt arról is, hogy a 
két lány régebbről ismeri 
egymást, castingokon ko-
rábban találkoztak, ezért 
értelemszerűen vetélytár-
sak voltak. Úgy jellemezte 
őket, mint akik szerencsé-
sek, mert jó családi hátte-
rük van, támogatják őket a 
szülők, tehetségesek, intel-
ligensek, vannak terveik és 
jól kezelik a sikert.

Deák Kristóf rendező és 
Udvardy Anna producer 
nyerte el a Mindenki című 
alkotásért a legjobb rövid-
filmnek járó elismerést a 
89. Oscar-gálán magyar idő 
szerint hétfő hajnalban Los 
Angelesben.

Forrás: eduline.hu

Így lettek Oscar-díjas film 
szereplői a Bakáts téri iskola 
diákjai
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ÁLLÁS–OKTATÁS

ÁLLÁST KÍNÁL

213.000 Ft bruttó � zetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
 06-30/791-0950

Algyő iparterületén működő cég ke-
res munkatársat, gépkezelési-kiszol-
gálási, csomagolási munkára. 8 órás, 
3 műszakos munkarend. Beugrós 
munkavállalók jelentkezését is vár-
juk egyszerűsített foglalkoztatással.  
Jelentkezés önéletrajzzal: kizárólag: 
gepkiszolgalo@gmail.com  

Algyői ruhaválogató cég kézi anyagmoz-
gatói, ruhaválogatói munkakörre felvé-
telt hirdet. Előny: jó � zikum, kitartás, jó 
munkabírás! Érd.:  06-62/267-187 
Email: texval.kft@gmail.com

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel.  00-43-664-599-96-95, 
 06-30/313-35-16.

Bővülő csapatunkba beépítésben 
jártas, munkájára igényes nyílászáró 
beépítőt/ épület asztalost keresünk 
Szeged és környéki munkavégzéssel, 
vállalkozói, vagy alkalmazotti jogvi-
szonyba. Előny:épületasztalos tapasz-
talat. B kategóriás jogosítvány szük-
séges! Jelentkezés: H-P: 8-16-ig  
+36-20/436 5753

Dániába keresünk tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi ta-
pasztalattal). Alap angol nyelvtudás 
feltétel. Jelentkezés:   06-70/607-
0067, anett.sulyi@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com

Fémmegmunkáló Kft. szegedi telep-
helyére betanított � zikai munkára mun-
kavállalókat keres. Érd:  06-70/9401-
263 munkanapokon, 8-16 óráig

Gépjárművezetőt keresünk B,C ka-
tegóriás jogosítvánnyal, főállásban, 
belföldi áruterítésre. Szegedi telep-
hellyel, azonnali kezdéssel. Bér meg-
egyezés szerint. Jelentkezni önélet-
rajzzal a zberczi@gmail.com email 
címen lehet.

TAKARÍTÓT KERESÜNK!
Jelentkezés a Napfénypark 
TESCO vevőszolgálatánál 

hétköznap délelőtt,
a takarítási 

csoportvezetőnél.40
51
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Acélszerkezet gyártással 
foglalkozó cég lakatost, 
hegesztôt keres szegedi 

mûhelymunkára.
Tel: 62/470-499
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Az ASA Építőipari Kft.
ács-állványozó,

karbantartó
(mezőgazdaságigép-szerelő),
villanyszerelő,

lakatos
munkakörbe keres 
munkavállalókat.

Próbaidő után cafetéria, 
gépkezelői beiskolázási lehetőség.

Munkavégzés helye: 
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 9.
Jelentkezni lehet fényképes önélet-

rajzzal:  allas@asa.hu

40
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Szegeden
március 11-én.

A Királyhalmi Kft. bérbeadásra meghirdeti
ÁSOTTHALOM, Királyhalmi u. 37. sz. alatti

148 m2 alapterületű
üzlethelyiségét vendéglátóipari célra.

