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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 

kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk 

a 3-4. oldalon
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Alföldablak Kft.
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A K C I Ó !

Szeged, Kolozsvári tér 6.
Kérje ajánlatunkat: 

Tel.: 06-62/499-790, 06-70/398-77-48.
Nyitva tartás: H-P.: 8-16 óráig. 

E-mail: alfoldablak@gmail.com
www.alfoldablak.hu

Az akció 2018. február 15-ig érvényes!

Az ERZOL 2000 Kft. 
értesíti a lakosságot, 

hogy a Szeged, Klapka 
tér rekonstrukcióhoz 
kapcsolódó 0,4 kV-os 

földkábeles hálózatot 
az NKM Áramhálózati Kft. 

2018.02.28-án 
FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy
az elektromos berendezések 

megközelítése, érintése TILOS 
és ÉLETVESZÉLYES!
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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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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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Alkalmi és hétköznapi 
ruha S-XXXXXL méretben!

„Súlytalanul 
kortalanul mindenkinek”

Dorozsma, 48-as u. 8.
Tel.: 06 70/779-2064

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13.
facebook.com/mysticdaydorozsma
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Az „Egészség A Legnagyobb Érték” 
Közhasznú Alapítvány 2017. 
évben a személyi jövedelemadó 
1%-os felajánlásából 162 231 Ft, 

magánszemélyektől, vállalkozásoktól 
250 000 Ft támogatást kapott, 

melyet az alapítvány célkitűzéseinek 
megfelelően használt fel 

egészségmegőrző és megelőző 
tevékenységeihez.

Adószámunk: 18450266-2-06
Köszönjük támogatóinknak!
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Szegedi 
Szuperinfó
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Napi menü kiszállítással!
Nyitva: mindennap 11–15 óráig 
Tel.: +36-30/9457-201

Laktóz- és gluténmentes, vegán ételek

www.gasztrohaz.hu • bogyototh@gmail.com

Szeged, Szent Mihály u. 1. 
(Szent István térről nyíló utca)

Az ŐRANGYAL GASZTROHÁZ 
a város egyetlen 

VEGETÁRIÁNUS ÉTTERME.

Magyaros ételek
Indiai ételkülönlegességek

Pizzák, saláták
Teák, kávék, lasszik

Svédasztalos ebéd szombatonként 11-től 15 óráig!
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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

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

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

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

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

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

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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RÁDIÓFREKVENCIÁS- 
LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT

Gyógyulás járóbetegként, 
fájdalommentesen, vágás nélkül.

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

Dr. Fárk Marianna
Bőr-, nemigyógyászat, 

kozmetológia

Dr. Sáfrány-Fárk Árpád
Fogászat,

fogszabályozás
Tetoválás és öregségi 

foltok lézeres 
eltávolítása

Felnôtt és gyermek 
fogászati ellátás, 
fogszabályozás

06-30/9677-903 06-30/653-5236
Szeged, Szivárvány u. 14.
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EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD ROVAT

SZEGED, Jakab Lajos u. 14.
Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, az alábbi számon:
 +36 (62) 310-294, +36 (20) 968-4747 mellék: 16
TAJ-, és lakcímkártyáját, illetve
közgyógyigazolványát, kérjük hozza magával!

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS
EGYEZTETETT IDŐPONTBAN BEUTALÓ NÉLKÜL
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Ügyelet:
Baleseti sebészeti felnőtt ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 342 477).
Neurológiai ügyelet: 
Sürgősségi betegellátó önálló osztály, mindennap 0–24 óráig 
(Semmelweis u. 6., (62) 544 000).
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.

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról
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VICCES 
GONDOLATOK

Vicces részletek 
iskolai dolgozatokból


- Zrínyinek csak fél sze-

me volt, ám ez nagyon za-
varta a csatákban.


- A katonák életüket és 

halálukat kockáztatták.


- A hős holtan esett ösz-
sze. Ezt később nagyon saj-
nálta, de akkor már nem 
volt mit tenni.


- A víz oxigénből és fo-

lyadékból áll.


- A szomorú elhanyagolt 
sírok mellett élettel teli sír-
halmokat is találhatunk.


- A mocsári vész 1526-

ban volt.


- A Szent Jobb István ki-
rály bal keze.


- Janus Pannonius 15 

éves korában elterjedt Eu-
rópában.


- Szemünk közepén van 

egy nyílás, amely minden-
kinek fekete, mivel fejünk 
belül sötét.


- A föníciaiak keresked-

tek és iparkodtak.


- A háborúban a nők is 
megteszik a kötelességü-
ket a férfiakkal együtt,  úgy 
elöl, mint hátul.


- A gesztenyesütögető 

néni kiáll a sarokra, és oda-
csalogatja az embereket a 
szagával.



- Arábiában a vizet cisz-
tercitákban gyűjtik.


- Sok régi kőzetben meg-

találhatók az őskori halak 
lábnyomai.


- A bronzkorszak tűz-

zel-vassal pusztította a réz-
korszakot.


