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SZEGED KÖRZETI 2017. március 10., XXVII/10.

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk a 4-5. oldalon!
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MÁR OTTHONRÓL IS!
WWW.BALINTBAZAR.HU

A NÉMET HASZNÁLTCIKK WEBÁRUHÁZ!

MOST ÉRKEZTEK: 
BŐR SAROKÜLŐ, HIFI 

BERENDEZÉSEK, LCD MONITOROK, 
MOSÓGÉPEK, BÚTOROK, 

KERÉKPÁROK ÉS EGYÉB KINCSEK.

Német használt cikkek boltja
Szeged, Brüsszeli krt. 14.
 06 30 637 6432
H-P: 9.30-18 Szo: 9.30-13 óráig.
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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2017. március 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

HUNTh m

Consulting Kft.

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

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

Ajtók és ablakok
egyedi 

elképzelések
szerint is!

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

www.huntherm.hu
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TANFOLYAM SZEGEDEN
Stresszkezelő

és elmefejlesztő
módszer

40 órás, 4 napos 
agykontroll tanfolyam keretében.

Akkreditált tanfolyam, 
elvégzése pedagógusoknak 40, 

egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.
oktató: Domján András

Időpont: 2017. április 22-23., 29-30.
Helyszín: IH Rendezvényközpont, 

6721 Szeged, Felső Tisza-part 2
Jegyértékesítés: Natura Bolt, 
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. 

(62/555-882), valamint a 
rendezvényközpont 

jegypénztára
ONLINE jegyvásárlás: 

www.agykontrolltanfolyam.hu
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BOLHAPIAC 
SZEGED, TESCO, 

RÓKUSI krt.
Minden szombaton (7-13)

Márciusig 
500 Ft/parkoló (14 m2)

03.18-án 
INGYENES!

Áprilistól: 
1000 Ft/parkoló

Minden eladót, érdeklődőt 
szeretettel és bővülő 
választékkal várunk!

Tel.: 30/342-9658
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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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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.
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

 Rendelési idő: 
kedd 18-20 óráig

Bejelentkezés:
+36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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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! A kezelések során az egyedülállóan finom-
ra őrölt, 0,2 mikron szemcseméretű, speciális, különösen 
tiszta hatóanyag belégzése során fejti ki hatását, egészen mé-
lyen, az alsó légutakban, a tüdő hörgőcskéiben is. Megnyílnak 
a légutak, javul az életminőség. 

A terápia egészségügyi hatása kiemelkedő!
 INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG!

Légúti betegségek? Allergia?Légúti betegségek? Allergia?

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

HAJNALI GYÓGYKÚRA CSOMAG
Törődjön többet 
egészségével!
A csomagár tartalma:
•  7 nap / 6 éjszaka szállás, 

svédasztalos reggelivel
•  Étlapról választható 

háromfogásos ebéddel 
vagy vacsorával,

•  vagy megfelelő létszám esetén svédasztalos vacsorával, 
élőzenével

•  Gyógyászati részlegünk bemutatása személyre szabott 
kezelési javaslattal

•  Személyenként 6 db gyógykezelés
•  Zárt parkoló, igény esetén fürdőköpeny használat
•  Gyógyvizes medence, szauna, pezsgőfürdő, sószoba, 

infrakabin.
•  Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása, Wifi.
Hajnal szárny: 63 000.- Ft /fő / 6 éj,  
Kikelet szárny: 66.000.- Ft /fő / 6 éj.

Belépődíj: 500 Ft

Détár Enikő

Műsorvezető: Albert  József
 http://www.hajnalhotel.hu/

2016. május 21. 

(szombat) 

17:00 óra

Szórakoztató, zenés, beszélgetős- délután  

a népszerű művésznővel.  

3400 Mezőkövesd
Zsóry-fürdő Hajnal u. 2.   
Telefon:  06 (49) 505-190

Hajnal Hotel *** Gyógy- és Wellness szálloda

Belépődíj: 500 Ft

Détár Enikő

Műsorvezető: Albert  József
 http://www.hajnalhotel.hu/

2016. május 21. 

(szombat) 

17:00 óra

Szórakoztató, zenés, beszélgetős- délután  

a népszerű művésznővel.  

3400 Mezőkövesd
Zsóry-fürdő Hajnal u. 2.   
Telefon:  06 (49) 505-190

Hajnal Hotel *** Gyógy- és Wellness szálloda

3400 Mezőkövesd, 
Zsóry fürdő, 
Hajnal u. 2.

Tel.: 0649/505-190
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Az európaiak egy börtön-
be került lázadónak köszön-
hetik a fogkefét, de persze a 
kínaiak ebben is megelőzték 
a Nyugatot. Évezredekkel ez-
előtt egészen undorító mód-
szerekre fanyalodtak a tiszta 
fogra vágyók. 