Érd.: 30/682-3325   e-mail: gazdig@hunorcoop.hu
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A mórahalmi megújuló 
Móraprizma Szövetkezet
GÉPKOCSIVEZETŐT 

KERES 
C kategóriás 

jogosítvánnyal. GKI vizsga 
előnyt jelent.
Jelentkezni a 

06/30-274-71-72-es 
telefonszámon, vagy a 

felvetel.moraprizma@gmail.com 
címen lehet.

40
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Algyő - Jura Ipari Parki 
ruhaválogató cég 

üzemébe 
OLASZ TOLMÁCS

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Elvárás: Olasz nyelvtudás. 
Előny: kitartás, jó munkabírás. 

Érdeklődni: 06-62-267-187
vagy 06-62-203-063

Email: texval.kft@gmail.com

40
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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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A Zrt. 
GÉPKEZELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ, 

MECHANIKAI MŰSZERÉSZ, LAKATOS, 
VILLANYSZERELŐ, TARGONCAVEZETŐ 

ANYAGRAKTÁROS ÉS TAKARÍTÓ 
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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Gépjárművezetőt keresünk B,C kategóri-
ás jogosítvánnyal, mellékállásban, heti 1-3 
budapesti szállításra. Szegedi telephely-
lyel, azonnali kezdéssel. Bér megegyezés 
szerint. Nyugdíjasok jelentkezését is vár-
juk. Jelentkezni önéletrajzzal a zberczi@
gmail.com email címen lehet.
Hegesztőket és robotkezelőket kere-
sünk hódmezővásárhelyi munkahelyre. 
 06-20/320-5229
Kereskedelmi és szolgáltató cég sze-
relési tapasztalattal, valamint mező-
gazdasági gép- és alkatrész ismerettel 
rendelkező műszaki végzettségű szer-
vizes munkatársat keres. Jelentkezés: 
marottyi@agrotec.hu e-mail-címen
Kőműves, burkoló és építőipari segéd-
munkás munkakörbe keresünk mun-
kavállalókat hosszútávú munkavég-
zésre.  +36-30/928-4387 e-mail: 
mediterranotthon@gmail.com
Kőműves, burkoló és építőipari segéd-
munkás munkakörbe keresünk munka-
vállalókat németországi munkavég-
zésre.  +36-30/928-4387 e-mail: 
mediterranotthon@gmail.com
Lakatosokat keresünk hódmezővásár-
helyi munkahelyre.  06-20/320-5229
Munkalehetőség! Érettségivel rendel-
kező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
 06-30/678-4833.
Németországba keresek hőszigetelés-
ben jártas, dolgozni akaró embereket 
hosszú távra. Nyelvtudás nem szükséges. 
 +49-17663193138
Toborzó munkatársat keresünk szerbiai 
magyar ajkú és magyarországi munka-
vállalók toborzására Nyugat-Dunántú-
li gyárakba ingyenes szállással., magas 
� zetéssel!  +36-20/3933-446., en-
gedélyszám: 49765-1/2008-5100595
Újságírót keresek, makói kizárva. 
 06-20/227-6804
Zöldségesboltba kereskedelmi vég-
zettségű részmunkaidős munkatársat 
keresünk.  06-70/322-3129

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam.   06-
70/524-6166 www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011).
Gyakorló logopédus-gyógypedagó-
gus vállalja sérült és ép gyermekek 
logopédiai fejlesztését, beszédzavara-
inak javítását, kiemelten az artikulációs 
problémákat, megkésett-akadályozott 
beszédfejlődést.  06-30/584-3557
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 25-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-
44-86, www.ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendég látás-
szer vező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)

Bölcsődei – óvoda előkészítő csoportok 
1-3 éveseknek, óvodai csoport 3-5 éveseknek,
óvodai – iskola előkészítő csoport 5 év felett.