- Döbrögi a harmadik le-

vonásban két púppal gya-
rapodik.


- A középkorban a vára-

kat katakombákkal lőtték.


- Kanada területe egyenlő 
Európa lakosságával.


- A kenguru kicsinye fé-

szeklakó.


- A ménes egy nagy 
lócsomó.


- Toldi a csónak felé in-

dult, mikor a cseh vitéz 
elővette a kardját és  majd-

nem lelőtte Toldi Miklóst, 
ő azonban észrevette a fon-
dorlatos tervet.


- Szulimánt a szigeti ost-

romnál megölték, ezért 
egyelőre felhagyott  azzal 
a szándékával, hogy Ma-
gyarországot meghódítsa.


- Kolombusz háromszor 

indult útnak, bár a máso-
dik útján meghalt.


- Az őserdő olyan terü-

let, ahova emberi kéz meg 
nem tette be a lábát.


- Zrínyit a bécsi kamaril-

la által felbérelt ólmozott 
vadkan ölte meg.


- A végek vitézei több-

nyire nem éltek haláluk 
napjáig, mert már  koráb-
ban elestek.


- Lincoln anyja már cse-

csemő korában meghalt.


- És akkor a költő meg-
írta a Szundi két apródja 
című verset.


- Julius Ceasart a márci-

usi Idusok ölték meg.


- Egyiptom őslakói a mú-
miák.


-  A Magna Char ta 

Libertatum kimondta, hogy 
ugyanazért a bűnért senkit  
nem lehet kétszer megölni.


- A kutatók az őshazában 

megtaláltak az ősmagyarok 
hátrahagyott részeit.


- A Bibliát Guttenberg 

találta fel.


- Anonymus III. Béla 
névtelen jegyese volt.


- A XVIII. századi fő-

urak palotakertjei tele vol-
tak szépen nyírt  szökő-
kutakkal.
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!ÁLLÁS–OKTATÁS

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között 
a 70/567-5977-es telefonszámon 
vagy a beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.
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A Beltaste Mórahalom Kft. mórahalmi munkavégzéssel 
FELVÉTELT HIRDET 

sasliktűző, hús- és zöldségvágó, 
csomagoló, gyártósori kisegítő és takarító 

munkakörökben azonnali kezdéssel.
Amit kínálunk:

• Bérezés:  bruttó 140.000 - 200.000 Ft között
• Cafetéria • Igény szerint céges járat 

minden környező településről
• Útiköltség térítés • Teljes munkaidő

• Hosszútávú munkalehetőség

Algyői ruhaválogató 
cég targoncavezetői, 

anyagválogatói, 
kézi anyagmozgatói 

munkakörre 
FELVÉTELT 
HIRDET. 

Előny: jó fizikum, munkabírás! 
Érd.: 06-62-267-187.  

E-mail: texval.kft@gmail.com
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ÁLLÁST KÍNÁL
Ballonos víz kiszállításra fi atal dinamikus 
munkatársat keresünk Szegedre főállásban. 
Információ:  06-30/915 93 99.
Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. keres 
műszaki végzettségű munkavállalókat karban-
tartó, gépkezelő munkakörbe. Villanyszerelő, 
gépszerelő, géplakatos szakképesítéssel ren-
delkező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal jozsef.
toth@hungarymeat.hu e-mail címen lehet.
Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. szenny-
víz előtisztító telepre keres karbantartó, gép-
kezelő munkakörbe műszaki végzettségű és 
betanított munkavállalókat. Jelentkezni lehet 
a jozsef.toth@hungarymeat.hu e-mail címen 
küldött vagy a Majsai út 30. szám alatt a por-
tán leadott önéletrajzzal
Németországba és Dániába keresünk mun-
kavállalókat mezőgazdasági területre: állat-
tenyésztés - állatgondozás (szarvasmarha, 
sertés), traktoros, mezőgazdasági gépszere-
lő, növénytermesztési területre és erdészeti 
munkákra, ill. betanított munkákra. Tapasz-
talat előny, de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. Jelentkezés: 
 06-70/607-0067, szeged@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi telep-
helyére keres betanított munkára férfi  mun-
kavállalókat bármely korosztályból, öntvény-
megmunkálásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. Érd: mun-
kanapokon 8-16-ig,  06-70/940-1263

Protetikában jártas fogszakorvost ke-
resünk kiemelt bérezéssel heti 4 napos 
munkaidőben mosonmagyaróvári ren-
delőbe.   06-20/9437-219, e-mail: 
lajos.faragodr@gmail.com

Teher-/mezőgazdasági gépjármű-
szerelőt keresünk szegedi műhe-
lyünkbe. Amit kínálunk: 2 műsza-
kos rend, fűtött és szerszámokkal 

felszerelt műhely, munkába já-
rás támogatása, kiemelt bérezés. 