Talán nem meglepő, hogy 
az emberek már évezredek óta 
tisztítják a fogukat. Persze ko-
rábban nem kefével tették ezt, 
hanem mindenféle alternatív 
megoldást eszeltek ki. 

Hippokratész például azt 
ajánlotta, hogy egy gyapjú-
pamacsot áztassanak mézbe, 
és azzal dörzsöljék a fogu-
kat a kor emberei. Az ókor-
ban gyakori volt, hogy finom 
szemcséjű homokot dörzsöl-
tek a fogra, vagy emberi vize-
letet. Az utóbbiban található 
karbamid egyébként képes fe-
héríteni a fogat.

A mai fogkefék ősét Kínában 
fejlesztették ki valamikor a kö-
zépkor végén. A kínaiak bam-

buszt használtak, amire disz-
nószőrt erősítettek sörteként.

Európában egy bizonyos 
Willian Addis terjesztette el a 
fogkefét valamikor a 18. szá-
zad végén. Addist lázadás ki-
robbantása miatt börtönözték 
be, a cellájában pedig söprö-
getés közben jött rá, hogy ha 
a padlót tisztítja a seprű, a 
fog számára is hasznos lehet 
egy, persze kisebb méretben. 
A prototípust állati csontból 
és sörtéből még a börtönben 
előállította, szabadulása után 
pedig kereskedni kezdett a ta-
lálmánnyal, így őrült gazdagon 
halt meg 1808-ban.

A ma ismert, steril csomago-
lásban kapható műanyag fog-
keféket csak 1938 után kezd-
ték gyártani, ekkor találták fel 
ugyanis alapanyagát, a nejlont. 
A gyártás logikája még ma is 
Addis fogkeféjét követi, a nyél-
re lyukakat fúrnak, amibe sör-
téket ragasztanak.

Forrás: eduline.hu

Mivel mosták a fogukat 
több ezer éve? 

Mert:
•  Bárhonnan, bármikor felad-

hatom
•  A nap 24 órájában rendelke-

zésre áll.
•  Saját magam készíthetem a 

hirdetésem, és olyan lesz, ami-
lyet akarok.

A hirdetésfeladás 
szabályait megtalálja 
a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.

www.szuperinfo.hu

Miért adjam fel 
INTERNETEN?
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Metró csempe a klasszikus 
még is modern burkolólap

A metró csempék története 
mindössze csak, 1904-ig nyúlik 
vissza. Ekkor burkolták ki a 
jellegzetes téglalap alakú kissé 
domború – fózolt – kerámia 
lapokkal a New York-i metró-
hálózatot, innen ered a neve. 

Az indok, amiért a metró 
csempét választották anno, 
megegyezik azzal, amiért most 
is sokan használják: sokoldalú-
an felhasználható, tartós, és ami 
talán a legfontosabb, könnyen 
tisztítható.  A klasszikus met-
ró csempe mérete 10x20 vala-
mint 7.5x15 cm. Manapság is 
ezek legnépszerűbb méretek, 
de igazán változatos formá-
ban gyártják. A legnépszerűbb 
méretek: 7.5x30; 10x20; 5x20; 
5x15; 7.5x7.5; 10x30; 10x10; 
20x20 cm. Vannak ma már 

igazán extrém méretű válto-
zatok is: 25x38; 12.4x38 cm-es 
méretben. A formák mellett a 
színeit tekintve is igazán vál-
tozatos burkolat típusról van 
szó. A klasszikus metró csem-
pe színek a piros, fehér, fekte. 
Ma már a szivárvány minden 
színében elérhető. Manapság 
igazán népszerűek a patchwork 
minták. A sok méret, forma és 
szín miatt nem lehet tipizálni 
a metró csempe felhasználási 
helyét. Népszerű felhasználá-
si hely a konyha, a fürdőszoba, 
de szinte minden helyiségben 
megállja a helyét. Amiért igazán 
népszerű, hogy a metró csem-
pék jellemzően fényes felületű-
ek, így könnyen tisztíthatóak, 
de akinek a matt felület job-
ban tetszenek, azok is megta-

lálhatják a kedvencüket. Igazán 
sokoldalú burkolólap a metró 
csempe, hiszen könnyen lehet 
belőle alakzatokat, mintákat 
létrehozni. Ezért a sokszínű-
ségért, változatos felhasználá-
sért népszerű a metró csempe, 
és mindig is az marad, mert a 
vele való munkában nem szab 
határt semmi.

www.terrakotta.hu
Szeged, 6728 
Dorozsmai út 14/B
Tel.: 62/555-780
Fax: 62/439-053
csempecentrum@terrakotta.hu
Nyitva: 
H–P: 8–18, Szo.: 8–13

3.990 Ft/m2-től

Többféle méretben
falicsempe

Fantasztikus!

