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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 4-5. oldalon

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

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

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.

51
25

3

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

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

Hirdetését adja fel nálunk kedvezményes áron! 
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

E G É S Z S É G H Á Z !

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD 
ROVAT

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

• gerincbetegségek
• agyi megbetegedések

• fő nyaki verőérszűkület 
kivizsgálása, műtéti elbírálás,

terápiás javaslat
Rendelési idő: kedd 18-20 óráig
Bejelentkezés: +36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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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.
Telefon: 06-70/520-3808

www.fordex99.hu

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

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

rendelésre rövid határidővel.
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TATRADOL TRAVEL UTAZÁSI IRODA
6721 Szeged, Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487-835 • www.tatradol.hu • info@tatradol.hu

SZEGEDI INDULÁSOK! Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal!
04.07. KÜLÖNLEGES ÉRTÉKEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON:
  ZIRC-HERENDI PORCELÁNGYÁR-CSESZNEK 8.900,-Ft/fő
04.29-05.02. KÖRUTAZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN 46.900,-Ft/fő
05.11. FŐÚRI KASTÉLYOK A FERTŐ-TÓ PARTJÁN: NAGYCENK-FERTŐD 9.900,-Ft/fő
05.18-21. AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET NAPOS TÁJAIN PÜNKÖSDKOR 58.800,-Ft/fő
10.4-11. PÁRIZS-LOIRE MENTI KASTÉLYOK -NORMANDIA-VERSAILLES 119.900,-Ft/fő
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VICCES 
GONDOLATOK

- Mi a távcsöves?
- ???
- Messziről jött hajléktalan.


A bíró lefúj egy vitatható sza-

bálytalanságot, mire az egyik já-
tékos dühösen odakiált:

- Bíró úr, maga teljesen vak?
- Mit mondott? - kérdez vissza 

a bíró mérgesen.
Erre a játékos:
- Jézusom, ráadásul még süket is! 


- Nagy nap ez a mai - súgja 

oda a hóhér az akasztófa alatt ál-
ló elítéltnek. - Ez lesz a századik 
akasztásom.

- Jó magának, nekem csak az 
első.


Megtörtént házastársi 
beszélgetés:
Férfi: "Rendelek magamnak egy 

pizzát. Kérsz te is valamit?"
Nő: "Nem."
Férfi: "OK."
Nő: "... vagy mégis..."
Férfi: "Na mi legyen akkor?"
Nő: "Nem tudom."
Férfi: "Nem tudod, hogy akarsz-e 

valamit enni?"
Nő: "Nem."
Férfi: "Éhes vagy?"
Nő: "Nem tudom, talán igen."
Férfi: "Mit értesz azalatt, hogy 

talán?"
Nő: "Azt, hogy nem vagyok biz-

tos benne."
Férfi: "Ha én éhes vagyok, ak-

kor észre szoktam venni."
Nő: "Talán később éhes leszek."
Férfi: "Ok, akkor rendelek ne-

ked is egy pizzát."
Nő: "És ha később mégse le-

szek éhes?"
Férfi: "Akkor otthagyod."
Nő: "Az pocsékolás."

Férfi: "Akkor becsomagoltatod 
és megeszed holnap."

Nő: "És ha holnap nincs ked-
vem pizzát enni?"

Férfi: "Pizzát mindig lehet enni."
Nő: "De nem nekem."
Férfi: "Akkor keress valami mást."
Nő: "De most nem akarok mást."
Férfi: "OK, akkor mégis egy 

pizzát kérsz."
Nő: "Nem."
Férfi: "Akkor nem kérsz semmit."
Nő: "De."
Férfi: "Megőrjítessz!"
Nő: "Miért nem rendelsz ma-

gadnak addig is valamit...?"
Férfi: "Ahogy gondolod..."
Nő: "Rendelj magadnak egy 

sonkás pizzát!"
Férfi: "De én nem szeretem a 

sonkát."
Nő: "Én viszont igen."
Férfi: "Azt hittem, hogy MA-

GAMNAK rendelek..."
Nő: "Persze, hogy magadnak 

rendelsz."
Férfi: "Akkor minek rendeljek 

sonkát?"
Nő: "Ha esetleg megéheznék 

akkor ehetnék belőle."
Férfi: "És?"
Nő: "Azt hiszed, hogy megeszek 

valamit amit nem szeretek?"
Férfi: "Hogy-hogy TE megeszel 

valamit?"
Nő: "Miért ne?"
Férfi: "Egy pillanat... tehát én 

rendelek magamnak valamit, azért, 
hogy te ehess valamit ha esetleg 
később megéheznél?"