Érd.:  06-30/988-67-61 / 
baranyi.andrea@dozer-ep.hu

OKTATÁS
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 17-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-86, 
www.ciganynyelvoktatas.hu

Masszázstanfolyamok: talp, aro-
maolajos és tradicionális thai 

masszázs indulnak Szegeden ápri-
lis 7-től.  06-30/913-6576 
www.thaijogamasszazs.hu

Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
  06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA!
- 950-1000 Ft/ órabér
- vonzó cafeteria (br. 25.900 Ft)
- műszakpótlékok: 15-50 %
- szombat/vasárnap +50% pótlék
- hazautazás 100%-os támogatása
- fizetési előleg 

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

50
87

5

50
87

9

TAKARÍTÓ 
MUNKATÁRSAKAT 

keresünk:  
• irodai környezetbe  

•reggeli munkavégzésre  
•heti 3 alkalommal
Jelentkezés  

munkanapokon 
9.00-16.00 között: 
 06 30 676 1975

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu
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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 számítógé-
pes ismerettel rendelkezel, szereted a kihívásokat, nagy a munkabírásod, 

akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz! 
50 év felettiek jelentkezését is várjuk! Magas kereseti lehetőség!

Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@russmedia.hu 
e-mail címre kérjük. 

Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550

ÁLLÁS–OKTATÁS

Az álláshoz tartozó elvárás:
Számítógép, szövegszerkesztési ismeretek;

Előnyt jelent: Közbeszerzéses pályázatok 
összerakásában jártasság.

TITKÁRNÔI ÁLLÁSRA keresünk 
titkárnői munkakörben szerzett gyakorlott 

munkatársat Szegedi irodába.

Fényképes önéletrajzot a 
titkarsag6724@gmail.com email címre várjuk.
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Hódmezővásárhelyen üzemelő 
telephelyünkre faipari
szakközép vagy technikumi 

végzettségű, gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező 

munkatársat keresünk
irodai munkakörbe.

AutoCAD illetve látványtervező 
program ismerete előny.

Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal e-mailen lehet:
skkft@invitel.hu

Telefon:  0630 9591-601
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Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?

Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN
35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/799-5957, E-mail: ginop612@minervabridge.hu

Eng.szám: E-000034/2013

BETANÍTUNK CSAPATUNKBA!
Jelentkezés: www.ceglass.hu

hr@ceglass.hu • +36-70/684-9794

Gépkezelő Rakodó
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 De/Du mûszakrend  Modern munkakörülmények 
 Mûszakpótlék és Készpénz-Cafeteria

 Ingyenes buszjárat vagy bejárás támogatása
 Folyamatos képzések és karrier lehetôség 

 Munkaruha  Fix béremelés 3 és 6 hónap után

Akár 300.000 Ft/hó

Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat! szeged@szuperinfo.hu

Telefon: 06-62/542-282

OKTATÁS!

•  CNC marógép-
kezelő

•  Munkaügyi- és 
TB-ügyintéző

•  Lakatos-hegesztő 
(előny: karosszéria 
lakatos végzettség)

•  Minőségellenőr 
(előny: lakatos-fémipari 
képzettség és rajz 
olvasási képesség)

Munkavégzés helye: Szeged
Jelentkezni lehet 

önéletrajzzal:
kertesz.monika@rampf.hu. 

vagy a levelezési címen: 6791 
Szeged, Széksósi út 58-60.

A Rampf Formen Kft. 
gyártókapacitás fejlesztéséhez 

az alábbi munkatársak 
jelentkezését várja:
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Németországi munkavégzésre 

HEGESZTENI 
TUDÓ 
munkatársak 

jelentkezését várjuk!  

Kiemelkedő � zetés, 
hosszú távú biztos munkalehetőség!

3 hét munka után 1 hét pihenő!
Jelentkezés munkanapokon 

7:30-16:30-ig a 06-22/574-318 vagy 
a 06-22/574-082 telefonszámon
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KÔMÛVESEKET VAGY BRIGÁDOT, 
RUTINOS SEGÉDERÔT FELVESZEK!

BURKOLÓKAT ESETI 
MEGBÍZÁSSAL KERESEK!

06-20/291-3613
6782 Mórahalom, Guczi sor 17.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,

ha egy hirdetést szeretne feladni! 

Jöjjön be hozzánk, mi helyben megoldjuk!

Hirdetése megjelenhet:

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

• egy vagy több megyében
• az ország egész területén!

Ne utazzon kilométereket,
ne telefonáljon el ezreket,
Ne utazzon kilométereket,



52018. február 23.

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:    

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, jelvényeket, 

kitüntetéseket, ezüst dísztár-
gyakat, csillárt, könyveket, régi 
rádiót, szódásüvegeket, demi-
zsonokat, zománcozott kanná-
kat, 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, 
cigarettatárcát valamint ezüst 
evőeszközt, stb. vásárolok. Hív-
jon bizalommal, készpénzzel fi-

zetek.  06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 
mosógépet, kazánt, vízmelegí-
tőt, hegesztőtrafót, radiátort 

mindenféle rossz gépeket ócska-
vasat, csaptelepet színesfémet 
azonnali készpénzfizetéssel vá-

sárolunk. Hívjon bizalommal. Díj-
talan kiszállás (akár tanyára is, 

hétvégén is). Szállításról gondos-
kodom.  06-30/396-4495.

