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Prémium RUF keményfa 
brikett 100% bükkfából!

Ingyenes szállítás 
Csongrád megyében.  

Rendelés: 
06-20-3686808

Száraz tüzelő
egész télen
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Consulting Kft.

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

2019. március 17-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

50
78

70

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft., és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofi t Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit 
a 2019. március 15-ei ünnepi nyitva tartásról és szállítási rendről. 

A kommunális, valamint szelektív hulladékszállítási szolgáltatásunkat munkaszüneti napokon is biztosítjuk, nagyobb létszámú személyzettel 
és járművel. Ezért a megszokott időponttól eltérően hamarabb érkeznek a begyűjtést végző járművek az ingatlanokhoz a gyűjtési napon. Kérjük Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy azokban a városrészekben, ahol (az aktuális szállítási nap ünnepnapra esik) délután történik a kommunális hulla-
dékszállítás, ott már korán reggel szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeiket, a zavartalan, reklamációmentes hulladékszállítás 
elvégzése érdekében.

Ünnepi nyitva tartás

Sándorfalvi úti 
Regionális Hulla-
dékkezelő Telep

Sándorfalvi úti 
Regionális Hulla-

dékkezelő Telepen 
található hulladé-

kudvar

Konténer-rendelés és 
szállítás

Hulladékudvarok

(szegedi, és vidéki)

Telefonos-

és személyes

ügyfélszolgálat

Március 15. zárva zárva szünetel zárva zárva

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep elérhetősége: Tel: 62/777-272 • Fax: 62/426-506
Kommunális hulladékszállítással kapcsolatos panaszt, bejelentést diszpécserszolgálatunk az ünnepnapon 5:00-18:00 között a 62/777-161-es telefon-
számon fogadja. 
Hulladékudvarok:  
További információt a hulladékudvarok nyitva tartásáról, valamint a leadható hulladékokról az alábbi weboldalon találhat, amelynek elérhetősége:
http://szegedihulladek.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesirendszer/hulladekudvarok 
Ügyfélszolgálat:
2019. március 15-én zárva.
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.

 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofi t Kft. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.
 Tel.: 62/777-222 Tel.: 62/777-177  
 Fax: 62/777-271 Fax: 62/777-178
 E-mail: szkht@szkht.hu E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu

Köszönjük a megértésüket.
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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

ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-87151
31

33

3,5 tonnás billencses 
kisteherautóval munkát vállalok, 
költöztetést és 

lomtalanítást is!

06 20/988 228151
05

29
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EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD ROVAT

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, 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
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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

Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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2019. március 7–17.mmárcius 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!

Steffl   sör
0,5 liter, 4,2%,
Heineken

 Ft
418 Ft/liter

Royal
selyemsonka
100 g, több íz,
Sága

 Ft
3190 Ft/kg

Nagy
sajtos kifl i
90-95 g,
Zombor Cipó Kft.Zom

 Ft
989 Ft/kg

Mizo tejföl
330 g, 20%,
Sole-Mizo

 Ft
967 Ft/kg

Suzy
üdítőital
1 liter, 5-12%,
több ízben
Sió-Eckes Kft.

 Ft

Mizo tej
1 liter, 2,8%, UHT,
GMO mentes
Sole-Mizo

 Ft

Pápai extra sonka
1 kg,
Pápai Hús Kft.

 Ft

Solidarnosc kocka,
krémmel töltött
tejcsokoládé
16,67 g, több íz,
SchocoBon

 Ft
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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)

NYÍL ÁSZ ÁRÓNNYYÍÍLL Z ÁÁRRÓÓN Ó
SZ AKKERESKEDÉS

„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!

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. 

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

Az Első Beton K� . szegedi telephelyére
VILLANYSZERELŐ 
KOLLÉGÁKAT KERES.
Jelentkezési feltétel: minimum 3 év szakmai gyakorlat. Ipari 
berendezések üzemeltetésében szerzett jártasság előnyt jelent.
Érdeklődni és jelentkezni Marosi Gábornál lehet a 06/30-535-4336-
os telefonszámon vagy a marosigabor@elsobeton.hu email címen.
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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 Kiadó nem tehető fe-
lelőssé, és nem vállal felelősséget 
semmiféle kárért, közvetett, járulékos 
vagy másodlagos károkért, elmaradt 
nyereségből, jövedelem elmaradásá-
ból vagy használat kiesésből származó 
olyan károkért, amelyek a sajtótermék-
ben megjelent hirdetésből fakadnak, 
ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül 
attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, 
hanyagsággal, polgári peres eljárással, 
jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel 
kapcsolatosak. 
Nyilv. sz.: 2.2.4/467/2002

Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

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

EGÉSZSÉG-
HÁZ!

