
SZEGED KÖRZETI 2019. február 8., XXIX/6.

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu • Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
Állandó rovatunk 

a 3-5. oldalon.

Prémium RUF keményfa 
brikett 100% bükkfából!

Ingyenes szállítás 
Csongrád megyében.  

Rendelés: 
06-20-3686808

Száraz tüzelő
egész télen
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HUNTh m

Consulting Kft.

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

2019. március 15-ig 
érvényes!

54%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

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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k.ERECO Zrt. 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: 500 Ft/kg, alumínium: 220-400 Ft/kg, 

vas: 55 Ft/kg, lemez: 45 Ft/kg, ólom: 400 Ft/kg, saválló: 200 Ft/kg, 
sárgaréz: 900 Ft/kg, akkumulátor: 210 Ft/kg, 

vörösréz: 1320 Ft/kg, rézkábel: 300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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2019. február 7-17.feebruár 7-17.

ÁSOTTHALOM: Királyhalmi u. 44. • ZÁKÁNYSZÉK: Dózsa György u. 54.
MÓRAHALOM: Szegedi út 34. • DOMASZÉK: Köztársaság tér 5.

Legyen ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!   Regisztráljon üzleteinkben!

Mizo trappista sajt
125 g, szeletelt, laktózmentes

Sole-Mizo

 Ft
2472 Ft/kg

Sajtos-tejfölös 
pogácsa
90 g, Zombor Cipó Kft.

 Ft
1722 Ft/kg

Mizo tejföl
330 g, 20%,
laktózmentes,
Sole-Mizo

 Ft
1148 Ft/kg

Eva tonhal
2x80 g, több íz, növényi olajban
Podravka

 Ft
4369 Ft/kg

Soproni sör
0,5 liter,
4,5%,
Heineken

 Ft
458 Ft/liter

Tento Natural Line toalettpapír
3 rétegű, 24 tekercs, Metsa

 Ft
50 Ft/tekercs

Watt
energiaital
0,25 liter, több íz,
Aquarius-Aqua

 Ft
556 Ft/liter

Nádudvari Debreceni
páros kolbász
1 kg, csemege, csípős,
Nádudvari Élelmiszer Kft.

 Ft
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SZELEKTÍV HULLADÉKVÁLOGATÓ-
SEGÉDMUNKÁS MUNKAKÖR 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. 
március 1-jei kezdéssel, szelektív hulladékválogató-
segédmunkás munkakör betöltésére munkavállalót 
keres.
Elvárások:
• � zikai állóképesség,
• terhelhetőség,
• egészségügyi alkalmasság,
• megbízhatóság,
• általános iskolai végzettség,
• munkavégzés egy műszakban történik (hétfőtől – 
péntekig 08.00 – 16.20).
Amit ajánlunk:
• munka törvénykönyve szerint kötelezően előírt 
pótlékok,
• egy év folyamatos munkavégzés után egyéb juttatás 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
akkor küldje el jelentkezését az alábbi e-mail címre: 
allas@szegedihulladek.hu
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon 
található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Colour:
Font:	Cambria

C0-M0-Y0-K100
C0-M28-Y83-K0
C71-M8-Y3-K0

C20-M16-Y18-K0
C0-M0-Y0-K0
C74-M15-Y100-K2

„Közös ügyünk a környezetünk!”
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Cégünk 
MUNKATÁRSAKAT 
KERES kisteleki munkavégzésre 
az alábbi területekre:

Jelentkezni lehet: e-mailen: 
szerviz@agropark.hu címen a 
munkakör megjelölésével, vagy érdeklődni 
a 06-70/207-0000 telefonszámon.

• Mezőgazdasági gépszerelő
• Gépjárművillamossági szerelő
• Autószerelő
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Agropark Szerviz Kft.
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EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD 
ROVAT

Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

EGÉSZSÉG-
HÁZ!

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos u. 6.

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

50
56

33

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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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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RÁDIÓFREKVENCIÁS, 
LÉZERES, RAGASZTÁSOS 

VISSZÉRKEZELÉS.

Lézeres seprűvéna, hajszálér kezelés
Ambuláns, fájdalommentes visszérműtét.

ÉRSEBÉSZET, BŐRGYÓGYÁSZAT
Bőrelváltozások esztétikus mikrosebészete
Lézeres bőrfiatalítás, pigmentfolt kezelés

Szeged Tábor u. 6/b • http://www.ersebesz.info
Telefon: 16:00-18:00 h +36 70 775 8746, 62 333 853

Email: veinstreamklinika@gmail.com

TÜDÔGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Selypes Ágnes 
tüdőgyógyász

Mellkasröntgen, légzésfunkció, 
allergiameghatározás. Mellkasi 
betegségek diagnosztizálása, 

kezelése, és gyógyszerjavaslat adása.
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Szeged, Árvíz u. 28.
kedd, csütörtök 10-17 óráig

Bejelentkezés: 
06-30 953 4077
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Dorozsmai út 6. (Ortocenter épületében) indul 
mozgásszervi magánrendelésünk, melyen a 2019-es 
évben a 18 év alatti és 60 év feletti pácienseinket 
90%-os kedvezménnyel, 1200 Ft-os vizitdíjjal várjuk.