Áruszállítás, költöztetés, lomta-
lanítás.  06-70/241-2240

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, tel-
jes hagyatékot vásárolok.  06-30/354-
3210,  06-70/505-9040
Bontott építőanyagok eladók: kis és nagy 
tégla, kétfalcos cserép, kúpcserép, faanyagok. 
 06-30/814-9068,  06-30/181-1387.
Derékszög vagy T-hajtóművet, kis eszter-
gát vagy oszlopos fúrót keresek.   06-
30/891-2335
Diavetítőt, diafilmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Könyvet, régi pénzt veszek.  06-30/354-
3210.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek.  
 06-30/480-2661.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.
Új nercbunda gyönyörű zsemle színű, ele-
gáns, 42-es méretű és oposszum bunda 
44-46-os méretű jelképes áron eladók. 
Irányár: 55.000 Ft és 40.000 Ft.  06-
70/626-5228.

ALBÉRLET
Szeged, Zöldfa u. 14. 6/24. 2 szobás al-
bérlet kiadó 2018. április közepét&#245;l. 
Lakóterület: 52 m2.  06-30/7017-061.

ÁLLAT
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot március 10-
re előjegyzek és házhoz szállítok.  06-
62/297-079,  06-30/299-3168
Sárga tojótyúk, mély almos, jó tollazatú, kb. 
2 kg-os, ingyenes házhoz szállítással meg-
rendelhető. 600 Ft/db. 30 db-tól árkedvez-
mény.  06-30/835-1121
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.  
 06/70-240-13-31

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Házi szappan főzés zsiradékból.   06-
30/322-1030
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek és én meg-
nyugosztlak titeket. Máté 11/28. Eleged 
van a világ nehézségeiből, jöjj Jézushoz. 
Ingyenes lelki támogatást vállal Lukács 
József lelkipásztor. Gyülekezeti alkalom 
Kistelek, Tóalj u. 11., vasárnap 16 órától.  
 06-70/770-1146

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! RUF 
keményfa brikett 100% bükkfá-

ból 80 Ft/kg. Ingyenes kiszállítás 
Csongrád megyében 300 kg-tól. 

Rendelés, információ:  06-
20/368-6808

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 16 
e Ft/m3, kiszállítva.  06-30/217-5575,  
 06-70/506-8000 UETR: AA598773

INGATLAN
Ingatlan tulajdonos? Segítünk a legjobbat ki-
hozni ingatlanjából. www.lakasturizmus.com.
Kisteleki belvárosi téglaépítésű 2 szobás 
családi ház eladó.  06-30/182-5195

Orosháza külterületén eladó 1,1 
Ha szántó kis tanyával. Érdek-
lődni az esti órákban:  06-

20/220-3295

Orosházán, Kossuth téren 1. eme-
leti 2 szobás, 58 négyzetméte-

res lakás 15 négyzetméteres ga-
rázzsal eladó. Érdeklődni az esti 

órákban:  06-20/220-3295

Sándorfalva-Kővágón 2011-ben épült 
ház tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. 
Életvitelszerű lakhatásra alkalmas. Érd.: 
 06-20/255-6034.
Somogy megyében, Kaposvárhoz közel, 
Nagyberkiben 110 m2-es családi ház szu-
terénnel, ház alatti garázzsal, ipari áram-
mal eladó. Ir.ár: 9 M Ft,  06-82/423-326
Szegeden, a Szilléri dombon belterületi 
szántó eladó.  06-30/701-7061.

JÁRMŰ
Traktort, max 30 LE-ig keresek: TZ4K, 
Rába15, MT-8, AGT, Goldoni, Carraro, 
Valpadana, T-25, Feng-Shou.   06-
20/323-8387

MEZŐGAZDASÁG
KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta februártól akciósan rendelhetők 
házhozszállítással. www.kukoricavetomag.
hu  06-20/980-4449

NÖVÉNY
Dióbél eladó, 2000 Ft/kg  06-20/381-4552

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, 
azonnali kezdéssel vállalok Sze-
geden, vidéken és Budapesten 
is, vállalom lakásának teljes ki-
ürítését, lomtalanítását padlás-
tól a pincéig, valamint vásárolok 
bútorokat, dísztárgyakat, képe-
ket, csillárt, rádiót, fali tányért, 
ócskavasat (vashulladékot), ha-

gyatékot. Díjtalan kiszállás, kész-
pénzes felvásárlás (hétvégén is). 

 06-70/279-8960.

0 Ft-tól lomtalanítunk.  06-
20/33-167-33

0-3,5 t-ig költöztetés, bútorszállítás, rako-
dókkal vagy anélkül minden nap.  06-
20/5655-744.