Nő: "Pontosan."
Férfi: "És akkor mit eszek én?"
Nő: "Az is lehet, hogy nem le-

szek éhes..."
Megjegyzés: A  Bíróság felmentet-

te a férfit a gyilkosság vádja alól és a 
vádat önvédelemre változtatta meg.
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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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

•  Hőkezelő  
munkatárs

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 munkatárs 
jelentkezését várja:
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A Szegedi  Fegyház és Börtön hivatásos állományba
BIZTONSÁGI ÉS KÖRLET FELÜGYELŐKET KERES

folyamatos  váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.
A felvételhez  érettségi bizonyítvány, valamint � zikai, egészségügyi, 

pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel szükséges. 
Juttatások:  bruttó 230.000 Ft/hó illetmény 

+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék 
+ utazási költségtérítés + albérleti hozzájárulás. 

Jelentkezés: önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu 
e-mail címre, ill. postán a 6701 Szeged Pf. 458 címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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A CSIPKERÓZSA PARKHOTEL 
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ 
ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

• RECEPCIÓS 
• PINCÉR

• SZAKÁCS
• TAKARÍTÓNÔ

CSÓLYOSPÁLOS

JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A 
TEAM@PARKHOTEL.CC 
CÍMEN LEHET.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
+36 77 700 750
WWW.PARKHOTEL.CC CSÓLYOSPÁLOS

JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A

CSÓLYOSPÁLOS

JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A
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Felnőttoktatási 
cég pedagógus 

végzettségű
ASSZISZTENST 

KERES.
Önéletrajzot az

okjcentrum@gmail.com 
e-mail címre várjuk.
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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

A 3A Takarékszövetkezet új munkatársakat (2fő) 
keres az alábbi munkakörökben és régiókban:

Munkakör: Pénzintézeti ügyintéző
Munkavégzés helye: 
Homokháti régió, Domaszéki � ók, és Zsana � ók
Alkalmazási feltételek:
•  legalább középfokú közgazdasági/pénzügyi 

végzettség,
•  ügyfélkezelésben szerzett tapasztalat,
•  jó kommunikációs képesség.
Előny:
•  pénzintézeti és hitelezésben szerzett tapasztalat
•  bankszakmai végzettség és vizsgák.
Fő feladatok:
•  Lakossági/Vállalati hitel akvizíciós tevékenység,
•  Hitel nyújtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok 

ellátása,
•  Számlanyitással, számlavezetéssel kapcsolatos 

ügyintézés,
•  Ügyfél kapcsolattartás.
Amit kínálunk:
•  hosszútávú, biztos munkahely,
•  képzéseken való részvétel folyamatos biztosítása,
•  kellemes munkakörnyezet.
Fényképes önéletrajzokat a munkakör, � ók megnevezésével 

és a bérigény megjelölésével 2018. február 15. napjáig 
várjuk a hr@3atakarek.hu email címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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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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A deszki Taugép Kft.
FELVÉTELT HIRDET

• MINÔSÉGELLENÔR MUNKAKÖRBEN.
Feladat: minőségellenőrzési tevékenység gépgyártás 

területén alapanyagátvételtől a folyamatközi ellenőrzésen 
át a végellenőrzésig, valamint ezen tevékenységek 

dokumentálása. Feltétel: műszaki rajz olvasási készség, 
számítógép kezelői ismeret. Előnyt jelent a minőség-

ellenőrzés területén szerzett ismeret, gyakorlat.