Metró csempék
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TAPÉTADISZKONT

• Tapéták 
• Bordűrök 
•  Öntapadós 

tapéták
• Poszterek
Nagy választék! 
Kedvező ár!

Tel.: 06-30/239-49-65 • Nyitva: h.–p. 9–17-ig, szo.: 9–12-ig
WWW.JASZIRON.HU

SZEGED, BOROSS JÓZSEF U. 11.
(Az Árkád hátsó bejáratával szemben.)

A hirdetés felmutatásával  10% 
kedvezményt biztosítunk az üzlet 

árukészletéből március 31-ig!

OTTHON–
KERT–
LAKBERENDEZÉS
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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!

TAVASZI AKCIÓ!! 
TELKEK már 8 990 000 Ft-tól!
HÍVJON MÉG MA!

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

Ft-tól!

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

NÁLUNK MOST „PADLÓT FOG” !
LAMINÁLT PADLÓK  és parketták, szegőlécek,

alátétek óriási választékban rövid határidővel  rendelhetők!
KOMPLETT RENDSZER VÁSÁRLÁSA ESETÉN  a

• laminált padló árából 20-35 % kedvezményt,
• szegélyléc árából 50 % kedvezményt + ajándék 2 mm-es habfóliát adunk!!!

Az akció 2017. 03. 31-ig érvényes.

Metszés
A lombhullató fákat (kivé-

ve dió), nyári és őszi virág-
zású cserjéket, félcserjéket 
metsszük elsőként! A rózsák-
kal, hortenziákkal, örökzöl-
dekkel még várjunk, amíg a 
fagy esetleges károsító ha-
tása nem látható. 

A szőlővel is ráérünk, amíg a 
rügyeik nem duzzadnak meg, 
sőt kipattanásuk után is vág-
hatók.

Több növény az egyéves be-
érett vesszőjén hozza a virá-

Álláshirdetését 
adja fel nálunk 
kedvezményes 

áron!
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 

06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

gát. Azok visszametszésével 
hajtásra ösztönözzük a bok-
runkat, de a virágzás rovására.

Egyéb metszési tanácsok
A gyümölcsfák közül az al-

mát, körtét, kajszit, szilvát, 
meggyet, cseresznyét, birset 
mielőbb metsszük meg, de 
figyeljük az időjárás-előrejel-
zést, mert a friss metszlapok 
miatt -5°C alatti hőmérsékle-
ten károsodhatnak az ág- és 
vesszővégek. Talán ettől már 
nem kell tartanunk... Az őszi-
barackot érdemes későbbre 
halasztani. Sajnos a mandu-

lák virágai már nagyon fejlett 
állapotban vannak, és félő, az 
erős fagyok kárt tettek ben-
nük, ezért csak azután vág-
juk le fölösleges részeiket, ha 
biztosan látjuk állapotukat.

A növények alakításának 
fő szempontja a zöldtömeg 
és a virágmennyiség, ezáltal 
a terméshozam arányosságá-
nak elérése. A szellős korona 
és ágrendszer több napfény-
hez juttatja a növény belső fás 
és zöld részeit, ami a virágzást 
előidéző hormonok mennyi-
ségét növeli. Sokan követik el 
azt a hibát, hogy túl sok ágat 
vágnak le, vagy nagyon visz-
szametszik a hajtásokat olyan 
növényeknél is, ahol a nagy 
terméshozam a cél. Probléma 
ez az alakjukkal díszítő fáknál, 
cserjéknél is. A drasztikus be-

avatkozás eredményeképpen 
erőteljes vízhajtások nőnek. A 
tőből eltávolítandó részeknél 
sohase hagyjunk csonkot (ka-
lapakasztót) az előbb leírt ok 
miatt. A nagyobb vágási fe-
lületeket sebkezelő anyaggal 
védjük!

További feladatok
A fák törzseit keféljük át, 

így védekezve a kártevők sza-
porodása ellen. Az esetleges 
odvakat kezeljük és szüntes-
sük meg! A lemosó permete-
zés fontosságához nem férhet 
kétség, saját tapasztalatom 
alapján is ajánlom. Feltétle-
nül tartsuk be a növényvédő 
szer csomagolásán található 
utasításokat!

A füves területeket óvato-
san lombseprűvel takarítsuk 

le, de más munkát még ne 
végezzünk rajtuk!