A KIRÁLY ROLÓ! Nem működő re-
dőny, reluxa, szúnyogháló javítá-
sa, cseréje, megtévesztő, kedvez-

mények nélkül. Gurtnicsere.  
 06-70/354-03-51

A REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és mű-
anyag redőnyök, reluxák, harmo-
nikaajtók, szúnyoghálók javítása, 

cseréje, gurtnicsere.  
 06-30/354-3851.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
Februárban! Redőnyök, szúnyog-

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

Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javí-
tását, felújítását vállalja díjtalan kiszállással, 
garanciával.  06-20/621-8880
Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342
Bármilyen bádogos munkát vállalok, tetőt 
is.  06-70/352-9880
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, 
központifűtés-szerelés, javítás.   06-
20/9841-370.

Duguláselhárítás 0-24, kiszállá-
si díj nélkül, garanciával.  06-

70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatorna-
tisztítás vidékre is! Kamerás csa-
tornavizsgálat! Ingyenes kiszál-

lás, tiszta munka.  
 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Épületek felújítását, vakolását, falazását, 
betonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást 
vállalok.  06-30/263-4358.
Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes fák 
bontása beépített helyekről alpintechnikával, 
garanciával. Ágdarálás, zöld hulladék elszál-
lítása.  06-20/448-4664
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosaras 
munkagéppel. Igény esetén teljes körű elta-
karítás. Gyorsan, megbízhatóan, határidővel 
vállalom.  06-70/310-5877, Kónya István.

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

lül. Akció február 28-ig.  06-
20/40-39-489,  06-30/747-

75-80
Festés, mázolás anyaggal, munkadíjjal, 2-3 
szobás lakás 60-70 E Ft.  06-20/610-47-67
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, vízme-
legítő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj 
nélkül, garanciával. Hétvégén is!   06-
30/481-0411.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-
központi porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, 
karbantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77
Hideg-meleg aszfaltozást, térkövezést, 
kőművesmunkát, betonozást stb. vállal a 
Seresút Kft.  06-70/432-4914
Kapuk készítése, akár ipari méretben is. 
 06-30/928-1085

Klímaszerelés, hőszivattyús rend-
szerek telepítése, szellőzés szere-

lés. Érd.:  06-70/297-6697
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi.  
 06-30/383-7116

Költöztetés, bútorszállítás, ra-
kodókkal vagy anélkül minden 
nap.  06-20/5655-744 Fehér 

Norbert
Kútfúrás.  06-30/554-5544.

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

Műkő sírkeretek kedvező áron megren-
delhetők! Lefedéseket, virágváza, viráglá-
da pótlást, betűvésést, feliratozást, emlék-
tábla, fejpárna, pad, porcelánkép készítést, 
sírkőtisztítást vállalunk.  06-70/235-1931
Parkettázás  06-30/62-34-342

Redőny Doktor! Redőnyök javítá-
sa, újak készítése, garanciával. 

Hétvégén is.  06-20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán be-
lül, hétvégén is. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Szobafestést-

mázolást és ereszcsatornázást 
vállalok 3000 Ft/fm.  06-

20/498-0012
Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-
0926
Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr!  06-20/420-3324!
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.  
 06-30/924-3867

SOS tetőszerviz! Vállaljuk tetők 
beázásának megszüntetését, bá-

dogozását.  06-30/885-9019

SOS víz gyors szerviz! Vállalunk 
felújítást és 24 órán belüli javí-

tást.  06-70/2-139-419
Szobafestés, gipszkartonozás, hőszigete-
lés, laminált padló rakás, burkolás, kőmű-
ves munkák olcsón.  06-20/971-2719.
Szobafestés, mázolás, tapétázás precí-
zen, rövid határidővel.  06-70/235-0566

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 
tető- és padlásszigetelést válla-
lok azonnali kezdéssel.  06-

30/747-7580
Szobafestést, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  06-70/427-00-26
Szőnyegtisztítás háztól-házig. Barzak 
takarítószolgálat.   06-20/363-0760,  
 06-20/318-6488, facebook: barzaktakarítás
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.

Társasházak részére külső feljárólépcsőket 
gyártunk műkőből. Pihenők felújítását, aka-
dálymentesítést, belső lépcsők gumipótlását 
vállaljuk.  06-70/548-88-37

Tetőfedő, ács, bádogos munká-
kat, lapos tetők szigetelését, in-

gyenes árajánlattal vállaljuk.  
 06-20/492-5992

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

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, TELEVÍ-
ZIÓ, HŰTŐGÉP, CENTRIFUGA, TA-
KARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 
DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁ-
SA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZE-

GED, 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
Villanyszerelést vállalok.  06-30/272-
8392
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelést válla-
lok.   06-20/260-9508, levaiteamkft@
gmail.com
Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, csésze, mosogató, mosdó, 
csaptelepek, szifonok cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.
Vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, javítások.  06-30/322-1030
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mosdó, 
csapok, WC tartályok cseréjét, bekötését vál-
lalom.   06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!  06-
30/425-02-26
Megismerkednék ötvenéves kortól öz-
vegyasszonnyal minden káros szenvedélytől 
mentes vagyok 170/84 közel hatvan éves. 
 06-70/2488-825

Sikeres pártalálás!  06-30/355-
20-39
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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 55 Ft/kg, vas 60 Ft/kg, akkumulátor 190 Ft/kg, 
hullámpapír és színes papír 10 Ft/kg,

rézvezeték 250-300 Ft/kg, aluvezeték 26 Ft/kg

Tel.: 06-20/438-8732, Rozsdamaró Kft. 
Szeged, Szabadkai úton, a  szentmihályteleki elágazásnál.
Nyitva: H-P: 7.00- 16.00 Szo: 7.00-12.00

Roncsautó átvétel megegyezés szerint, 
forgalomból kivonás! Szállítás megoldható!