Színvonalasan angolul már az óvodában! 

Bölcsődei – óvoda előkészítő csoportok 

Színvonalasan angolul már az óvodában! 

Teddy’s Club 
ANGOLMAGYAR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Keressen bennünket: 
06-20/206-8981 

www.teddysclub.hu
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Legyen tagja csapatunknak!
Csapatunk erősítéséhez a FRISSBETON Kft. SzEgEdRE

 GÉPKEZELŐ 
(Referenciaszám: HU-2017-020522) munkatársat keres

Feladatok:
• betonkeverőgép és rakodógép kezelése és karbantartása  
Elvárások:  
• végzettség: érettségi bizonyítvány
• MS Word és Excel ismeret
• kitartás, felelősségtudat és problémamegoldó képesség 
Előny: 
•  építőiparban szerzett tapasztalat és gépszerelő,  

lakatos vagy villanyszerelői tapasztalat
• szakmai tapasztalat
Foglalkoztatás kezdete: megegyezést követően  
               azonnal
Foglalkoztatás típusa: teljes munkaidő

Kapcsolat:  
Frissbeton Kft.  a STRABAG SE konszern leányvállalata

Sipos János   •   Tel. + 36 30 349 50 98 
www.frissbeton.hu 

40
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
permetezése, 
fakitermelés, 

emelőkosaras géppel, 
gallyazás, kerti hulladék 

eltávolítása.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225

39
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márc.
 31-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

Duguláselhárítás
garanciával!

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

38
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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 40 Ft/kg, vas 50 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!
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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

40
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87139
14

1

SZOLGÁLTATÁS

Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, 
tokozott napellenző, 

sávroló, fa reluxa, motoros 
aluredőnyök.

62/486-636, 20/9707-350
keri.cs@invitel.hu

www.kericsaba.segitek.hu
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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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KÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!

0620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-57440620 565-5744

Már

15
éve!

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 akku. ..160 Ft/kg
Kábel ..........100-200 Ft/kg
Műa. láda .................30 Ft/kg
Árváltozás jogát fenntartjuk.
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Segédmunkást 
és lángvágót keresünk!

Szolgáltatását 
hirdesse meg 

nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20140

03
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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

40
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RÁCZ ÉPÜLETASZTALOS
Régi nyílászárók felújítása, 

újak beépítése
• Hőszigetelt üveg cseréje bontás nélkül, 

nutmarásos szigeteléssel • Egyedi és szabvány 
méretű ajtó-ablak készítése, tokkal vagy 

anélküli beépítéssel • Szúnyogháló készítése
 62/468-951 20/450-490440
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HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ

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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6787 ZÁKÁNYSZÉK, Tanya 783. Mobil: +36 30 9857 615
Termékeink megtekinthetők Szegeden is! 

Mikszáth Kálmán u. 18.,  az udvarban (érdeklődni a temetkezési vállalatnál) 
E-mail: eurostonetradekft@gmail.com www.eurostonetrade.hu

SÍRKÔ
GRÁNIT SÍREMLÉKEK

KÖZVETLENÜL a GYÁRTÓTÓL
EGYEDI FORMÁK!

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Bemutatóterem: Vasgyár u. 11.
Tekintse meg egyedi 
bemutató kertünket!

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!

• több városban és azok vonzáskörzetében• több városban és azok vonzáskörzetében• több városban és azok vonzáskörzetében

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!
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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

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénz-
fizetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 
Budapesten is (ruhaneműtől az 

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrény-

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

porcelánokat, dísztárgyakat, fa-
liórát, régi karórát, jelvénye-

ket, kitüntetéseket, ezüst dísz-
tárgyakat, csillárt, könyveket, 

régi rádiót, szódásüvegeket, de-
mizsonokat, zománcozott kan-

nákat, petróleum lámpákat, régi 
és modern játékokat (legókat, 

kisvasutat, társasjátékot, stb.). 
Valamint lakáskiürítést, lomta-
lanítást vállalunk. Hívjon biza-

lommal! (akár hétvégén is) Díjta-
lan kiszállás!  06-30/396-4495. 