Ügyfélszolgálat: Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282 Nyitva: H–P.: 8–16-ig
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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.
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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 Első Beton K� . szegedi telephelyére
BETANÍTOTT FIZIKAI 
MUNKÁSOKAT KERES, 
betonelemek gyártására.
Megfelelő számú jelentkező esetén az utaztatásról 
gondoskodunk. Szállást nem tudunk biztosítani. 
Alvállalkozók kérjük ne jelentkezzenek!

Érdeklődni és jelentkezni Nagy Gábornál lehet 
a 06/70-452-7839-es telefonszámon 
vagy a nagygabor@elsobeton.hu email címen.

Álláshirdetés
Betonelem gyártó betanított munkás
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Az Első Beton K� . szegedi telephelyére 
BETONACÉL SZERELŐ 
KOLLÉGÁKAT KERES.
Szállást nem tudunk biztosítani. Alvállalkozók kér-
jük ne jelentkezzenek!

Érdeklődni és jelentkezni 
Szőnyi Csabánál a +36-70-452-7825-as 
vagy Cser Tibornál a +36-70-452-7848-as 
telefonszámon lehet.

Álláshirdetés
Betonacél szerelő
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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
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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.
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A Délút Kft. 
GÉPKEZELÔT 

KERES, 
ASZFALTKEVERŐ 

ÜZEMELTETÉSÉRE, 
betanítással. Jelentkezni 
a 20/925-5762-es 
telefonszámon lehet.
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A Délút Kft. 
MUNKAHELYI 
MÉRNÖKÖT 

keres, útépítés 
területére, középfokú 

végzettséggel. Felsőfokú 
végzettség előnyt 

jelent. Jelentkezni a 
70/430-3130-as 

számon.

51
35

82

NYÍL ÁSZ ÁRÓ
SZ AKKERESKEDÉS
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ÁLLÁS–
OKTATÁS
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Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres zöldfelület fenntartási feladatokra.
Feladatok:
•  Évszaknak megfelelő közterületi munkák végzése (pl.: fűnyírás, egynyári 

virágültetés, évelő ültetés, hagymás növények ültetése, lombgyűjtés, fásítás, 
síkosságmentesítés)

• Általános közterületi takarítási munkák (burkolat seprés, hulladékgyűjtés)
Elvárások:
• Önálló munkavégzés 
• Terhelhetőség
• Fegyelmezett és precíz munkavégzés
Előny:
• Szakmai tapasztalat 
• Helyismeret
• Szakirányú képesítés
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
• Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok
• Egy műszakos munkarend
• Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség
• Vidékről bejáró munkavállalónak utazási támogatás biztosítása
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen 
munkanapokon 07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön 
(Szeged, Városgazda sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az allas@szkht.hu 
e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak 
szerint kezeljük.
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Parkgondozó
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Szegedi székhelyű cég Sándorfalvi úti telep válogató üzemébe azonnali 
kezdéssel, gyakorlattal rendelkező gépkezelői munkakör betöltésére 
munkavállalót keres.
Elvárások:
• 8 osztályos általános iskolai végzettség,
• „B„kategóriás jogosítvány
•  Nehézgépkezelői vizsga 

(OKJ bizonyítvány,új hatósági bizonyítvány)3324,4511, 
gépcsoportba tartozó vizsgabejegyzéssel.

• Terhelhetőség
• Megbízhatóság
Feladatok:
• Három műszakos munkarendben a telepen levő másodnyersanyag adagolása, 
bálák rakodása
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el önéletrajzát 
az alábbi e-mail címre allas@szegedihulladek.hu                          
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” 
foglaltak szerint kezeljük.

Gépkezelô
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Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

51
45

82

Délút Kft. keres 
adminisztratív 

feladatok ellátására 
munkavállalót, 

algyői munkavégzésre. 
Főbb feladatok: EKÁER 

számok igénylése, mérlegházi 
adminisztráció ellátása. 