• VILLANYSZERELÔ MUNKAKÖRBEN. 
Feladat: épületvillamossági szerelés, szerszámgép javítás. 
Előnyt jelent szerszámgép javításban szerzett tapasztalat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni lehet személyesen: 6772 Deszk, 

Alkotmány utca 13., allas@taugep.hu e-mail 
címen vagy 62/571-600 telefonszámon.
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• kis létszámú osztályok
• államilag elfogadott bizonyítvány
• 21. századi pedagógiai módszerek
• tanórák kezdése 9 órakor
• lovaglás, jóga, néptánc, balett, sakk, foci
• anyanyelvi szintű angol nyelvtudás elsajátítása
• folyamatos beiratkozás egész évben

SZEGED, LIDICEI TÉR 1.    +36 62 684 082     +36 20 490 1246

ÁLTALÁNOS ISKO� 
SZEGEDI NEMZETKÖZI

OFFICE@SZEGEDIPS.COM

WWW.SZEGEDIPS.COM

IPSSzeged • 90x47 mm

vintezis creative studio ©2017-10

•  kis létszámú osztályok
•  államilag elfogadott 

bizonyítvány
•  21. századi pedagógiai 

módszerek
•  tanórák kezdése 9 órakor

•  lovaglás, jóga, néptánc, 
balett, sakk, foci

•  anyanyelvi szintű angol 
nyelvtudás elsajátítása

•  folyamatos beiratkozás 
egész évben

SZEGEDI NEMZETKÖZI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGED, LIDICEI TÉR 1. +36 62 684 082  +36 20 337 3899

WWW.SZEGEDIPS.COM • OFFICE@SZEGEDIPS.COM

Fényképes önéletrajzokat: borgulya.attila@szatmarimalom.hu
Telefon: +36-30/901-6629

Feltétel: • targoncavezetői engedély
Előny: • számítógépes ismeretek
 • szakmai tapasztalat 

Malom Kft
Szegedi üzeme kollégákat keres:

Feltétel: • középiskolai végzettség
 • műszaki érzék
Előny: • megbízhatóság
 • targoncavezetői engedély

BÚZASILÓ-GÉPKEZELŐ-t
2 műszakos munkarend, versenyképes jövedelem

TARGONCÁS-t
2 műszakos munkarend, versenyképes jövedelem
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A Miskolci Patyolat 
Szegedi Üzeme
KARBANTARTÓI 
MUNKAKÖRBE

VILLANYSZERELÔT
KERES

két műszakos 
munkarendbe,

azonnali kezdéssel!
Jelentkezni önéletrajzzal:  

raczszabo.laszlo@
miskolcipatyolat.hu, 

vagy a +36-30/ 371-9081
telefonszámon. 

Bér: br. 200 000 Ft-tól.

51
16

2

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

Állásbörze–Oktatás
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ÁLLÁST KÍNÁL
ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásban (alapbér + jutalék).   06-
30/334-5262.
Balaton-parton, gyenesdiási étterem keres éves, 
illetve szezonális munkára szakácsokat, közétkezte-
tésben jártas szakácsokat, főzőasszonyokat, kony-
hai kisegítőket, felszolgálókat (lehet pályakezdő 
is)! Bérezés 200.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szállás 
megoldható. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
zsinkone.livia@freemail.hu,  +36-30/9360-907
C és E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉP-
JÁRMŰVEZETŐT keresünk ponyvás szerelvény-
re, olaszországi gabonaszállításra: 35 Ft/km. 
 06-70/418-1088
CO hegesztőket és hegeszteni tudó szerkezetla-
katosokat keresünk vidéki munkára (Győr mellé, 
ott lakással) Érdeklődni:  +36-30/337-4157