50074

www.szuperinfo.hu

SZOLGÁLTATÁS

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN, BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

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

50056

ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-871 49654

Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999 50276

Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
gyümölcsfák metszése, 

permetezése, 
kaszálás, bozótirtás.

Suti Park Bt.
 06-20/973-3225 50651

50651

TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

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 50344

50907

Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00
Telefon: 06-62/20-20-71

Szeged, Cserje sor 4.
(Baumax háta mögött)

Vas .........................................55 Ft/kg 
Lemez ...................................45 Ft/kg
Hullámpapír .........................5 Ft/kg
Vegyes papír ........................3 Ft/kg
Használt akku. ..............210 Ft/kg
Kábel ........................100-200 Ft/kg
Műa. láda ..............................30 Ft/kg
Alumínium .............300-380 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-201 50661

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 50838

50564

KOVÁCS
****

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ • javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

47984

Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, 
szalagfüggöny, fi x és mobil 

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

az ERECO Zrt. újra megnyílt telephelyén 
a Délép Ipari Parkban: Szeged, Dorozsmai út 35. 

Tel.: +36 20 459 9923 • e-mail: ereco.szeged@ecore.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00–15.30-ig.

Szombat, vasárnap zárva!
Extra árakkal várjuk régi és új partnereinket!

Pl.: horgany: 600 Ft/kg, alumínium: 280-450 Ft/kg, 
vas: 50 Ft/kg, lemez: 40 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 

saválló: 280 Ft/kg, sárgaréz: 980 Ft/kg, 
akkumulátor: 220 Ft/kg, vörösréz: 1380 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA

49891

Szegedi 
Szuperin

fó

Tisza Lajos utca 6.
Tel./fax: 62/542-282

Nyitva: H–P.: 8–16-ig

A 2018. 03. 31-ig megrendelt

Gránit sírkeretek
2017-es árakon!

MINŐSÉG – MEGBÍZHATÓSÁG – GARANCIA
KOVÁCS SÍRKŐ BT.

Információ: www.kovacsgranite.com

Elérhetőségünk: 
06-20/323-0118; 06-20/918-4496

50420

Nyitva: H-P: 8-16 vagy 
egyeztetett időpontban.

Telephely: Algyő, Téglás u. 
132. (temető bejárat)
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VICCES 
GONDOLATOK

22018. február

Szegedi 
Szuperin

fó

Szent Antal Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda
Tágas, szép környezetben található családias 

légkörű gyermekközpontú iskolánkban 
kis létszámú osztályokban a kereszténység 

szellemében mindenkit hozzásegítünk a 
nyugodt tanuláshoz, a szép gyermekévekhez, 

és a képességeinek maximális 
kibontakoztatásához.

Iskoláink:  6756 Tiszasziget, Május 1 u. 21. 
6755 Kübekháza, Petőfi  tér 44.-45. 

Érdeklődni: Tel: 62/594-060; 20/66 33 411
email: szentantal.titkarsag@gmail.com 50842

50845

Csikli Kft.

ÚTALAPKÔ
SÓDER
HOMOK

Szeged, Boszorkányszigeti Depó
Telefon: 06-70-423-5937, 06-62/542-624

Nyitva tartás: h-p.: 7.00-15.00-ig.
Igény esetén kiszállítással! www.csikli.hu

EGYÉB KÔ, KAVICS, 
KULÉ ANYAG

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.

50849

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Telefon: 06-70/520-3808

www.fordex99.hu

Széles választék, kedvezô árak!

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

rendelésre rövid határidővel.

info@t-epuletgepeszet.hu
www.t-epuletgepeszet.hu

Tel.: 06-20/366-9868
RUGALMAS, TELJES KÖRŰ MUNKAVÉGZÉS

DÍJMENTES ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS

Víz, csatorna, fűtés 
Gáz, gázkészülékek 
Megújuló energia 

Komplett lakásfelújítás 
Csőtörések javítása 

Kárügyintézés 

50896
Tel.: +36 20/366-9868

E-mail: info@t-epuletgepeszet.hu

www.t-epuletgepeszet.hu

TERVEZÉS

KIVITELEZÉS

KERESKEDELEM

VÍZ – GÁZ – FŰTÉS – CSATORNÁZÁS
TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS

MEGÚJULÓ ENERGIA
GÁZKÉSZÜLÉKEK

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Tel.: +36 20/366-9868

E-mail: info@t-epuletgepeszet.hu

www.t-epuletgepeszet.hu

TERVEZÉS

KIVITELEZÉS

KERESKEDELEM

VÍZ – GÁZ – FŰTÉS – CSATORNÁZÁS
TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS

MEGÚJULÓ ENERGIA
GÁZKÉSZÜLÉKEK

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK

BEMUTATÓTEREM: 6728 SZEGED, BAJAI ÚT 2/A
TELEFON: +36 62/310-399, +36 30/253-9344

E-MAIL: INFO@DELPLAST.HU
WWW.DELPLAST.HU

A NAGY SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL 

AZ AKCIÓT 2018. MÁRCIUS 30-IG 
MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

VÁSÁROLJON A GYÁRTÓTÓL!