8-18 óráig

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

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

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

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, teljes 
hagyatékot vásárolok.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.
Bontott, nagyméretű, pucolt tégla csak egész, 
korlátlan mennyiségben, 60 Ft/db áron eladó. 
 06-30/261-4206.
Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babakádat 
2000-5000 Ft, spalettát 3000-6000 Ft, bá-
dogteknőt 1000-1500 Ft, bádog nagy ká-
dat 1000-2000 Ft, tejeskanna 1000-2000 Ft, 
disznóvágó asztalt, gyalupadot 5000-8000 
Ft, fateknőt 1000-2000 Ft, hokedlit, sám-
lit, teljes hagyatékot. Nem roma vagyok. 
 06-30/395-3588.
Figyelem! Használt bőrruházat, bőrdzsekik, 
bőrkabátok, bőrmellények, női, fér� táska stb. 
olcsón kapható. Nyitva: keddtől péntekig 14–
18, szombaton 10–12 óráig. Hódmezővásár-
hely, Révai u. 11/a.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtala-
nítás.  06-30/46-46-162
Hajszárítóbura, fejmosótál, különböző haj-
csavarók eladók.  06-62/434-872,  06-
70/572-8103
Katonai krómacél üst, pálinkafőzésre is alkal-
mas, eladó.  06-30/322-10-30
Lakberendezési tárgyak, hagyaték, min-
denféle lim-lom, könyvek, régi pénzek fel-
vásárlása.  06-30/684-1693.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hí-
vásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
 06-30/480-2661.
TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. 1.930.000 Ft+ÁFA  +36-
30/257-0980.
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 régi bútorokat korrekt áron, tol-
lat, disznóvágó asztalt.  06-70/615-2198
Vásárolok régi szekrényeket, székeket, ho-
kedliket, bádogkádat, zománcos babakádat, 
mindenféle használaton kívüli eszközt, teljes 
hagyatékot.  06-30/814-8959.

ÁLLAT
4 kg-os vágótyúk máris kapható kérésre 
megtisztítom, és házhoz szállítom.  06-
62/297-079,  06-30/299-3168
Sárga tojótyúk megrendelhető. 550 Ft/db. 
 06-30/676-7267.
Sárga tojótyúk, 590 Ft/db, ingyenes ház-
hoz szállítással márciusra megrendelhető. 
 06-30/860-2627
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
 06/70-240-13-31

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Allergia, ételallergia vizsgálatok, fájda-
lommentes, azonnali eredmény, Szegeden. 
 06-30/314-3744
Kivehető fogsor készítése, javítása, fogpót-
lás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garanci-
ával.  06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek.  06-30/995-

1922

EGYÉB
Feltöltéshez jó minőségű, tiszta föld el-
adó, 5000 Ft/m3, házhoz szállítva.   06-
30/352-3302.
Kemény tűzifa eladó. Tölgy, bükk 2800 Ft/100 
kg-tól.  06-30/558-9912
Minőségi keményfa kamionos és nagy tétel-
ben 1, 2, 3 méteres akciós áron, tölgy, bükk, 
gyertyán méteresen, darabolva, hasítva el-
adó.  06-30/999-7816
Száraz tüzelő!Prémium fabrikett, 75 Ft/kg 
(1000 kg felett 70 Ft/kg), ingyenes házhoz 
szállítással Szegeden, 300 kg felett.  06-
20/368-68-08
Szombathelyen kényeztető masszázsra 
kolléganőt keresek. Lakhatás megoldható. 
 06-20/430-9107
Tűzifa akció 03. 16-ig ingyenes szállítással 
12500 Ft/ m3.  06-30/751-8003
Tűzifa eladó! Akció: nyárfa 10 e Ft/m3, juhar, 
kőris 15 e Ft/m3 kiszállítva.  06-30/217-
5575,  06-70/506-8000