Forgalomszámlálási munka Szegeden! 
2018. 04. 18-án, szerdán, hajnali 3:00-

tól éjfélig, Szeged összes tömegköz-
lekedési járművén fogalomszámlálást 
szervezünk. Több különböző műszak-
ban lehet munkát vállalni, órabér br. 
950 Ft/óra + 50 Ft/óra a hajnali mű-

szakokra. Jelentkezni elérhetőséggel: 
forgalom@produkteam.hu, 
 06-62/420-433

Gyakorlattal rendelkező targoncást keresünk vi-
déki munkahelyre (Győr mellé, ott lakással) Érd.: 
 +36-30/937-4157
Kereskedelmi és szolgáltató cég raktárosi tapasz-
talattal valamint mezőgazdasági gép és/vagy al-
katrész ismerettel rendelkező orosházi (vagy ah-
hoz közeli) munkatársat keres raktárosi pozícióra, 
ugyanígy mezőgazdasági vagy építőipari gépszere-
lői (vagy autószerelő) ismerettel és tapasztalattal 
rendelkezőt szerviz szerelő pozícióra, illetve mű-
szaki adminisztrátor pozícióra keresünk elsősorban 
hölgy asszisztenst bővülés céljából. Jelentkezés: 
marottyi@agrotec.hu e-mail-címen
Kiskunhalasi Karosszéria- és Fényezőműhelyünk-
be keresünk tapasztalattal rendelkező autófényező 
vagy fényező előkészítő munkatársat teljes vagy 
részmunkaidőbe. Várjuk fényképes önéletrajzát: 
karosszeria@kbautoteam.hu. További informá-
ció: www.kbautoteam.hu/allas
Mórahalmi Átrakó Állomásra és Hulladékudvarra 
teljes munkaidőre, azonnali munkakezdéssel kere-
sünk alkalmazottat, számítógépes ismeretekkel. Je-
lentkezési feltétel: középfokú végzettség. Jelentkezni 
a szallitmanyozas@fbhkft.hu e-mail címen vagy a 
 06-20/323-05-20 telefonszámon lehet.
Protetikában jártas fogszakorvost keresünk ki-
emelt bérezéssel heti 4 napos munkaidőben mo-
sonmagyaróvári rendelőbe.  06-20/9437-219, 
e-mail: lajos.faragodr@gmail.com
Siófok Aranyparton (Kishorgony Büfé) keresünk sze-
zonális munkára szakácsot, konyhai kisegítőt, május 
közepétől-szeptember 3-ig.  06-30/573-2326
Szegedi munkára csőszerelőt, awi hegesztőt 
és lakatost felveszek. Bejelentett munka, hosz-
szútávra, kiemelt fizetéssel. Szállás biztosított. 
 06-70/342-8999
Szegedre keresünk napi 3 órában takarítónőt. 
Érd.:  06-30/479-6210

OKTATÁS

Aranykalászos gazda, Eladó, Boltveze-
tő, Dajka, Targoncavezető, Vagyonőr 
OKJ-s tanfolyamok Szegeden.  06-
30/310-8934 WWW.OKJCENTRUM.HU 

E:00846/2014/A001-A00122
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, aromaolajos 
és tradicionális thai masszázs indulnak 
Szegeden április 7-től.  06-30/913-

6576 www.thaijogamasszazs.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranyka-
lászos Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

Jelentkezz  TARTALÉKOS  katonának!
Kipróbálnád magad katonaként?

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes 
tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk 

mellett fontosnak tartják és támogatják a 
honvédelem ügyét. Vállald a kihívásokat, 

állj közénk és válaszd a Bátrak Útját!
Bővebb információ:  www.iranyasereg.hu

www.hadkiegeszites.honvedseg.hu
Információ:  TOBORZÓ ÉS 

ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT
6724 Szeged, Dr. Boross József u. 5.

Telefon: 0662 554-070
csongrad.toborzo@mil.hu
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A Süd-Bau Kft.
generálkivitelezés irányításához

statikus tervezőt
valamint

projektvezetőt
     keres szakirányú végzettséggel, 
B kategóriás vezetői engedéllyel.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Fényképes önéletrajzokat bérigény 

megjelölésével az allas@sudbau.hu 
e-mail címre kérjük elküldeni.
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.
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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

Állásbörze–Oktatás
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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 50 Ft/kg, vas 55 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!
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SZOLGÁLTATÁS DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
06-70/630-3806
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87149
65
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Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
gyümölcsfák metszése, 

permetezése, 
kaszálás, bozótirtás.