18 év alatt lúdtalp, sarokbillenés, gerincferdülés 
irányában végzünk szűréseket.
60 év alatti és feletti felnőtt korosztályban minden 
mozgásszervi panasszal fordulhatnak hozzánk. 
Ezek közül leggyakrabban deréktáji, váll, csípő és 
térd problémákat kezelünk. A szokványos orvosi 
vizsgálatoktól eltérő módon nemcsak a panaszos 
területeket hanem az azzal kapcsolatban lévő még 
nem fájdalmas testrészek vizsgálatát is elvégezzük.

DR. KOVÁCS MILÁNDR. KOVÁCS MILÁN

Induló Ortopéd 
magánrendelés 
Szegeden!

Időpontfoglalás hétfői napokon az alábbi 
telefonszámon: 

06 20 33 15 409
további információ: www.drkovacsmilan.hu
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Február 12-e Darwin születésnapja, az evolú-
ció tudományos eredményeinek hagyományos 
ünnepe, melyről a Magyar Humanista Társaság 
idén is előadással emlékezik meg.

Esemény címe: Túlélők és kihaltak: az evolúció nyertesei 
és vesztesei

Ízelítő a tartalomból: A földtörténet néhány válságos, ka-
tasztrofális szakaszában kihalási hullámok tizedelték a fajo-
kat. A változások után elfoglalták helyüket egyre változato-
sabb élőlények, melyek ügyesebben boldogultak az új viszo-
nyok között. Miért tűntek el az embernél nagyobb tengeri 
skorpiók és a páncélos halak? Mit tanulhatunk fosszíliáikból? 
Melyek lehettek azok az események, amelyek előre nem lát-
ható módon befolyásolták a földi élet evolúciójának menetét? 

E kérdésekre keresi a választ az előadás.

Előadó: Prof. Dr. Sümegi Pál DSc tanszékvezető egyetemi 
tanár, Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tan-
szék, házigazda: Dr. Györgyey János

Időpont: 2019. február 12., kedd, 17:00–19:00 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agora (Szeged, Kálvária 

sgt. 23.) Látványlaboratórium, 2. emelet Szemináriumi terem
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/

events/1037912813064708/  
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Nátha, láz, torokfájás, kö-
högés. Rengeteg ember szem-
besül a megfázás tünetei-
vel a téli, hideg időszakban, 
melyet sokan először házi 
praktikák tucatjával pró-
bálnak orvosolni. De vajon 
mennyire működnek ezek 
a népi gyógymódok? Való-
ban hatásosak, vagy csak az 
agyunk és testünk becsapá-
sáról van szó és placebóként 
alkalmazzuk a természetes 
gyógymódokat és szereket?

Már orvosi folyóiratokban is 
olvashattunk róla, hogy egyes 
szakértők szerint, azok akik a 
megfázás tüneteivel fordulnak 
orvoshoz, jobbára valamilyen 
ibuprofen tartalmú gyógyszert 
kapnak, akik pedig ezt szedik 

Házi praktikák télen

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Romics Béla 0620-271-3346

6724 Szeged Pulz utca 37.
Önéletrajzokat az info@solarkonstrukt.hu 

e-mail címre várjuk.

A szegedi székhelyű Solar Konstrukt Kft. 
kivitelező brigádjába keres

Napelem szerelô munkást
azonnali kezdéssel.

51
03

14

Feladatok:
- napelemes rendszerek telepítése
- elektromos fűtési rendszerek 
szerelése
Elvárások:
- műszaki végzettség
- pontos, megbízható, 
fegyelmezett személyiség
- tanulási és fejlődési hajlandóság
- jó � zikai állóképesség, tetőn való folyamatos munkavégzés 
(akár nagy magasságban is)
Előny:
- villanyszerelői végzettség
- napelemes kivitelezésben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
- versenyképes � zetés
- jó hangulatú munkahelyi légkör
- stabil vállalati háttér
- részvétel egy dinamikusan fejlődő iparágban
Munkavégzés helye változó, jellemzően dél-alföldi térségben.

az esetek 50-70 százalékában 
egy hónapon belül ismét meg-
fázásos betegséggel küzdenek 
majd, sőt még rosszabb állapot-
ba kerülnek, mint az első be-
tegség idején. Az ok egyszerű: 
az ibuprofen elnevezésű ható-
anyag a gyulladást csökkenti, 
ennek pedig gyors és azonnali 
megszüntetése nem feltétlenül 
a legjobb dolog, amit a szer-
vezetünkkel tehetünk, ugyanis 
ez az immunrendszerünk ter-
mészetes válasza a fertőzésre. 
Mindezzel szemben a termé-
szetes gyógymódok ugyan las-
sabban hatnak, viszont a test 
természetes gyógyulási folya-
mataiba nem piszkálnak bele 
drasztikusan, így a betegségbe 
való visszaesések aránya is jó-
val kisebb, a testünk immun-

rendszere pedig erősebb ma-
rad. A kérdés persze tovább-
ra is fennáll: vajon melyik há-
zi praktika hatásos és miért? 
A titok nyitja a próba, a mi-
értekre pedig nem feltétlenül 
kell tudnunk a választ.