ELEKTRONIKA
Lassú a számítógépe?Segítségre lenne szüksé-
ge? Keressen bizalommal.  06-30/5100-690

INGATLAN
Ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére. 
Lakás, lakóház, tanya, szántó, ipari ingatlan. 
 06-30/678-4833.
Nagyéren felújított, összkomfortos, padlófű-
téses, kondenzációs kazános, parkosított ud-
varral, gazdálkodásra alkalmas családi ház el-
adó.  06-30/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban üzlethelyiség 
eladó.  06-30/477-2542

JÁRMŰ
KERESEK régi kerékpárvázakat, kerékpá-
rokat, nyaktáblát Ildikó, Kühne, OSO, Ome-
ga, Super, Uzsok feliratok bármelyikével. 
 06-30/501-5419
Renault Clio 1.5 D 2003-as és Renault Clio 
1.2 benzines 1999-es (jó állapotúak) eladók. 
 06-20/5458-941.

KÖZLEMÉNY
Kisgyermekét egyedül nevelő apuka szerettel 
elfogadna bútorokat, mosógépet, gáztűzhelyet, 
feleslegessé vált használati tárgyakat.  06-
70/215-42-83

NÖVÉNY
Gyümölcsfa lerakatunk február 27-én is-
mét megnyit a tavaszi szezonra! Termelői 
gyümölcsoltványok széles választéka a Hód-
mezővásárhely, Damjanich u. 9.sz. alatt. 
 06-70/608-6964.

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vál-
lalom lakásának teljes kiüríté-
sét, lomtalanítását padlástól a 
pincéig, valamint vásárolok bú-
torokat, dísztárgyakat, képeket, 

csillárt, rádiót, fali tányért, ócska-
vasat (vashulladékot), hagyaté-

kot. Díjtalan kiszállás, készpénzes 
felvásárlás (hétvégén is).  06-

70/279-8960.

Adóbevallás készítése magánszemélyek-
nek 3000 Ft.  06-20/481-7360,  06-
62/635-195
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.   06-
30/62-34-342
Beázások megszüntetését vállalom.  06-
20/403-3243,  06-70/295-0110.
Becsületes, életvidám nő gondviselést, el-
tartást vállal, ingatlanért. Hívjon bizalommal. 
 06-30/313-33-68

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

tornavizsgálat! Ingyenes kiszállás, 
tiszta munka. 

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

Épületbontást, lomtalanítást vállalok. 
 06-70/365-6322
Épületek felújítását, vakolását, falazását, be-
tonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást válla-
lok.   06-30/263-4358.
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosa-
ras munkagéppel. Tuják, sövények nyírása. 
Igény esetén teljes körű eltakarítás. Gyorsan, 
megbízhatóan, határidővel vállalom.  06-
70/310-5877, Kónya István.
Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, mun-
kadíjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft.  06-
20/610-47-67
Figyelem! Ezúton szeretném Önökkel tudatni, 
hogy tollat, zsebórákat, faliórákat, karórákat, 
porcelánokat, kortárs festményeket, képeket, 
műszaki cikket, bútort, komplett hagyatékot 
illetve fémhulladékok felvásárlását vállalom, 
azonnal készpénzzel fizetek! Továbbá köl-
töztetést is vállalok.   06-70/977-1928, 
 06-70 354-8445.
FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben ga-
ranciával.  06-30/9982-485.
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely 
javítása számlára, garanciával. Gázkészülék-
Szerviz Bt.   06-30/906-5237,   06-
62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízmelegí-
tő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj nélkül, 
garanciával. Hétvégén is!  06-30/481-0411.