Suti Park Bt.
 06-20/973-3225
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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
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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 
március 31-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150
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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
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k.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: 280-445 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 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
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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 együtt, 

beépítéssel • Szúnyogháló készítése
 62/468-951 20/450-490451
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szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KIa a
20/386-7075
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, 
szalagfüggöny, fi x és mobil 

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131
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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

FABRIKETT
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Már most vegye meg 
TÉLI TÜZELŐJÉT!
Házhoz szállítással!

Tel.: +36-30/232-0509
EUTR: AA6003155

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 14–18  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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• Teljes körű 
családi ház 

felújítás
• Felelős 

műszaki vezetés
• Műszaki 

ellenőrzés
30/456-8409
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Gránit sírkeretek
2017-es árakon 
március 31-ig!

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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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 készpénzfi ze-
téssel vásárolunk teljes hagyaté-

kot Szegeden, vidéken és Budapes-
ten is (ruhaneműtől az edényekig 

mindent elszállítunk), valamint vá-
sárolunk szekrénysort, hűtőszek-
rényt, antik bútorokat, képeket, 

falitányérokat, porcelánokat, dísz-
tárgyakat, faliórát, régi karórát, 

jelvényeket, kitüntetéseket, ezüst 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 
régi rádiót, szódásüvegeket, de-

mizsonokat, zománcozott kanná-
kat, petróleum lámpákat, régi és 

modern játékokat (legókat, kisvas-
utat, társasjátékot, stb.). Valamint 
lakáskiürítést, lomtalanítást válla-
lunk. Hívjon bizalommal (akár hét-
végén is)! Díjtalan kiszállás!  06-

30/396-4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst dísz-
tárgyakat: gyertyatartó, cukortar-
tó, díszdobozok, tálcát, cigaretta-
tárcát valamint ezüst evőeszközt, 

stb. vásárolok. Hívjon bizalom-
mal, készpénzzel fi zetek.  06-

70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 
mosógépet, kazánt, vízmelegí-

tőt, hegesztőtrafót, radiátort min-
denféle rossz gépeket ócskavasat, 
csaptelepet színesfémet azonna-
li készpénzfi zetéssel vásárolunk. 

Hívjon bizalommal. Díjtalan kiszál-
lás (akár tanyára is, hétvégén is). 
Szállításról gondoskodom.  06-

30/396-4495.

Áruszállítás, költöztetés, lomtala-
nítás.  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
Derékszög vagy T-hajtóművet, kis esztergát 
vagy oszlopos fúrót keresek. 30/891-2335
Diavetítőt, dia� lmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénz� zetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Festmény, porcelán, könyv, bútor, vitrin-
dísztárgy, üveg, réz, képeslap, hagyaték fel-
vásárlása.  06-30/684-1693.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Juhászkampókat, lócsengőket, marhako-
lompokat, birkacsengőket, pitykegombokat, 
régi bicskákat tanyaberendezéshez régisé-
get vásárolok. Érd.:  06-30/979-9529
Könyvet, régi pénzt veszek.  06-30/354-
3210.
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � zetek. 
 06-30/480-2661.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.

ÁLLAT
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 tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
 06-70/240-13-31

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás ga-
ranciával.  06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB

Házi szappan főzés zsiradékból.   06-
30/322-1030

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 16 
e Ft/m3, kiszállítva.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000 UETR: AA5987773

Tűzifa szállítás erdészettől 15200 Ft/m3-
től tölgy, akác + kuglizás  06-30/668-
1375 (AA599117)

Vegyes, kemény tűzifa szállítás 12000 Ft/
m3, hasítva, szállítással.   06-20/617-
2774 (AA5999451)

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. Érdeklődni az 
esti órákban:  06-20/220-3295

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

lakás 15 négyzetméteres garázzsal 
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.