Megoldás a Húsleves?
Talán sokan emlékszünk 

még rá, hogy édesanyánk a 
téli időszakban szinte minden 
betegség megoldását a húsle-
vesben látta. Megfázás esetén 
tökéletesen beválik, azonban 
nem különös és titkos ható-
anyagainak köszönhetően. A 
benne található fehérje fontos 
az erőnlét megtartása miatt, a 
bőséges folyadékbevitellel pe-
dig hamarabb túllendülünk a 
betegségen. Gyógyerőt nem 
tulajdoníthatunk neki, de köz-

érzeten sokat segít, így bátran 
alkalmazzuk!

A méz és a citrom jótékony 
hatását kár vitatni, hiszen ezek 
gyógyerejét még a hagyomá-
nyos orvoslás is elismeri, azon-
ban az echinacea, vagyis a 
kasvirág immunerősítő és meg-
fázáscsökkentő hatásáról már 
megoszlanak a vélemények. A 
Loughborough Egyetem pro-
fesszora, Mike Gleeson szerint 
ugyanis a gyógyhatást nem le-
het bizonyítani, ellenben tény 
és való, hogy a gyógynövény a 
sejtfunkciók javításával enyhí-
ti a kellemetlen tüneteket, ne-
künk pedig egy erős megfázás 
esetén ez kifejezetten jól jön.

Sokan hisznek a gőz fölöt-
ti inhalálás áldásos hatásában, 
ha pedig még illóolajokkal vagy 
esetleg sóval és ecettel is feltur-
bózzuk, még erőteljesebben se-
gít leküzdeni a náthát. Az orvo-
sok szerint ezzel a módszerrel 
végleges gyógyulás nem érhető 

el, bár ezzel együtt sokat segít-
het az állapoton.

És vajon mi mindebből a ta-
nulság? A legtöbb házi praktika 
gyors segítséget jelent, bár tény 
és való hogy néhány akad közöt-
tük, melyekkel végleges gyógy-
ulás nem biztos, hogy elérhe-
tő. Az erejük a kombinálható-
ságukban van, ráadásul a szer-
vezet öngyógyító folyamatait 
sem nyomják el drasztikusan, 
így alkalmazásukat csak ajánla-
ni tudjuk. Ha tüneteink azon-
ban nem enyhülnek, azért ke-
ressünk fel egy orvost!
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Azonnali kezdési lehetőséggel várjuk 
munkatársainkat

SASLIKTÛZÔ, ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÓ ÉS IPARI TAKARÍTÓ

munkakörökben.
Amit kínálunk:
• Bérezés:  bruttó 200.000-235.000 Ft között
• Útiköltség térítés 
• Igény szerint céges buszjárat környező településekről
• Teljes vagy részmunkaidő
• Egyműszakos munkarend 6-15 óráig (hétfőtől-péntekig)
• Modern környezet
• Stabil, hosszútávú munkalehetőség

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között 
a 70/567-5977-es telefonszámon vagy a 

beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.

Csatlakozz hozzánk, 
erôsítsd csapatunkat!

Beltaste Mórahalom Kft.

HATÁRÁTKELÔHELYEN ÜZEMELÔ 
RÖNTGEN BERENDEZÉSHEZ
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villanyszerelésben jártas, középfokú végzettséggel, 
angol nyelvtudással, jogosítvánnyal, alapfokú 

számítástechnikai ismeretekkel rendelkező 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ÜGYELETI 

FELADAT ELLÁTÁSÁRA.
Jelentkezés: zhushangxu@nuchtech.com, 

hanry2002630@gmail.com

50
92

40

Február 13-án

16 órától
ÁLLÁS–

OKTATÁS
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Vegye kézbe a sorsát 
a legtöbb nyomtatott 

ÁLLÁSAJÁNLATTAL!
www.szuperinfo.hu

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

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

ÁLLÁS–OKTATÁS
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Az Unilever Magyarország Kft. 
Röszkei Gyárába, 3 műszakos 
munkarendbe várja BETANÍTOTT 
MUNKÁRA: KEVERŐ, FELÖNTŐ, 
RAKTÁROS, ANYAGMOZGATÓ 

munkakörbe munkatársak jelentkezését.

Érdeklődni vagy önéletrajzot küldeni lehet 
Daka Zsuzsanna gyári HR vezető részére, 

telefon: 62/573-130, 
e-mail cím: zsuzsanna.daka@unilever.com

AMIT KÍNÁLUNK 
AZ ALAPBÉREN 

FELÜL:

Hosszútávú, családias és 
biztonságos munkahely; 
jó csapat; szükséges 
targonca- és emelőgép 

vizsgák megszerzésének lehetősége; átlagon 
felüli műszakpótlékok; utiköltség térítés; 
Cafeteria juttatások (készpénz, SZÉP kártya); 
termékcsomagok; szociális juttatások.

A MÁV Zrt. munkatársakat keres SZEGEDRE 
az alábbi munkakörökbe:

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:

biztosítóberendezési műszerész 
villamoshálózat szerelő

hálózati energiaellátási diszpécser
Amit ajánlunk: 

hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 
munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli 
juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

utazási kedvezmény.

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.
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Álláshirdetését 
adja fel nálunk 
kedvezményes 

áron!
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 

06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

ÁLLÁSBÖRZE! Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

generálkivitelezés 
irányításához

szakirányú végzettségű, 
B kategóriás vezetői 

engedéllyel rendelkező

• építésvezető
• projektvezető
•  statikus 

tervezőmérnök
kollégát keres.

Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk.

Fényképes önélet- 
rajzokat bérigény meg- 

jelölésével az 
allas@sudbau.hu 

e-mail címre kérjük 
elküldeni.
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ÁLLÁS–OKTATÁS
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ÁLLÁST KÍNÁL
800.000 Ft kezdő kereset! Nemzetközi 
médiacsatorna területi képviselőt ke-
res. Laczkó Anna  06-30/261-6261
A Koncsek Trans Kft. megbízha-
tó gépkocsivezetőt keres FURGON-
RA, csak nemzetközi fuvarozásban 
szerzett GYAKORLATTAL! Érdeklődni: 
 +36-20/416-6840
A Z + F Metál Kft. szegedi telephelyé-
re keres öntvénymegmunkáló munka-
körbe munkatársakat. A munka jelle-
ge betanított munka, szakképzettséget 
nem igényel. Bérezés megegyezés sze-
rint. Vidékről a bejárás megoldott. Ér-
deklődni a  06-70/940-1263 tele-
fonszámon kizárólag munkanapokon 
8 és16 óra között.
Algyői üzem keres munkatársat, gépke-
zelési-kiszolgálási, csomagolási munká-
ra. 8 vagy 12 órás munkarend, döntően 
délutáni/éjszakai műszak. Beugrós mun-
kavállalók, diákok jelentkezését is vár-
juk. Jelentkezés kizárólag: hodplast@
hodplast.hu (Hód Plast Kft.)

CNC programozó / CAD-CAM 
tervező képzés Szegeden. To-
vábbi információ és jelentke-

zés: www.apave.hu/Akademia; 
Farkas László:  +36-30/540-

6652.

CO2-hegesztőket, ipari fénye-
zőket, lézervágó gépkezelőket 
keresünk kiskunmajsai munka-

helyre hosszú távra. Kiemel-
ten magas bérezés, utazási 

költségtérítés, szállítás vagy 
igényes, díjmentes szállás biz-
tosított.  06-70/384-7636, 

femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-Tex Euro Kft.)

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fém-
ipari nagyvállalatok állás-

ajánlataiból válogathatsz (be-
tanított, lakatos, targoncás, 
CNC-s, hegesztő, stb.), ahol 
kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú távú 

munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a 
 06-70/639-9920 telefon-

számon -JOBmotive Kft.

Férfi munkaerőt keresek öntözésrend-
szer építéséhez, hosszú napos munka. 
 06-30/367-2215. Aqua Öntözés-
technika Kft.

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-

dő bér mellett, 13. havi fi zetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelő-
leget is biztosítunk. Érd.:  06-

70/600-9021 -JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz ke-
resünk betanított munkás, gép-
lakatos, CNC-gépkezelő, autósze-
relő, villanyszerelő munkakörbe 

dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fi zetés, cafeteria, 

szállás, munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelőleg. 

 06-70/415-9021 -JOBmotive Kft.

Hivatásos tehergépkocsi vezetőt keresek 
alkalmi munkára, sándorfalvi telephely-
re. Pro� Seeds Kft.  06-20/9274-471
Könnyű tanyai munkára, állatgondozó-
gyakorlattal rendelkezőt ott lakással fel-
veszek.  06-30/843-3322. Tóth Imre.
Lakatosokat keresünk vidéki munká-
ra nettó 230.000 Ft-tól.  06-30/310-
6098, 9-17 óráig, Kormos Attila
Szeged Árkádban található ruhaboltba 
takarító kollégát keresünk, reggel 7-11-
ig.  06-70/601-0715 Vidinvest Kft

Valutapénztárosi bizonyítvány-
nyal valamint ékszerbecsüs vég-

zettséggel rendelkező munkatár-
sat keresünk szegedi üzletünkbe. 
Akár beiskolázással. Jelentkezni 
a  +36-70/932-8766 telefon-
számon lehet. (Expressz Ékszer-

ház és Minibank Kft.)