Hagyaték felvásárlás, lomtalaní-
tás, szemét- és építési törmelék 

szállítás!  06-20/33-16-733

Háztartási gépek mobil szervizelése. Mo-
sógép, hűtő, klíma, mosogatógép.   06-
70/394-5640.
Kártyavetés, sorselemzés, kötés-oldás, fehér 
mágia, hívjon, segítek!  06-30/850-8625
Kisebb-nagyobb festő, burkoló, tető mun-
kát vállalok, reális áron.  06-30/886-0469.
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal 
vagy anélkül, az év minden napján.  06-
20/5655-744.
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, ra-
kodók nélkül, minden nap. Károlyi.  06-
30/383-7116

Kőműves munkák szakszerű, pre-
cíz kivitelezését vállaljuk. (lakás 
felújítás, hőszigetelés, stb.) Kér-
jen ingyenes árajánlatot!  06-

70/417-3248

Kőművesmunkák, ácsmunkák, fes-
tés, homlokzat- és víztisztító szi-
getelés garanciával, számlaképe-

sen.  06-20/407-5976.
Laminált parkettázás  06-30/62-34-342

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

lül. Akció március 15-ig.  06-
20/40-39-489,  06-30/747-75-80

Mikrohullámú sütő szerviz, Sze-
ged, Tabán u. 5-7. Nyitva H-P:8-11 
és 15-18  06-62/425-714 06-
20/470-7526, Lásd még: telefon-

könyv, internet
Mindenféle tető javítását, áthajtását, új tetők 
készítését, tetők, lapos tetők szigetelését akár 
anyaggal is vállalom. Referenciákkal rendelkezem. 
Gyors és precíz munka, kedvező ár. Tetőmunkák 
előrendelését felveszem.  06-70/295-0106.

Műanyag redőny, faredőny javítás 
készítés gyors precíz áron!  06-
70/227-6273,  06-30/735-0746

Parkettacsiszolás, lakkozás, hézagok tömí-
tése, 1200 Ft + anyag.  06-30/261-8170.

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-
gén is.  06-20/299-2233,  06-
70/5783-656,  06-30/4810-585

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

tók, szúnyoghálók javítása, cseréje, 
gurtnicsere.  06-30/354-3851.

Redőny javítás készítés hétvégén 
is!  06-70/455-4655

REDŐNY- ÉS LAKÁSSZERVIZ! 
Gurtnicserék, szúnyoghálók, reluxák, 

festés-mázolás, tetők, ereszcsator-
názás, kedvező árak, kiváló minőség, 
garanciával, megtévesztő, kedvezmé-

nyek nélkül.  06-70/657-85-23

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Szobafestést-mázo-
lást és ereszcsatornázást vállalok 

300 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, szúnyoghálók, faredőnyök 
készítése és javítása 24 órán belül, 

hétvégén is.  06-70/374-3864
Régi tetők javítását, áthajtását, új tetők ké-
szítését, tetőszigetelést vállalok anyagbe-
szerzéssel is.  06-20/403-3243,  06-
70/295-0110.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867

SOS tetőfszerviz! Vállaljuk min-
denfajta tetők beázásának meg-

szüntetését, tetők áthajtását, bá-
dogozását.  06-20/5-977-781

SOS víz-, gáz központi fűtés gyors 
szerviz! Vállalunk felújítást és 24 
órán belüli javítást.  06-70/2-

139-419
Szobafestés, mázolás, tapétázás precízen, 
rövid határidővel. Hívjon, megegyezünk! 
 06-70/235-0566,  06-62/267-517
Szobafestést, mázolást kedvező áron válla-
lunk.  06-70/427-00-26
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.
Tetőáthajtást, tetőjavítást vállalok. 
 06-30/263-4358.