JÁRMŰ

Platós Wartburgot keresek megvételre. Bár-
milyen állapotú érdekel.  06-70/298-1836

Simson, Svalbé motorkerékpárokat, rol-
lert vásárolok, hibásat, szétszedve is. 
 06-30/905-6532

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

Vennék Simson motorkerékpárt, akár üzem-
képtelent is, ár megegyezés szerint.  06-
30/531-3592

KIADÁS, BÉRLET

Szeged, Pető�  sgt. 43. sz. alatt teremga-
rázs kiadó.  06-30/522-5842

MEZŐGAZDASÁG

Szegeden, Sándorfalvi út mellett, az áram-
fogadóval szemben, 11578 m2 szántó eladó. 
 06-30/217-8311

NÖVÉNY

Termelői gyümölcsfa lerakatunk 
megnyílik a tavaszi szezonra Hód-
mezővásárhelyen, Damjanich u. 9. 
sz. alatt. Nyitva: H–P 8–17, szom-
baton 8–12 óráig.  06-70/608-

6964

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, va-
lamint vásárolok bútorokat, dísz-

tárgyakat, képeket, csillárt, rádiót, 
fali tányért, ócskavasat (vashulla-

dékot), hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás, készpénzes felvásárlás (hétvé-

gén is).  06-70/279-8960.

0 Ft-tól lomtalanítunk, hagyaték 
és régiségfelvásárlás.  06-20/33-

167-33
4 fős festőbrigád házak, közületek fes-
tését vállalja, precíz munkával.   06-
30/939-3562.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
márciusban! Redőnyök, szúnyoghá-
lók gyártására, javítására!  06-

30/747-7580
Ács, tetőfedő, festő, kőművesmunkát vállalok. 
kis munkától a nagyobb munkáig! Számla-
képesen! Garanciával!  06-30/886-0469
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342

Baba, cica-, kutyabarát takarítás, 
ablak takarítás, illetve lakások pi-
pere takarítását vállalom.   06-

30/422-7772.
Bármilyen bádogos munkát vállalok, tetőt 
is.  06-70/271-9984

Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 

 06-20/978-3962.
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, közpon-
tifűtés-szerelés, javítás.  06-20/9841-370.

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

70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csator-
natisztítás vidékre is! Kamerás 
csatornavizsgálat! Ingyenes ki-

szállás, 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.
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 javí-
tása számlára, garanciával. Gázkészülék-Szerviz 
Bt.  06-30/906-5237,  06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízmelegítő, 
kazán, konvektor stb.) kiszállási díj nélkül, ga-
ranciával. Hétvégén is!  06-30/481-0411.

Házaknál teljes körű lomtalanítást 
törmelék eltakarításával együtt 
gyors, precíz munkával vállalom. 

 06-30/318-2814.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-
központi porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, 
karbantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77

Klímaszerelés, hőszivattyús rend-
szerek kiépítése, szellőzéstechnika. 

 06-70/297-6697
Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi. 
 06-30/383-7116
Külső-belsőépítőipari munkák kivitelezé-
sét vállaljuk.  06-70/625-0560
Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Lakásszerviz. Asztalos és más ezermester 
munkák. Rövid határidők, azonnali áraján-
lat. Ács Dániel  06-70/442-5571

Márciusi akció! Redőny, szúnyoghá-
ló, műanyag párkány készítés, ja-
vítás gyártótól, akár 2 órán belül. 
Akció március 31-ig.  06-20/40-

39-489,  06-30/747-75-80
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
Parketta csiszolása, lakkozása, hézagok tömí-
tése, 1500 Ft/m2 + anyag.  06-30/261-8170
Parketta csiszolást, javítást vállalunk 1800 
Ft/m2-től.  06-70/290-4772
Parkettázás  06-30/62-34-342

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-

gén is.  06-20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Szobafestést-mázo-
lást 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 be-
ázásának megszüntetését, bádo-

gozását.  06-30/885-9019
Szobafestés, mázolás, tapétázás precí-
zen, rövid határidővel.  06-70/235-0566