A kert többi részét is most 
időszerű „tisztába tenni”. A 
teleltetett növényeket, példá-
ul leandert fagymentes napo-
kon tegyük ki a szabadba, ha 
10°C körüli a hőmérséklet, 
így szoktatva a kinti léthez. 
Az ajándékba kapott primu-
lákat is eddzük, mielőtt kiül-
tetnénk, mert növényházban 
nevelkedtek, ezért fagyérzé-
kenyek.

Forrás: http://kapanyel.
blog.hu/Bálint Károly

OTTHON–
KERT–
LAKBERENDEZÉS

Első tavaszi munkák a kertben
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!

ÁLLÁS–OKTATÁS

ÁLLÁST KÍNÁL
213.000 Ft bruttó � zetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkáso-
kat keresünk több műszakos munkarendbe. 
Érd.:  06-20/224-0242,  06-30/791-0950
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásban (alapbér + jutalék).   06-
30/334-5262
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel.  
00-43-664-599-96-95,  06-30/313-35-16.
Betanított dolgozókat keresünk Győrbe azon-
nali kezdéssel. Jó kereseti lehetőség. Szállás 
biztosított. Érd.:  06-30/969-8798,  06-
70/701-6601.

CO
2
-hegesztőket keresünk kiskunmaj-

sai munkahelyre, azonnali kezdés-
sel, UNIÓS bérezéssel.  06-20/370-

5412, munka1jg@gmail.com
Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés:  06-70/607-
0067, anett.sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com
Elege van jelenlegi munkahelyéből? Váltson 
most! Csatlakozzon egy kiváló csapathoz! Ta-
nácsadó munkatársat keresek Szeged és von-
záskörzetében. Kezdő nettó � zetés: 150000-
300000 Ft. Min.érettségi vagy főiskola. Érd: 
 06-70/642-3335
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telephelyére 
betanított fizikai munkára munkavállalókat 
keres. Érd:  06-70/9401-263 munkanapo-
kon, 8-16 óráig
Hegesztőket és robotkezelőket keresünk hódme-
zővásárhelyi munkahelyre.  06-20/320-5229
Kereskedelmi és szolgáltató cég szerelési ta-
pasztalattal, valamint mezőgazdasági gép- és 
alkatrész ismerettel rendelkező műszaki végzett-
ségű szervizes munkatársat keres. Jelentkezés: 
marottyi@agrotec.hu e-mail-címen

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
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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.
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A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

GÉPKEZELŐ 
FELADATOK: 

•  A rábízott berendezések üzemeltetése és felügyelete az érvényes 
utasítások alapján

•  A gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
•  A gépek alapanyaggal való ellátása
•  A technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása 
•  A rábízott gépek, berendezések ápolása, tisztítása
 Elvárások:
•  Középfokú végzettség 
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  Három műszakos folyamatos munkarend vállalása 

ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK:
•  Élelmiszeripari és/vagy műszaki végzettség és/vagy tapasztalat 
•  Szárítási, porkeverés, folyadék keverés és letöltés technológiák 

ismerete
•  Érvényes könnyűgépkezelői vizsga  

AJÁNLAT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Cafeteria
•  Céges transzfer Hódmezővásárhelyről és Szegedről
•  Kedvezményes étkezés

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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SZEGED
10-14 éveseknek

2017. március 18-19.
7-10 éveseknek
2017. április 1-2.

Oktató: Hartyániné Barta Judit
06-30/955-6611

www.langelme.hu

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL

40
71

1

TAKARÍTÁSI 
ÁGAZATVEZETŐI

pozícióba 
keresünk munkatársat.

Előnyt jelent ezen a területen 
szerzett tapasztalat.

Fizetés: 150.000,- nettó 
+ teljesítmény alapú juttatások

Jelentkezés: 
info@horvatservice.hu 

e-mail címre küldött 
önéletrajzzal.
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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 Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt
hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2017 áprilisától:

pincér / sZAkács / sZobAtAkArító / segéDmunkás /
kertésZ / usZoDAmester / lonDiner /

sZálloDAi recepciós (német és angol nyelvtudással)

biztosítunk: kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást, 
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

40
41

8

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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Keszthelyi étterembe keresünk gyakorlattal 
rendelkező, megbízható, józan életű felszol-
gálót, szakácsot, főzni tudó konyhai kisegítőt 
azonnali kezdéssel hosszított szezonra. Szál-
lás megoldható. Érd.:  +36-20/459-5844
Lakatosokat és présgépkezelőket keresünk 
hódmezővásárhelyi munkahelyre.   06-
20/320-5229

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam.   06-70/524-6166 www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-A011).
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden már-
cius 25-én 9.00-tól Teréz utca 36/B   06-
70/579-5983,   06-20/428-44-86, www.
ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)



6 2017. március 10.

Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
permetezése, 
fakitermelés, 

emelőkosaras géppel, 
gallyazás, kerti hulladék 

eltávolítása.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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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
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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
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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
BÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!

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

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!

REDŐNYÖK!
Fix és mobil szúnyoghálók. 
Reluxák, szalagfüggönyök, harmonika ajtók.

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA.
Szeged, Csongrádi sgt. 54.

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

38
5

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 10–18  óráig., szo.: 9–12  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, reluxa,
szalagfüggöny, fi x és mobil

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás
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szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075
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REDŐNYSZERVIZ
Redőnyök garanciális 

szerelése, javítása
HÉTVÉGÉN IS!
& 0630 619-3017

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20140
03

4

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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www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. +36-30/528-9702

TERMÉSZETES FAL- ÉS TÉRBURKOLÓ  KÖVEK,
KERTÉPÍTŐ SZIKLÁK, GÖRGETEGEK,

kőzúzalékok, kavicsok, sóder,homok stb.

SZEGEDEN A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN!

A természetes kövek, a térburkolatok és a 
nyílászárók specialistája a Mediterrán Tüzép!

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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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
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DÍSZFA, TUJA
MAGNÓLIA, SZŐLŐ,
G Y Ü M Ö LC S FA, K I V I
B o g yó s o k ,  l ey l a n d  c i p ru s, 

100-fajta kerti dísznövény, 
virágzó cserje, örökzöldek.

http://abeliaskert.atw.hu
Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l.

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

ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali készpénzfi zetéssel 
vásárolunk teljes hagyatékot Szegeden, 
vidéken és Budapesten is (ruhaneműtől 

az edényekig mindent elszállítunk), vala-
mint vásárolunk szekrénysort, hűtőszek-
rényt, antik bútorokat, képeket, falitá-
nyérokat, porcelánokat, dísztárgyakat, 

faliórát, régi karórát, jelvényeket, kitün-
tetéseket, ezüst dísztárgyakat, csillárt, 

könyveket, régi rádiót, szódásüvegeket, 
demizsonokat, zománcozott kannákat, 

petróleum lámpákat, régi és modern játé-
kokat (legókat, kisvasutat, társasjátékot, 
stb.). Valamint lakáskiürítést, lomtalaní-
tást vállalunk. Hívjon bizalommal (akár 

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

200 Forintos régi érmét, ezüst dísztár-
gyakat: gyertyatartó, cukortartó, dísz-
dobozok, tálcát, cigarettatárcát vala-
mint ezüst evőeszközt, stb. vásárolok. 

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

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, keretet, 
faliórát, porcelánt, komódot, padokat, régi nagy 
szekrényt, húsvágó asztalt, demizsont, ballont, 
8-50 l-es üvegeket, teljes hagyatékot vásárolok. 
 06-30/354-3210,  06-70/505-9040.
Bontott, nagyméretű, pucolt tégla csak egész, 
korlátlan mennyiségben, 60 Ft/db áron eladó. 
 06-30/261-4206.
Brácsát keresek megvételre.  06-20/5150-778.
Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társasjátéko-
kat, jó minőségű egyéb játékokat, mesekönyveket 
készpénz� zetéssel vásárolok.  06-20/806-4448
Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babakádat 2000-
5000 Ft, spalettát 3000-6000 Ft, bádogteknőt 
1000-1500 Ft, bádog nagy kádat 1000-2000 Ft, 
tejeskanna 1000-2000 Ft, disznóvágó asztalt, 
gyalupadot 5000-8000 Ft, fateknőt 1000-2000 
Ft, hokedlit, sámlit, teljes hagyatékot. Nem roma 
vagyok.  06-30/395-3588.
Figyelem! Használt bőrruházat, bőrdzsekik, bőr-
kabátok, bőrmellények, női, fér� táska stb. olcsón 
kapható. Nyitva: keddtől péntekig 14–18, szomba-
ton 10–12 óráig. Hódmezővásárhely, Révai u. 11/a.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtalanítás. 
 06-30/46-46-162
Hajszárítóbúra, fejmosótál, Singer varrógép 
eladó.  06-62/434-872  06-70/572-8103
Lakberendezési tárgyak, hagyaték, minden-
féle lim-lom, könyvek, régi pénzek felvásárlása. 
 06-30/684-1693.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hívásra érte 
megyek, készpénzzel � zetek.  06-30/480-2661.

Teljes lomtalanítás ingyenesen, teljes 
hagyatékfelvásárlás, szállítással. 

 06-30/321-38-38

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel féláron 
eladó. 1.930.000 F t+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, műsze-
részesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, 
kis gépeket.  06-70/624-5475
Vásárolok régi bútorokat korrekt áron, tollat, disz-
nóvágó asztalt.  06-70/615-2198
Vásárolok régi szekrényeket, székeket, hokedli-
ket, bádogkádat, zománcos babakádat, minden-
féle használaton kívüli eszközt, teljes hagyatékot. 
 06-30/814-8959.

ÁLLAT
4 kg-os vágótyúk máris kapható, kérésre meg-
tisztítom, és házhoz szállítom.  06-62/297-
079,  06-30/299-3168
Pulyka, 6 hetes, fehér, 2500 Ft/db, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető.  06-30/835-1121
Sárga tojótyúk megrendelhető. 550 Ft/db. 
 06-30-676-7267
Sárga tojótyúk, 550 Ft/db, ingyenes házhoz 
szállítással márciusra megrendelhető.   06-
30/860-2627
Vágni való fehér csirke 2,7 kg-os 480 Ft/kg 
ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 
 06-30/835-1121

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szegeden házhoz 
megyek.  06-30/995-1922

EGYÉB
Akció Minőségi Tűzifa Kiárusítás Nagy Választékban 
Díjtalan Szállítással 03. 31-ig  06-20/247-43-15
Erdészeti termelésből tölgy, kőris tűzifa 9600 Ft/
m3 szállítva  06-30/39-49-881
Feltöltéshez jó minőségű, tiszta föld eladó, 5000 
Ft/m3, házhoz szállítva.  06-30/352-3302.
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok és megterheltettetek és én megnyugosztlak ti-
teket. Máté 11/28. Eleged van a világ nehézségeiből, 
jöjj Jézushoz. Ingyenes lelki támogatást vállal Lukács 
József lelkipásztor. Gyülekezeti alkalom Kistelek, Tó-
alj u. 11., vasárnap 16 órától.  06-70/770-1146
Szezonvégi kiárusítás kalodás, ömlesztett, kony-
hakész hasított tűzifa! tölgy, bükk, akác. Akár in-
gyenes szállítás. Kaloda 1mx1mx1m ár:12500 Ft 
Erdei m3 ár: 25000 Ft Üzemi ömlesztett ár: 17500 
Ft /m3 Hívjon bizalommal:  06-20/512-6628
Tűzifa akció 03. 16-ig ingyenes szállítással 12500 
Ft/ m3.  06-30/751-8003
Tűzifa eladó! Akció: nyárfa 10 e Ft/m3, juhar, kő-
ris 15 e Ft/m3 kiszállítva.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000
Figyelem! Használt, jó állapotú bőrruházat vásár 
1500 Ft/db áron (bőrdzseki, bőrkabát, stb.) min-
den vasárnap 10-12 óráig a Hódmezővásárhely, 
Szerencse u. 2. sz. alatt.

INGATLAN
Balatongyörökön, főút mellett négyszobás ház 
üzlethelyiséggel, dupla garázzsal, raktárral eladó. 
 +36-30/812-2320
Budapest XX. kerületében, 2017. júliusi átadás-
sal, 7 lakásos társasházban lakások 50–100 m2-
ig eladók. Érd.: non-stop  06-30/288-6925
Nagyéren felújított, összkomfortos, padlófűté-
ses, kondenzációs kazános, parkosított udvar-
ral, gazdálkodásra alkalmas családi ház eladó. 
 06-30/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban üzlethelyiség el-
adó.  06-30/477-2542

JÁRMŰ
KERESEK régi kerékpárvázakat, kerékpárokat, 
nyaktáblát Ildikó, Kühne, OSO, Omega, Super, 
Uzsok feliratok bármelyikével.  06-30/501-5419
MTZ 50-80-82 traktorokat, eszközeit, pótkocsit ke-
resek! Felújításra szorulót is!  06-30/473-2409
Új-használt sport, túra, cross, supermoto mo-
torgumik eladók!  06-30/6178593

NÖVÉNY
Gyümölcsfa lerakatunk ismét megnyitott a 
tavaszi szezonra! Termelői gyümölcsoltvá-
nyok széles választéka kis és nagy tételben is 
Hódmezővásárhely, Damjanich u. 9. sz. alatt. 
 06-70/608-6964.

Adóbevallás készítése magánszemélyeknek 
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.

Burkolási munkát vállalok! Fal- és hideg burko-
latok igényes kivitelezése 20 éves tapasztalattal! 
Ingyenes árajánlattal, hívjon bizalommal!  06-
20/9657-574  06-62/638-746

Cserépkályhák (új, bontott) beépítése, 
újrarakása, karbantartása. 
 06-20/978-3962.

Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, központi-
fűtés-szerelés, javítás. WC-tartály, mosdó cseréje, 
csaptelepek javítása, cseréje.  06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási díj nél-
kül, garanciával.  06-70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatornatisztítás 
vidékre is! Kamerás csatornavizsgálat! 

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 vállalok. 
  06-30/263-4358.

Épületek, melléképületek bontását vállalom. 
 06-30/735-2442.

Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakítás, be-
épített, körülményes területről kosaras munkagép-
pel. Tuják, sövények nyírása. Igény esetén teljes 
körű eltakarítás. Gyorsan, megbízhatóan, határidő-
vel vállalom.  06-70/310-5877, Kónya István.

Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, munkadíjjal, 
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, mű-
szaki cikket, bútort, komplett hagyatékot illetve 
fémhulladékok felvásárlását vállalom, azonnal 
készpénzzel � zetek! Továbbá költöztetést is vál-
lalok.  06-70/977-1928,  06-70/354-8445.

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben garanciá-
val.  06-30/9982-485.

Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely javítá-
sa számlára, garanciával. Gázkészülék-Szerviz Bt. 
 06-30/906-5237,  06-62/322-453

Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízmelegítő, ka-
zán, konvektor stb.) kiszállási díj nélkül, garanciá-
val. Hétvégén is!  06-30/481-0411.

Hagyaték felvásárlás, lomtalanítás, sze-
mét- és építési törmelék szállítás! 

 06-20/33-16-733

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, klíma, 
mosó-, mosogatógép, háztartási-központi porszí-
vó, páraelszívó. Beüzemelés, karbantartás, javí-
tás. www.munkacsiszerviz.hu Munkácsi Mihály. 
 06-30/465-94-77

Idős személy gondviselését vállalom ingatlanért. 
 06-30/313-3368

Kártyavetés, sorselemzés, párkapcsolati, anyagi 
problémák megoldása, fehér mágia segítségével. 
Hívjon, segítek!  06-30/850-8625

Kazánok készítése bármekkora méretben. 
 06-30/928-1085.

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

Kisebb, nagyobb festő, tető, burkoló 
munkát vállalok, minimális árakon. 

 06-30/886-0469

Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal vagy anél-
kül, az év minden napján.  06-20/5655-744.

Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, rakodók 
nélkül, minden nap. Károlyi.  06-30/383-7116

Kőműves munkák szakszerű, precíz kivi-
telezését vállaljuk. (lakás felújítás, hő-

szigetelés, stb.) Kérjen ingyenes áraján-
latot!  06-70/417-3248

Kőművesmunkák, ácsmunkák, festés, 
homlokzat- és víztaszító-szigetelés ga-

ranciával, számlaképesen. 
 06-20/407-5976.

Kútfúrás.  06-30/554-5544.

Laminált parkettázás  06-30/62-34-342

Márciusi akció! Redőny, szúnyoghá-
ló, műanyag párkány készítés, javítás 

gyártótól, akár 2 órán belül. Akció már-
cius 20-ig.  06-20/40-39-489,  06-

30/747-75-80

Mérleg hitelesítés! Mérlegek javítását, hitelesítését 
vállalom, rövid határidővel.  +3670/202-5181

Mikrohullámú sütő szerviz, Szeged, Ta-
bán u. 5-7. Nyitva H-P:8-11 és 15-18  

06-62/425-714  06-20/470-7526, Lásd 
még: telefonkönyv, internet

Műanyag redőny, faredőny javítás ké-
szítés gyors precíz áron!  06-70/227-

6273,  06-30/735-0746

Műkő sírkeretek kedvező áron megrendelhetők! 
Lefedéseket, virágváza, virágláda pótlást, betű-
vésést, feliratozást, emléktábla, fejpárna, pad, 
porcelánkép készítést, sírkőtisztítást vállalunk. 
 06-70/235-1931

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

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, újak 
készítése, garanciával. Hétvégén is. 
 06-20/299-2233, 06-70/5783-656, 

 06-30/4810-585

REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és műanyag re-
dőnyök, reluxák, harmonikaajtók, szú-

nyoghálók 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, ereszcsatornázás, 
kedvező árak, kiváló minőség, garanci-
ával, megtévesztő, kedvezmények nél-

kül.  06-70/657-85-23

Redőny, szúnyogháló javítás és készítés 
tavalyi áron, 24 órán belül, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Szo-

bafestést-mázolást 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, hét-

végén is.  06-70/374-3864

Régi tető javítását, áthajtását, új tetők készíté-
sét, tetők, lapos tetők szigetelését akár anyaggal 
is vállalom. Referenciákkal rendelkezem. Gyors és 
precíz munka, kedvező ár. Tetőmunkák előrende-
lését felveszem.  06-70/295-0106.

Régi tetők bontását, javítását valamint új tetők 
készítését vállalom korrekt áron, gyors határidő-
vel. Hívjon bizalommal akár hétvégén is.  06-
20/403-3243,  06-70/295-0110.

Régi tetők javítását, szobafestést, komplett fürdő-
szoba felújítást, kisebb kőművesmunkát kedvező 
áron vállalunk.  06-30/603-7582

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsola-
ti problémák, szerelemkötés, átok-rontás levéte-
le. Hívásra házhoz megyek.  06-30/924-3867

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

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fűrésztech-
nikával történő befűzését vállalom tégla- és vá-
lyogfalnál.  06-30/935-6527.

Teljes hagyatékfelvásárlás! 
 06-70/284-43-85

Tetőáthajtást, tetőjavítást vállalok.   06-
30/263-4358.

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

tal vállaljuk.  06-30/531-58-62

Tetőjavítást, ereszcsatorna készítést, 
javítást, kőműves munkát, festést vál-

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

Tibi Rolónál 15% kedvezmény március-
ban! Redőnyök, szúnyoghálók gyártásá-

ra, javítására!  06-30/747-7580

Udvar és padlástakarítást vállalok.   06-
30/735-2442.

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

VILLANYSÜTŐ, MOSÓGÉP, HŰTŐGÉP, TE-
LEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, TAKARÍTÓGÉP, 

MIKROSÜTŐ, HIFI, DISZKÓTECHNIKA STB. 
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZEGED, 

HÓBIÁRT BASA U. 8.  06-62/431-838, 
 06-20/9627-262. 

WWW.ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

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

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, azonnali 
kezdéssel vállalok Szegeden, vidéken és 
Budapesten is, vállalom lakásának tel-
jes kiürítését, lomtalanítását padlástól 
a pincéig, valamint vásárolok bútoro-

kat, dísztárgyakat, képeket, csillárt, rá-
diót, fali tányért, ócskavasat (vashulla-
dékot), hagyatékot. Díjtalan kiszállás, 
készpénzes felvásárlás (hétvégén is). 

 06-70/279-8960.

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, felújítás. Bite 
László,  06-62/476-916,  06-20/912-4545

Villanyszerelést vállalok, kisebbeket is. Azonnali 
kezdés, megbízható csapattal.  06-30/236-5882.

Vízvezeték-szerelést, mosogató, mosdó, csapok, 
WC tartályok cseréjét vállalom.  06-30/459-6107.

WWW.XABLAK.HU Nyílászárók széles választéka 
(pl. 120x150 cm: 29.500 Ft)  06-70/360-9538

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

Találjon társat társközvetítővel! 
 06-30/355-20-39
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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
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Szeretettel várjuk minden 
kedves beszállítónkat a térség 

kiemelkedő piaci áraival!
Érdeklődni a

06/70/222-5838 
telefonszámon lehet!

Aktuális árainkat 
megtekinthetik: 

www.torokmetals.hu 
és már a facebookon 

(@torokmetals) is!
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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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Friss, forró grill csirke, csirkecomb, csirkeszárny, 
valamint csülök és oldalas.

GRILL CSIRKE
Előrendelés: 30/733-5373

KEDVEZMÉNYKUPON: –10% Beváltható:
2017. 04. 30-ig.

NAPFÉNY PARK 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 

TESCO PARKOLÓÚJ HELYEN!
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Szeged, Feketesas u. 27.
Tel.: 06-62/423-442, Mobil 06-20/231-6268

szombaton is nyitva: 9-12
Szeged, Budapesti krt. 30/a

Tel.: 06-62/405-560, Mobil:06 20 231 6111
A régi megszokott, megbízható zálog!

ÚJ ÉS HASZNÁLT ARANYÉKSZEREK 
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK A 

FEKETESAS UTCAI ZÁLOGHÁZBAN, 
(részlet� zetési kedvezménnyel is)!

Ért-Ékszer Kft. Zálogháza
Hitel - Felvásárlás - Eladás

Nyitva tartás: h.-p.: 8- 16.30

THM: 39,90%
A tájékoztatás nem teljes körű, 

érdeklődjön üzletünkben.

ZÁLOGHITEL akár 7200 Ft/gr*

(*14 k fazon ékszerre)

15 éve itt  Megbízható 
Egyedi ajánlatok és kedvezmények 

Miért menne máshova? 
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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)

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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