Informatikai ismeret szükséges. 
Az önéletrajzokat a 

logisztika2@delut.hu 
email címre várjuk. 
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Az 
(www.altherm.hu) a nagyteljesítményű 

fűtési/hűtési/hőszivattyús rendszerek tervezése 
és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő 

hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK vagy TECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések 

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Gépész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb 

kivitelező csapat irányítása 
ezen a szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség, és legalább 

3–5 éves tapasztalat.
• AutoCAD megfelelő ismerete
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat 

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó 

szerződéses jogviszony,
• versenyképes jövedelem
• munkába járási támogatás
•  fejlődési, tanulási 

lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely, 
időszakosan vidék

Jelentkezés:
•  fényképes önéletrajzzal 

az altherm@altherm.hu 
e-mail címen,

• & 0630 202-0081
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Az KFT. (www.alternconsult.hu)
a könnyűszerkezetes építési rendszerek tervezése 

és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő 
hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÍTŐ/ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 
vagy ÉPÍTÉSZTECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések 

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Építész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb 

kivitelező csapat irányítása ezen a 
szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség és 

legalább 3–5 éves tapasztalat.
• ArchiCAD megfelelő ismerete
• Tervezési aláírási jog előny,
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat 

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó 

szerződéses jogviszony,
•  versenyképes alapjövedelem, 

plusz teljesítményfüggő 
külön jövedelem

• munkába járási támogatás
•  céges támogatással fejlődési, 

tanulási lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely, időszakosan vidék
Jelentkezés:

•  fényképes önéletrajzzal az 
info@alternconsult.hu e-mail címen,

• & 0630 955-1317
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ÜVEGIPARI 
VÁLLALKOZÁS 

KERES gyakorlattal 
rendelkező 

szakembereket 
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni: +3670/202-1982 
(Kovács Üveg Kft.)
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Mórahalmi székhelyû cégünk (RMB Transz Kft.) 

KERES SOFÔR

Jelentkezés: iroda@rmbtransz.hu, telefon: +36-70/381-8657

C, C+E jogosítvánnyal 
és gólya-darus gépjárműre.

KERES SOFÔRKERES SOFÔR
MUNKATÁRSAKAT:
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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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Állásbörze–Oktatás
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Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari 
multi keres betanított munka-

körbe, biztonsági öv összeszerelő 
kollégákat sopronkövesdi gyárába, 
3 műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-

dő bér mellett, 13. havi fi zetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget 
is biztosítunk. Érd.:  06-70/600-

9021 -JOBmotive Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, gépla-
katos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 

villanyszerelő munkakörbe dolgozó-
kat. Amit biztosítunk: versenyképes 
fi zetés, cafeteria, szállás, munkába 

járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg.  06-70/415-9021 

-JOBmotive Kft. 

Hivatásos tehergépkocsi. vezetőt keresek 
alkalmi munkára, sándorfalvi telephelyre. 
Profi Seeds Kft.  06-20/9274-471

Kertásót keresek Kiskundorozsmára. Érdek-
lődni:  06-20/368-70-39 (Julinek)

Kőművest, festőt, építőiparban jártas szemé-
lyek jelentkezését várom baksi folyamatos mun-
kára. Filipovics Katalin  06-70/313-7124.

Marketmercur Kft. Szeged, Vállalko-
zó köz 9. sz. alatti új gyártócsarno-

kába keres lakatosokat, CO2 hegesz-
tőket. Érd.:  06-62/470-499

Villanyszerelőt, villanyszereléshez értő em-
bereket keresünk vidékre, nettó 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, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.hu; 
(E-000909/2014/A001-A011).

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres közterületein lévő fás szárú növények fenntartására, 
illetve balesetveszélyes és határozattal előírt fák kivágására.
Feladatok:
• Parkok, fasorok gondozása, cserje fenntartás, facsemeték ültetése.
• Egyéb fás szárú növények szakszerű ápolása, gondozása.
• Fanyesések, fakivágások végzése emelőkosaras gépjárművel.
• Ágaprító gép kezelése.
Elvárások:
• Szakmai tapasztalat
• Önálló munkavégzés
• Terhelhetőség
• Fegyelmezett és precíz munkavégzés
Előny:
•  Szakirányú képesítés (lakott területi fakitermelő, ágaprítógép kezelő, emelőgép 

kezelő)
• C típusú jogosítvány
• Helyismeret
Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség, stabil háttér
• Önálló munkavégzés, változatos, érdekes, sokrétű feladatok
• Egy műszakos munkarend
• Egyéb juttatások: cafeteria, kedvezményes étkezési lehetőség
Munkavégzés helye: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor jelentkezzen munkanapokon 
07.00 -15.00 óra között személyesen a központi telepünkön (Szeged, Városgazda 
sor 1.), vagy küldje el önéletrajzát az allas@szkht.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak 
szerint kezeljük.