Szobafestést-mázolást, hőszigete-
lést, kőművesmunkát, utólagos tető- 
és padlásszigetelést vállalok azonna-

li kezdéssel.  06-30/747-7580
Szobafestést, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  06-70/427-00-26
Szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált 
parkettázást vállalok.  06-30/260-88-15
Szőnyegtisztítás háztól-házig. Barzak ta-
karítószolgáltat.  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.
Tanyákon, erdőnél, házaknál lévő fák kivá-
gását vállalom fűrésszel, rakodókkal, teher-
gépkocsival. Saját részre, azonnali szállítás-
sal, készpénz� zetéssel.  06-30/318-2814.
Társasházak részére külső feljárólépcsőket 
gyártunk műkőből. Pihenők felújítását, aka-
dálymentesítést, belső lépcsők gumipótlását 
vállaljuk.  06-70/548-88-37
Tetődoktor! Akár azonnali kezdéssel vállal-
juk beázások megszüntetését, ereszcsator-
na cseréjét, javítását.  06-30/5-377-577

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

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
20/492-5992

Tetőfedő, bádogos munkát vállalok, bármi-
lyen ács- és bádogos munka javításokat is. 
Hívjanak bizalommal.  06-20/568-3248
Új házak, régi építésű házak, tanya épületek 
kőműves és ács munkáit vállaljuk, közüle-
teknek is.  06-70/908-2115.
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.: 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
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, 
szifonok, csaptelepek cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét vállalom. 
 06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!  06-
30/425-02-26
Kedves, ápolt, csinos hölgy önmagára 
igényes úr jelentkezését várja.   06-
30/375-8805

Sikeres pártalálás!  06-30/355-
20-39

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
13900 Ft/fő/3 éj, 20500 Ft/fő/7 éj.  06-
30/977-6495 vagy   06-30/944-9398 
www.frankvendeghaz.hu
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Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

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

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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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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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

Tel.: +36-20/480-7606

Várjuk szeretettel minden kedves 
régi és új vásárlónkat 

Szegeden, a Fô fasor 105. 
szám alatt!

NYITVA TARTÁS: Hétfő-Szombat 8-20-ig
 Vasárnap: 9-13-ig

 Akciónk Húsvétig illetve a készlet erejéig tart.
Ne késlekedjen! 
Adja le idôben 
megrendelését 

Ballagásra és egyéb 
rendezvényeire.

Akciónk a húsvétig leadott rendelésekre is vonatkozik.

AKCIÓ
A VARGA ÍZEK
PÖRKÖLT ÉS 

KOLBÁSZBOLTBAN!
2018. 02. 12-től  minden elköltött 7000 Ft után

1 ADAG PÖRKÖLTET 
VÁLASZTHAT AJÁNDÉKBA.
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ILYEN VOLT ILYEN LETT

ILYEN VOLT ILYEN LETT

TUDTA ÖN, HOGY GÁZSZÁMLÁJA ÖSSZEGÉNEK 
AKÁR 40%-ÁT ROSSZ ABLAKÁN DOBJA KI?

CSÖKKENTSE GÁZSZÁMLÁJÁT 

ABLAKFELÚJÍTÁSSAL!

www.ablakfelujitas.hu  06 20/351-1038  Az Ön mestere: RÁCZ FERENC:  

Újjávarázsolt régi ablakok bontás nélkül!

Új ablak beépítése bontás nélkül!

ELEGE VAN...
...A MAGAS GÁZSZÁMLÁBÓL?

1. Napelem Q Cells polykristályos 285 W  ...................37.550.- Ft
2. Napelem Photowatt 245 W polykristályos  .............28.860.- Ft
3. Napelem Trina Honey 270 Wpolykristályos  ............38.167.- Ft
4. Napelem Luxor Solar  275 W polykristályos  ............40.920.- Ft
5. Napelem Amerisolar 270-280 W polykristályos .......38.500.- Ft
6.  Szigetüzemű (akkumulátoros ) 

komplett napelemes rendszer 1500 W  ................ 297.600.- Ft

Solar Tech Kft., Szeged, Vadász u. 5.
Mobil: 06-70/306-8102, Tel.: 62/640-420
E-mail:  krebseva.szeged@gmail.com

ekrebs@archenerg.eu

Napelem szállítható:
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