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, 
lapos tetők szigetelését, ingye-

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
30/531-58-62

Tetőjavítást, ereszcsatorna készí-
tést, javítást, kőműves munkát, 

festést vállalunk.  06-70/227-6-
273,  06-30/735-0-746

Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
márciusban! Redőnyök, szúnyog-

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

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

VILLANYSÜTŐ, MOSÓGÉP, HŰTŐ-
GÉP, TELEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, TA-

KARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 
DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁ-

SA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZEGED, 
HÓBIÁRT BASA U. 8.  06-62/431-

838,  06-20/9627-262. WWW.
ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállás-
sal, hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906
VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, felújí-
tás. Bite László,  06-62/476-916,  06-
20/912-4545
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét vállalom. 
 06-30/459-6107.
Zárak és hevederzárak szerelése.   06-
20/976-3747,  06-62/498-865

TÁRSKERESŐ
Kedvezményes társközvetítés!   06-
30/425-02-26

Pártalálás társközvetítővel! 
 06-30/355-20-39

ÜDÜLÉS
Nyaralás Horvátországban, apart manok-
ban (két szoba + konyha + fürdő)ked-
vező áron júniusban, szeptemberben. 
Az ár 12 EU/fő/nap.   06-62/440-042, 
 06-20/617-2197
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KÖLTÖZTETÉS
áru- és bútorszállítás,
rendkívül kedvező árakon.
Tel.: 06-30/279-8985
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Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,
de igyekszünk azok lenni...Mi nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk,

de igyekszünk azok lenni...

Mi nem mond-
juk, hogy a 

legjobbak va-
gyunk, de 

igyekszünk 
azok lenni...
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Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

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

Árváltozás 
jogát 

fenntartjuk!
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Vas: 45 Ft/kg 

Vaslemez: 38 Ft/kg
Tiszta alu: 360 Ft/kg

Festett alu: 320 Ft/kg
Alu öntvény: 310 Ft/kg 

Alu italos doboz: 220 Ft/kg  
Akkumulátor: 150 Ft/kg 

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

Széles választék, kedvezô árak!

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

rendelésre rövid határidővel.
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(Mura utcai buszmegállónál)
Tel./fax: 62/442-342, Mobil: 06-30/298-9918 

E-mail: nestortrade@nestortrade.hu • www.nestortrade.hu

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

NYÍLÁSZ ÁRÓNNYYÍÍLL ÁÁRRÓÓNN ÓÓ

SZ AKKERESKEDÉS

„Mi nem csak nyílászárókat adunk Önnek, 
hanem egy jó döntés örömét!”

Fa és mûanyag nyílászárók, árnyékolás technika, tetôtéri 
ablakok, garázskapuk,  PVC -, Mészkô-, Gránit párkányok

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 
A K C I Ó :

REHAU SYNEGO 80 MD profi l 
akciós melegperemes 

3 rétegû üveggel 
március 31-ig történô megrendelés esetén.

Részletekrôl érdeklôdjön bemutató termünkben.

Borovi fenyô 
nyílászárók
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www.trailermax.hu
www.eladoutanfutok.hu

+36 70 286 5917
+ 36 20 272 4870

SZEGED, 47 főút 216 km

TrailerMax Magyarország legnagyobb 
utánfutó kereskedése.

Széles választékban két telephelyünkön - MONOR és
SZEGED - már 500 db utánfutó elérhető készletről.

47-es Főúton a Kastélykert Fogadó és a MOL kút között.
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6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297
www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. 

+36-30/528-9702

A magas minőséget képviselő 
nyílászáróinkat a megyében 
a LEGJOBB ÁRON KÍNÁLJUK!

Egyes modellek 
5%–10%–15% kedvezménnyel 

megvásárolhatóak! Az akció 2017. 03. 31-ig érvényes.

ÚJDONSÁG:
Magyar szabvány méretű beltéri ajtók raktárkészletről!

DEKOR- ÉS CPL-FÓLIÁS BELTÉRI AJTÓK AKÁR EGYEDI 
MÉRETBEN IS KIBŐVÜLT SZÍNVÁLASZTÉKKAL!

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu