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

Fanyesô, faápoló
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Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. Sándorfalvi úti telephelyére 
azonnali kezdéssel válogató munkakör betöltésére munkavállalót keres.
Elvárások:
• � zikai állóképesség
• terhelhetőség
• egészségügyi alkalmasság
• megbízhatóság
• általános iskolai végzettség
• munkavégzés két műszakban heti váltásban történik 05.50-14.10 és 13.20-
21.40-ig.
Amit biztosítunk:
• 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.

Válogató
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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

MUNKALEHETŐSÉG
Villanyszerelő cég

(Electric Power K� .)
•  villanyszerelő 

szak munkást,
•  villanyszerelő segéd-

munkást,
•  elosztószerelőt,
•  raktárost,
•  villanyszerelő anyag-

ismerettel rendelkező 
anyagbeszerzőt

KERES 
hosszú távú munkavégzésre.

Érdeklődni 
a 06-20-953-4513-as 

mobilszámon lehet.
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Mórahalmi székhelyû cégünk (RMB Transz Kft.) 

HOSSZÚ TÁVRA KERES

Jelentkezés: iroda@rmbtransz.hu, telefon: +36-30/430-1835

• Kőműves
• Segédmunkás

• Nehézgépkezelő
• Autószerelő

MUNKATÁRSAKAT.
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EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, 
vagy a hust325hr@praktiker.hu címen.

EMESE, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy ásó, de segítségével
egy szép sziklakert az udvarban.

     Ha mindenre
van több ötleted!
Kertész munkatársat keresünk!

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust325hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör,
                közösséget alkotunk
           • Használhatod a kreativitásodat
          • Tervezhető munkaidő
          • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely
    • Forgalom után járó prémium
      •Targoncavezetői jogosítvány
        megszerzésének a lehetősége

EMESE SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN
Nélküle csak egy ásó, de segítségével 
egy szép sziklakert az udvarban.
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Algyői telephelyű cég 

LAKATOS 
munkatársat 

keres. 
Jelentkezni a 

70/430-3142 
számon lehet.
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ÁLLÁST KÍNÁL

600 000 Ft napi 4 óra munkával? 
IGEN! Hívj bátran! Tokovicsné Fehér 

Anita:  06-30/578-0920

800 000 Ft kezdő kereset! Nemzetközi mé-
diacsatorna képviselőt keres. Papp Józsefné 
 06-30/39-99-411

A Koncsek Trans Kft. megbízható gépko-
csivezetőt keres FURGONRA, csak nemzetközi 
fuvarozásban szerzett GYAKORLATTAL! Érdek-
lődni:  +36-20/416-6840

A Z + F Metál Kft. szegedi telephelyére 
keres öntvénymegmunkáló munkakörbe 
munkatársakat. A munka jellege betanított 
munka, szakképzettséget nem igényel. Bé-
rezés megegyezés szerint. Vidékről a bejárás 
megoldott. Érdeklődni a  06-70/940-1263 
telefonszámon kizárólag munkanapokon 8 és 
16 óra között.

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, Mo-

sonmagyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyvállalatok 

állásajánlataiból válogathatsz 
(betanított, 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 
telefonszámon -JOBmotive Kft.

FÉRFI ÉS NŐI betanított dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-Sopron 
megyei munkára, jó kereseti 

lehetőséggel és ingyenes szállással. 
Elvárás 8 általános. Qualitijob Kft. 
 06-30/709-3150,  06-70/236 

7297.

Állásbörze–Oktatás
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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 
március 31-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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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!

51
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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 .........................................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
Fólia ........................................... 5 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
fakitermelés emelőkosaras 

géppel, gallyazás, 
rotátorozás, zöld hulladék 

elszállítása, bozótirtás.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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Drótfonat
horganyzott és PVC-fonatok 

• vadháló, rabicháló, 
rostaszövet • huzalok, 

tüskéshuzal huzalfeszítők 
• táblás kerítések gyártása, 

forgalmazása
Domaszék, Úttörő u. 6.

Tel.: 62/584-372
Mobil: 06-30/365-3525
domadrotbt@invitel.hu

www.domadrot.hu
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DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL, 

GARANCIÁVAL.

Országh S. Miklós
Telefon:

06-70/774-418451
37

72

GRÁNIT SÍREMLÉK KEDVEZŐ ÁRON!

Tel.: 06-30/394-8785
6760 Kistelek, Diófa u. 69.

e-mail: racz.granit@freemail.hu
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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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Teljes körû 
MUNKAVÉDELMI 
SZOLGÁLTATÁS!
Gráf Adrienn

munkavédelmi 
szakember

Tel.:+36-30/968-5472
www.munkavedelemszeged.hu

munkavédelmi 
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DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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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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Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, 
tokozott napellenző, 

sávroló, fa reluxa, motoros 
aluredőnyök.

62/486-636, 20/9707-350
bambuszka29@gmail.com
www.kericsaba.segitek.hu
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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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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás
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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: 440 Ft/kg, saválló: 210 Ft/kg, 
sárgaréz: 920 Ft/kg, akkumulátor: 210 Ft/kg, 

vörösréz: 1400 Ft/kg, rézkábel: 300 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA
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ADÁSVÉTEL

Felvásárlás! Azonnali kész-
pénzfi zetéssel vásárolunk teljes 

hagyatékot Szegeden, vidéken és 
Budapesten is (ruhaneműtől az 

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrénysort, 

hűtőszekrényt, antik bútorokat, 
képeket, falitányérokat, porcelá-

nokat, dísztárgyakat, faliórát, régi 
karórát, jelvényeket, kitünte-

téseket, ezüst és ezüstözött 
dísztárgyakat, csillárt, könyveket, 
régi rádiót, szódásüvegeket, ágy-
neműt, plédeket, konyhai beren-
dezési tárgyakat (tányér, edény, 

stb.) régi és modern játékokat 
(legókat, kisvasutat, társasjáté-

kot, stb.). Valamint lakáskiürítést, 
lomtalanítást vállalunk. Hívjon 
bizalommal (akár hétvégén is)! 

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

200 Forintos régi érmét, ezüst 
dísztárgyakat: gyertyatartó, 

cukortartó, díszdobozok, tálcát, 
cigarettatárcát valamint ezüst 

evőeszközt, stb. vásárolok. Hívjon 
bizalommal, készpénzzel fi zetek. 

 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 
bizalommal. Díjtalan kiszállás 
(akár tanyára is, hétvégén is). 

Szállításról gondoskodom. 
 06-30/396-4495.

Szolgáltatás
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Asztalokat, régi bútorokat, képeket, keretet, 
faliórát, porcelánt, komódot, padokat, régi 
nagy szekrényt, húsvágó asztalt, demizsont, 
ballont, 8-50 l-es üvegeket, teljes hagya-
tékot vásárolok.   06-30/354-3210,  
 06-70/505-9040
Diavetítőt, diafilmeket, gyermekjátéko-
kat, legókat, társasjátékokat, régi vasút 
modelleket, gombfoci készletet, mese-
könyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Eladó 50 méhcsalád nagy boconádi kereten, 
Pusztaszeren 310 négyszögöles telken tégla 
családi ház ipari árammal, újszerű gázkon-
vektorok, szekrénysor, Zanussi automata 
mosógép.  06-30/629-6434
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 fizetek. 
 06-30/480-2661.

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát 
veszek magas áron.  06-30/354-

3210,  06-70/505-9040.

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

ÁLLÁST KERES
Takarítást, vasalást vállalok (nem csoportos 
foglalkozásban) a hét egy napján teljes 8 
órás munkaidőben. Gyakorlattal rendelkező 
nyugdíjas nő vagyok.  06-20/388-0567

ÁLLAT
Április 9.-re vállalok 3-4 hetes előne-
velt csibére, kacsára, libára, gyöngyös-
re megrendelést. A rendeléseket 18 
óra után tudom felvenni. Érdeklődni:  
 06-20/974-3363
Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes 
házhoz szállítással megrendelhető, 550 
Ft/db.  06-30/835-1121
Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3 kg-os, 
ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 
1650 Ft/db.  06-30/860-2627
Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680 Ft/
db, 10 db-ra 1 db ajándék, ingyenes 
házhoz szállítással megrendelhető.  
 06-30/896-8811
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 Ft/
db.  06-20/204-2382

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás 
garanciával.  06-30/908-1798.