Villanyszerelőt, villanyszereléshez 
értő embereket keresünk vidékre, net-
tó 230.000 Ft-tól.  06-30/310-6098, 
9-17 óráig, Kormos Attila

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész, dajka, eladó, 
boltvezető, vendéglátás-szervező, gépkeze-
lő, vagyonőr OKJ-s tanfolyamok Szegeden. 
 06-30/310-8934 WWW.OKJCENTRUM.
HU E:00846/2014/A001-A00122
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 9-én 9.00-től Teréz utca 36/B. 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-
86, www.ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglá-
tás-szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu; (E-000909/2014/
A001-A011).

A Felgyõ-Kev Kft. (kisteleki telephely)

FELVÉTELT HIRDET
mezõgazdasági takarítócsoportjába, 1 fõ részére,

BAROMFITELEP-TAKARÍTÓ
munkakörbe.

Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. Jelentkezni:
Joó Tibor üzemvezetõnél a 30/279-3714 számon.

Pályakezdõk jelentkezését is 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
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Stratégiai partnerünkhöz 
keresünk NYUGDÍJAS 

munkavállalókat 
CSOMAGOLÓI MUNKAKÖRBE. 

Feladatok: Hústermék 
csomagolás, címkézés, 

zacskóvákuumozás.
Bérezés: nettó 7344 Ft/nap. 
Havi � zetés. Munkábajárás 

biztosított. Jelentkezni: 
+36302620210-es 

számon.HSA Kft.

MagyarBrands: 
Kiváló Üzleti Márka  
a Szuperinfó!
November utolsó hetében vált nyilvánossá, 
hogy a MagyarBrands program Szakmai Bi-
zottságának döntése alapján a Szuperinfó 
KIVÁLÓ MÁRKÁNAK számít a hazai TOP márkák 
egyikeként.
A MagyarBrands program kiválasztási folyamata 
kizárólag olyan magyar márkát értékel, amely Ma-
gyarországon alakult, illetve a létrejöttében, alapí-
tásában magyarok vettek részt.
A program kiválasztási folyamata rendkívül komp-
lex: egy márka pénzügyi adatok többszempontú 
vizsgálata, valamint fogyasztók és szakértők egy-
öntetű értékítélete alapján részesülhet ebben az 
elismerésben.
A Magyar Brands program elnöke dr. Serényi Já-
nos szerint: „A MagyarBrands díj elnyerése kiemel-
kedő érdem, és ezért jelent minden márka számára 
egyszerre erkölcsi és üzleti értéket.”
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SZOLGÁLTATÁS

www.szuperinfo.huwww.szuperinfo.hu

Szegedi 
Hőszolgáltató Kft. 

Hibabejelentés: 
06-62/548-854

SZOLGÁLTATÁS, 
HIBABEJELENTÉS:

Szegedi 
Vízmű Zrt.

Hibabejelentés éjjel-nappal: 
06-62/420-155, 
06-80/82-88-82

NKM
Földgázszolgáltató
Gázszivárgás esetén éjjel-
nappal hívható zöldszám: 

06-80/440-141

IKV Zrt. Gyorsjavító 
szolgálat

Hibabejelentés, 0-24: 
(20) 2828-888

NKM 
Áramhálózati Kft.

Hibabejelentés: 
06-62/565-881

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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Mert:
•  Bárhonnan, bármikor felad-

hatom
•  A nap 24 órájában rendelke-

zésre áll.
•  Saját magam készíthetem a 

hirdetésem, és olyan lesz, 
amilyet akarok.

A hirdetésfeladás 
szabályait megtalálja 
a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.

www.szuperinfo.hu

Miért adjam fel 
INTERNETEN?

amilyet akarok.
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény 
február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-20150

81
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Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999
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• kazánok karbantartását, 
szervizelését, cseréjét, stb.

• fűtéskorszerűsítést, víz-, gáz-, 
központi fűtés szerelést 

teljes kivitelezéssel, akár 
anyagbeszerzéssel és 

garanciával, akár hétvégén is!

MA-THERM Épületgépész és 
gázkészülékszerelőként 

vállalom:

Ingyenes árajánlatért hívjon 
bizalommal:

06-30/685-5475
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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 45 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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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87150
46
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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122

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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Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

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

Telefon: 06-20/275-5141

Szeged, Cserje sor 4.
(Möbelix háta mögött)

Vas .........................................50 Ft/kg 
Lemez ...................................40 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
Fólia ........................................... 5 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL, 

GARANCIÁVAL.