45% KEDVEZMÉNNYEL!

50876

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

A baktériumokról: 
- Van mikroszkopikus, 

ami kicsit nagyobb, mint 
ami  mikroszkóppal látható.


- A középkorú lovagok a 

lovagi tornákon mindig egy 
hölgyet tűztek maguk elé.


- A nemzetiségi iskolák-

ba több ajkú diákok járnak.


- Nyáron nő a kalapos 
gomba, télen a kucsma-
gomba.


- Villon fő műve az Ótes-

tamentum.


- A görög ábécé kezde-
te: alfa, béta, céda...


- II. József, a vaskala-

pos király Mária és Teré-
zia fia volt.


- A fecske egy költöző 

madár olyan, mint a gó-
lya, csak sokkal kisebb  és 
nem hasonlít rá.


- Barbarosa seregében 

kitört a pestis, amely elöl 
maga a császár is  csak ál-
ruhában tudott menekülni.


- Ady Boncza Bertalant 

vette feleségül.


- Bombay éghajlata olyan 
egészségtelen, hogy lako-
sai máshol laknak.


- A Toldi olyan mű, 

amelyben a főhőst feldol-
gozzák.


- A kőolajat kövekből 

sajtolták.
forrás:  SuliHáló.hu
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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 50356

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!

SZEGED KÖRZETI  2014. szeptember 19., XXIV/38. SZEGED KÖRZETI2018. február KERTVÁROS
SZEGED KÖRZETI  2014. szeptember 19., XXIV/38.

WWW.BALINTBAZAR.HU
ÚJ TERMÉKEK: NAPPALI 

BÚTOR SZETT, KEMÉNYFA 
GARDRÓB, KONYHABÚTOR, 

HÁZTARTÁSI GÉPEK, 
KANAPÉK, EGYÉB KINCSEK

Német használt cikkek boltja
Szeged, Brüsszeli krt. 14.
 06 30 637 6432
H-P: 9.30-18 Szo: 9.30-13 óráig. 50815

ZÖLDFA HÚSBOLTOK
AKTUÁLIS AJÁNLATA

Csirke far-hát (6kg felett) ............139 Ft/kg
Csirkecomb egész ..........................599 Ft/kg
Csirkecomb fi lé ...............................799 Ft/kg
Csirkemell fi lé ............................1.199 Ft/kg
Pulykaszárny .................................449 Ft/kg
Pulyka felsôcomb fi lé .................1.050 Ft/kg
Kacsa bôrös háj ..............................869 Ft/kg              
Kacsa szárnytô ...............................599 Ft/kg
Tyúk, kakas egészben .....................899 Ft/kg
Sertés lapocka ................................999 Ft/kg
Sertés kolbászhús 70/30-as .............769 Ft/kg
(Rendelésre 10 kg felett)
Sertés húsos császárvég ...................699 Ft/kg
Sertés húsos csont ...........................249 Ft/kg
Sertés bôr nélküli szalonna ...........499 Ft/kg
Marhalábszár, -nyak .................1.899 Ft/kg
Birkahús kockázva .....................1.499 Ft/kg 

Minôségi magyar termékekkel 
és  füstölt áru választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Az ajánlat időtartama: 2018. február 23.-március 5-ig, 
ill. készlet erejéig tart.

Üzleteink:
Szeged, Zöldfa u. 2. Tel.: 62/468-879

Ny.: k.–p.: 7–17, szo.: 7–12-ig
Szeged, Hont F. u. 5. Tel.: 62/312-163

Ny.: k.–p.: 7–17, szo.: 7–12-ig
OTP Szép Kártyát és Erzsébet utalványt is elfogadunk!

50886

Havonta megújuló, 100-nál is több
terméket érintô Alma patikai akció-

inkkal akár 50% kedvezményt is kaphat.

Alma Gondozási kártyával  5% (minden vény nélkül kapható gyógyszer, 
egyéb termék vásárlásakor és egyes
vényköteles, társadalombiztosítási

támogatást nem élvező gyógyszerek árából)
azonnali kedvezményre jogosult.

A kedvezmények más akcióval nem vonhatók össze.