Országh S. Miklós
Telefon:

06-70/774-4184
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Postaautó Duna Zrt. 
6728 Szeged, Kollégiumi út 6. 

62/464-014

Az
 ak

ció
 vi

ss
za

vo
ná

sig
 ér

vé
ny

es
!

Az ár bruttóban 
értendő.

Ellenőriztesse még a 
téli hideg beállta előtt autója 

akkumulátorát és töltését,
csak 1100 Ft-ért.

Akkumulátort venne?
A nálunk vásárolt akksit 

kedvezményesen beszereljük 
és a használtat beszámítjuk! 
Érdeklődjön szervizünkben!
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
zöld hulladék elszállítása, 

kaszálás, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225

50
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Kiadó: 
Szuperinfó 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 megren-
delés alapján átadott hirdetések 
tartalmáért, azok valódiságáért, 
harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem 
vállal, nem köteles olyan ténye-
ket, vagy körülményeket keresni, 
melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kap-
csolatos jogvitákból keletkező kö-
vetkezményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a 
Kiadó nem tehető felelőssé, és nem 
vállal felelősséget semmiféle kárért, 
közvetett, járulékos vagy másodla-
gos károkért, elmaradt nyereségből, 
jövedelem elmaradásából vagy 
használat kiesésből származó olyan 
károkért, amelyek a sajtótermékben 
megjelent hirdetésből fakadnak, ill. 
azzal kapcsolatosak, függetlenül at-
tól, hogy az ilyen károk szerződéssel, 
hanyagsággal, polgári peres eljá-
rással, 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-
fi zetéssel 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 és ezüs-
tözött dísztárgyakat, csillárt, 

könyveket, régi rádiót, szódás-
üvegeket, ágyneműt, plédeket, 
konyhai berendezési tárgyakat 
(tányér, edény, stb.) régi és mo-

dern játékokat (legókat, kis-
vasutat, 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 ze-
tek.  06-70/415-4013

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 

légkondicionálót, mosógépet, ka-
zánt, vízmelegítőt, hegesztőtra-
fót, radiátort mindenféle rossz 

gépeket ócskavasat, csaptelepet 
színesfémet azonnali készpénzfi -
zetéssel vásárolunk. Hívjon biza-
lommal. Díjtalan kiszállás (akár 

tanyára is, hétvégén is). Szál-
lításról gondoskodom.  06-

30/396-4495.

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,  06-70/505-90
Diavetítőt, diafilmeket, gyermekjáté-
kokat, legókat, társasjátékokat, régi vas-
út modelleket, gombfoci készletet, mese-
könyveket készpénz� zetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Figyelem! 900 Ft/db mindenféle használt 
valódi bőrruházat, szőrmebundák vására 
csak vasárnaponként Hódmezővásárhe-
lyen a Szerencse u. 2. sz. alatt 9-12 óráig.
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Használt valódi mindenféle bőrruházat: 
bőrdzsekik, bőrkabátok, stb. olcsón kap-
hatók. Hódmezővásárhely, Révai u. 11/a. 
Nyitva: keddtől péntekig 14-18, szombat 
10-12 óráig.

Könyvet, régi pénzt veszek. 
 06-30/354-3210,  06-

70/505-9040.

Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel � zetek. 
 06-30/480-2661.
Mindenféle használt tollat magas áron 
veszek, érte megyek, azonnal fizetek. 
 06-30/480-2661.
Szép pézsma és szil bundák 38-40-es mé-
retűek eladók.  06-20/380-8668

Tollfelvásárlás! Dunnát, pár-
nát veszek magas áron.  06-

30/354-3210,  06-70/505-
9040.

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
 06-70/624-5475
Vásárolok hagyatékot, mindenféle órát, 
porcelánt, könyvet, festményt, régi pénzt, 
disznóvágó-asztalt, tollat. Hívásra érte me-
gyek.  06-70/588-2111.

ÁLLAT
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
ingyenes házhoz szállítással megrendel-
hető 550 Ft/db-tól.  06-30/835-1121
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db.  06-20/204-2382

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
Ha nem teszünk semmit, nem változik sem-
mi, vagyis a változás rajtunk áll! Rendszeres 
havi jövedelem egyszerűen (Mikler Flóra Bt.). 
Ajánlói link: http://t.jovedelemrobbantas.
hu/t/f/9b/W
Száraz, akác tűzifa eladó 12000 Ft/m3-
től. Hasítva, szállítással.  06-30/578-
5880 (AA5999451)
Száraz, minőségi extra vastag, hasított ke-
mény tűzifa 12000 Ft/m3, kiszállítva száraz 
akác 12000 Ft/m3-től. Kalodázva is kap-
ható.  06-20/615-1585 (AA5996245)
Száraz, vastag cser-tölgy hasítva 12000 
Ft/m3, vastag akác 14000 Ft/m3.  06-
20/920-3326 (AA5996245)
Tűzifa eladó nyárfa, fűzfa 14 e Ft/m3, ju-
har 18 e Ft/m3, tölgy, kőris 24 e Ft/m3 - 
kiszállítva.  06-30/217-5575,  06-
70/506-8000. UETR AA5987773
Vegyes, kemény tűzifa 12000 Ft/m3. Ha-
sítva, szállítással.   06-20/617-2774 
(AA5999451)

INGATLAN
Hódmezővásárhelyen, belvárosi, I. eme-
leti, 55 m2-es, 2 szobás, erkélyes, padló-
fűtéses, felújított téglalakás eladó. Irány-
ár:15,5 MFt.  06-30/228-9072.
INGATLANKÖZVETÍTÉS 1% jutalékért! 
Lesz1otthon ingatlaniroda, 6723 Szeged 
Szilléri sgt. 51. Facebook:lesz1otthon, 
 06-70/67-67-968
Kisteleken családi házat keresek.  06-
30/182-5195
Makón, Ardics utcai, 3 szobás, központi-
fűtéses, árverés alatt álló ház eladó. Ár: 5,5 
MFt.  06-30/394-0124

Vásárhelyen 1,5/2 szobás téglala-
kást keresek megvételre.  06-

30/338-4075

JÁRMŰ
Régi motorokat keresek! Simson, Mz, Etz, 
Jáwa..stb.  06-20/572-5142

MEZŐGAZDASÁG

A Dunamag Kft. termelő partne-
reket (őstermelőket) keres fólia 
alatti paprikamag termesztés-
re, májusi ültetéssel. Ha érdek-
li Önt a lehetőség, kérjük adja 

meg a telefonszámát, hogy 
egyeztetni tudjunk a részletek-

ről. Jelentkezni lehet e-mailben: 
dunamagkft@freemail.hu vagy 

telefonon: Turza Pál  +36-
30/567 8545

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás akár ingyen is, azon-
nali kezdéssel vállalok Szegeden, 
vidéken és Budapesten is, válla-
lom lakásának teljes kiürítését, 

lomtalanítását padlástól a pincé-
ig, valamint vásárolok bútorokat, 
régi népművészeti tárgyakat, fali 
tányérokat, korsókat, Miska kan-
csót, butellát, fűszertartót, sza-

ruból készült tárgyakat, szűrőtá-
lat, stb. dísztárgyakat, képeket, 
csillárt, rádiót, ócskavasat (vas-

hulladékot), hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás, készpénzes felvásárlás 

(hétvégén is).  06-70/279-8960.

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

cseréje, gurtnicsere. 
 06-20/514-1096.

A REDŐNY SZERVIZ! Nem működő 
redőny, reluxa, szúnyogháló javí-
tása, cseréje, megtévesztő, ked-
vezmények nélkül. Gurtnicsere. 

 06-70/354-03-51

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

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

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk. 06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri. 06-
30/62-34-342
Bármilyen bádogos munkát vállalok, eső-
csatorna 2500 Ft/m munkadíjjal, Lindab le-
mez anyagbeszerzéssel, széldeszka javítás, 
tetőszigetelés, ácsmunka, lambériázás. 
 06-70/5664-598
Bármilyen bádogos munkát, bármilyen 
tető javítását, ács munkát, széldeszka ja-
vítását, szigetelő lemez javítását vállalom, 
Lindab lemez anyagbeszerzéssel.  06-
70/355-8049 (bármikor)
BarZak vibrációs szőnyegmosás, hozzuk-
visszük szolgáltatással.  06-20/363-0760, 
www.szonyegmoso.hu, www.facebook.com/
szonyegmoso
Beázások javítását vállaljuk ingyenes felmé-
réssel, számlaképesen.  06-30/833-3196.

Cserépkályhák (új, bontott) be-
építése, újrarakása, karbantartá-

sa.  06-20/978-3962.

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

70/774-4184

Duguláselhárítás 024, csatorna-
tisztítás vidékre is! 

Kamerás csatornavizsgálat! 
Ingyenes kiszállás, tiszta munka. 
 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszé-
lyes fák bontása beépített helyekről kosa-
ras autóval és alpintechnikával, garanciá-
val. Ágdarálás, zöld hulladék elszállítása. 
 06-20/448-4664

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

lül. Akció február 28-ig.  06-
70/566-9121

Festés, mázolás anyaggal, munkadíj-
jal, 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.

Házaknál teljes körű lomtala-
nítást törmelék eltakarításával 
együtt gyors, precíz munkával 
vállalok.  06-30/318-2814.