Látogasson el patikánkba és kövessen minket facebook oldalunkon is! www.facebook.com/dompatika
Tel: +36 62 444 855

Cím: 6720 Szeged, Oskola u. 19.
E-mail: dompatikaszeged@gmail.com

Nyitva tartás: H-P: 7:30-19:00 Sz: 8:00-12:00

Megújult a DÓM Patika!
Szeged szívében széles áruválasztékkal várjuk régi és új betegeinket

és az egészségüket megôrizni kívánó vásárlóinkat!

ÍzelÍtô AkciÓS AjánlAtunkbÓl!

Detralex 500mg filmtbl. 60xAz akciók időtartam
a  2017. 05. 26- 06. 30-ig!

5729.-Ft helyett

4299.- Ft

3349.-Ft helyett 

2499.- Ft

4149.-Ft helyett

2999.- Ft
Prostamol uno
320mg 60x

ÍzelÍtô nyári AjánlAtunkbÓl:
    uriage, bioderma, la roche Posay napozókra
         1000 Ft  kedvezmény aug. 31-ig
             továbbá a második uriage vagy Vichy termék féláron jún. 30-ig
                 Vichy Dercos samponokra 500 Ft, a hajhullás elleni
                    ampullákra pedig 1500Ft kedvezményt adunk jún. 30-ig

lioton gél 100g

 

DÓM PATIKA
6720 Szeged,

Oskola utca 19.
Tel.: +36 62 444 855

Nyitva:
H–P.: 7.30–19.00 • Szo.: 8.00–12.00

          Facebook:
www.facebook.com/dompatika

50887

Havonta megújuló akciókkal várjuk 
kedves betegeinket, vásárlóinkat!

          Facebook:

A
z árváltozás jogát fenntartjuk. Mérlegeink hitelesek 

és PONTOSAK! 
Gyôzôdjön meg róla 
személyesen!
Tel.: 06-20/353-3639, 
06-62/664-871
Telephely:
6771 Szeged-Szôreg, 
Makai út 46.
Nyitva: h–p.: 7.30–16.30, 
szo.: 7.30–12 óráig.

AKKUMULÁTOR-, VAS- ÉS SZÍNESFÉM-FELVÁSÁRLÁS!
Szigetelt rézkábel ....................370 Ft/kg
Vas ...............................................55 Ft/kg
Vaslemez ....................................45 Ft/kg
Akkumulátor ............................210 Ft/kg
Alumínium......................300-440 Ft/kg
Alu italosdoboz ........................240 Ft/kg
Ólom .........................................470 Ft/kg
Horgany ....................................530 Ft/kg
Saválló ......................................250 Ft/kg
Sárgaréz ...................................930 Ft/kg
Vörösréz ...............................1.350 Ft/kg
Vörösréz fényes, nyúzott .....1.460 Ft/kg
Ónozott vörösréz ..................1170 Ft/kg 50817

Dr. Körmendy Mária
fog- és szájbetegségek szakorvosa és gyermekfogszakorvos

Rendelő: Szeged, Szivárvány u. 14/A fszt. 2.
Bejelentkezés: (62) 445 275, (20) 8 232 935, (30) 60 59 886

Rendel: kedden és csütörtökön 17–18-ig,  előre egyeztetett időpontban
www.drkormendy.segitek.hu

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKAL SZERZŐDÖTT

Fogorvosi rendelő

Dr. KörmenDy mária
fog- és szájbetegségek szakorvosa és gyermekfogszakorvos

rendel: kedden, csütörtökön 17–18 óráig és előre egyeztetett időpont alapján
Mobil: +36 (20) 82 32 935 • Telefon: +36 (62) 445 275

FOGORVOSI RENDELŐ

50878

50917

21 éve az Önök szolgálatában.Ha rossz 
a vétel?

Van megoldás! 
Bízza ránk!

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 125.

Cégünk vállalja, 
hogy háziállat-
kímélő vegyszerekkel 
végzi az irtást, a HACCP uniós 
előírásoknak megfelelően.
Fedora-Extra Kft.
Tel.: 06-62/548-535, 
06-30/946-1187,
06-30/630-1469
fedorakft@gmail.com
web: www.fedora.hu

kímélő vegyszerekkel 

50823

Légy-, darázs-, rovar- 
és rágcsálóirtás.

508446723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

AJTÓK, ABLAKOK 
a fel méréstől a beépítésig! a fel méréstől a beépítésig! a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32. 6723 Szeged, Debreceni u. 32.

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

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

szerkezetek

ÉVESEK 
LETTÜNK!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

LETTÜNK! 6

Szolgáltatásaink:
• Megosztási, 

telekhatár-rendezési, 
épületfeltüntetési 

vázrajzok • Kitűzések

Pentagram Földmérő 
Mérnöki Iroda

Szeged, Attila u. 7. I. 3.
Tel./fax: 62/317-343

Mobil: 06-30/554-4346
E-mail: pentagramgeo1@invitel.hu 50877

50912

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS 0-24

KISZÁLLÁSI DÍJ 
NÉLKÜL, VIDÉKRE 
IS, GARANCIÁVAL. 

Országh S. Miklós
Telefon: 

06-70/774-4184 50837