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-köz-
ponti porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, kar-
bantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77
Kapuk készítése.  06-30/928-1085.
Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás 
éjjel-nappal, garanciával. Árban megegye-
zünk.  06-30/383-7116, Károlyi
Költöztetést, fuvarozást, házhoz szállítást, 
rakodást, nehéz tárgyak fuvarozását, bútor-
szerelést vállalunk.  06-30/896-4540 
www.koltoztetomanufaktura.hupont.hu
Minden, ami szemét, veszélyes hulladék, 
elszállítását vállalom.  06-70/318-7165.
Mindenféle kőművesmunkát, laminált 
parkettázást, festést vállalunk.   06-
70/573-1683.

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

Hétvégén is.  06-20/299-2233, 
 06-70/287-7851

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

Redőnyök, szúnyoghálók készíté-
se és javítása garanciával, gurt-
nik cseréje.  06-30/734-62-55

Régi tetők javítását, új tetők és teraszok 
készítését, szigetelését, áthajtását, lapos 
tetők szigetelését vállaljuk rövid határ-
időn belül.  06-30/776-9997.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867
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

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fű-
résztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.

Temetőbe síremlékén kiesett vagy mozog 
az írástábla, netán ki szeretné cserélni? Ked-
vező áron megoldjuk! Egyéb sírköves mun-
kákat is vállalunk.  06-70/235-1931

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

gyenes árajánlattal vállaljuk. 
 06-20/492-5992

Vásárolok régi, újabb bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat. Lakáskiürítést válla-
lok.  06-30/383-7116, Károlyi

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

KARÍTÓGÉP, 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, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése. 
 06-20/458-8906

Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, csésze, mosogató, mosdó, 
szifonok, csaptelepek cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.

TÁRSKERESŐ
A kedvezményes Társközvetítő!  06-
30/425-02-26

Társközvetítés kedvezménnyel  06-
30/355-20-39
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Török Metals Kft. 
Algyő, JURA Ipari park, 

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

 06-70/222-5838
www.torokmetals.hu

Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Tiszta alu lemez, pro� l: 
400 Ft/kg,

Festett alu: 320 Ft/kg,
Alu öntvény: 260 Ft/kg.

További árainkat megtekinthetik 
a honlapon és a facebookon

(@torokmetals)!

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

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

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

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

NYÍLÁSZÁRÓNNYYÍÍLL ZÁÁRRÓÓN Ó
SZAKKERESKEDÉS

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

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

Mûanyag és fa nyílászárók 
egyedi kedvezményekkel!

Termékek:
vitaminok, gyógyvizek, gyógyteák, étrend-kiegészítők, homeopátiás 
készítmények, fogápolási termékek, baba-mama termékek, tápszerek, 
kötszerek, körömápolási termékek

Szolgáltatások:
• Alma patika akciók, törzsvásárlói kártya, 5% kedvezmény
• beteggondozási program
• egészségügyi magazinok, újságok ingyenesen
• kozmetikai szaktanácsadás
•  házi készítmények, magisztrális gyógyszerkészítmények rövid 

határidővel
• We speak English
•  parkolási díjából fél órát kedvezmény formájában visszatérítünk
• akadálymentes be- és kijutás, gyermeksarok
•  lejárt szavatosságú gyógyszerek 

átvétele

DÓM Patika az Ön egészségéért!
Mi mindig gondoskodunk, hogy nálunk ütős akciókat találjon!

Havi 100-nál is több termékhez tud olcsóbban hozzájutni!
Jöjjön, győződjön meg róla, s bátran kérdezzen minket!

1299 Ft
13 Ft/ml 3999 Ft

33,3 Ft/ml
2299 Ft
77 Ft/db

6720 Szeged, 
Oskola u. 19.

Tel.: +36 62/444-855
dompatikaszeged@gmail.com

• egészségügyi magazinok, újságok ingyenesen
• kozmetikai szaktanácsadás
•  házi készítmények, magisztrális gyógyszerkészítmények rövid 

határidővel
• We speak English
•  parkolási díjából fél órát kedvezmény formájában visszatérítünk
• akadálymentes be- és kijutás, gyermeksarok
•  lejárt szavatosságú gyógyszerek 

átvétele Nyitva tartás:
H–P.: 8.30–18.30, 
Szo.: 8.30–12.30

Az akció 
2019. február 1-től 28-ig,

illetve a készlet erejéig érvényes.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538

AJTÓK, ABLAKOK 
a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.

a fel méréstől a beépítésig!a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.6723 Szeged, Debreceni u. 32.6723 Szeged, Debreceni u. 32.

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

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

szerkezetek

éve az Önök 
szolgála-
tában!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

7
Az ERZOL 2000 Kft. értesíti 

a lakosságot, hogy a
Röszke IV. körzetben létesített 

közép- és kisfeszültségű 
légvezetékes hálózatot és 
transzformátor állomást 

az NKM Áramhálózati Kft.
2019.02.15-én 

FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 
Felhívjuk a � gyelmet, hogy 

az elektromos berendezések 
megközelítése, érintése 

TILOS és ÉLETVESZÉLYES!50
91

62