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen 
belül!).  06-30/995-1922

Talp reflexológia. Kérésre 
házhoz megyek.  +36-30/829-

4161

EGYÉB
Extra vastag, hasított, vegyes kemény tűzifa 
kiszállítva 13000 Ft/m3, akár kalodázva is. 
 06-20/615-1585 (AA5996245)
Tűzifa eladó Nyárfa, fűzfa 13 e Ft/m3, 
Juhar 17 e Ft/m3, Tölgy akció 21 e Ft/m3, 
kiszállítva.  06-30/217-5575,  06-
70/506-8000 UETR AA5987773
Vegyes, kemény tűzifa 13000 Ft/m3. 
Hasítva, szállítással.  06-20/617-2774 
(AA5999451)

INGATLAN
INGATLANKÖZVETÍTÉS 1% jutalékért! 
Lesz1otthon ingatlaniroda, 6723 Szeged 
Szilléri sgt. 51. Facebook:lesz1otthon,  
 06-70/67-67-968

Szegeden lakást keresünk 
ügyfeleink részére 10-20 millió 
Ft között! Készpénzzel fizetünk, 
érdeklődni:  06-70/67-67-968

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

NÖVÉNY

Hódmezővásárhelyi gyümölcsfa-
iskola-lerakatunk megnyílt a tava-

szi szezonra. Hódmezővásárhely, 
Damjanich u. 9.  
 06-70/608-6964.

RÉGISÉG
Felvásárlás! Novotel Hotel Szeged, Maros 
u. 1., március 28., április 23., május 14.,10-
14 óráig. Törtarany-fazonarany, briliáns 
ékszerek, karórák-zsebórák, ezüsttárgyak, 
festmények, antik bútorok, forgalomból 
kivont valuták, régi lakástextíliák (hor-
golások-csipkék-hímzések), hagyaték.
louisgaleria.hu, email: lakatos@mconet.
hu  06-30/944-7935

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 
kancsót, butellát, fűszertartót, 

szaruból készült tárgyakat, szűrő-
tálat, stb. dísztárgyakat, képeket, 

csillárt, rádiót, ócskavasat (vas-
hulladékot), hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás, készpénzes felvásárlás 

(hétvégén is).  06-70/279-8960.
0-tól a csúcsig! Ács, tetőfedő, kőműves, 
festőmunkát vállalok. Kis munkáktól a nagy 
munkákig, anyagbeszerzéssel, garanciával! 
 06-30/188-8512.

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

harmonikaajtók, szúnyoghálók 
javítása, cseréje, gurtnicsere.  
 06-20/514-1096

A REDŐNY SZERVIZ! Nem működő 
redőny, reluxa, szúnyogháló 

javítása, cseréje, megtévesztő, 
kedvezmények nélkül. Gurtnicse-

re.  06-70/354-03-51

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

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

Ács és épület bádogos: vállaljuk tetők 
felújítását és minden, tetővel kapcsolatos 
munkát, Lindab lemez - anyagbeszerzéssel 
együtt.  06-70/566-4596
Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati  és beltéri.  
 06-30/62-34-342
Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi kedvezménnyel! 
Mindennemű úttal kapcsolatos munkák. 
Hívjanak bizalommal!   +36-70/905-
3473, sztrada-ep@freemail.hu

Aszfaltozás, útépítés, térkövezés, 
Makadám utak készítése! Ked-
vező, személyre szabott árakat 
biztosítunk a megrendelőknek. 

Bedolgozást és generált is 
vállalunk: utak, belső udvarok, 
termek, parkolók, kapubejárók, 

járdák, kátyúk aszfaltozását, 
illetve térkövezését vállaljuk. 

Munkáinkra garanciát vállalunk. 
 06-70/362-1341

Aszfaltozás, útépítés, térkövezés, 
Makadám utak készítése! Ked-
vező, személyre szabott árakat 
biztosítunk a megrendelőknek. 

Bedolgozást és generált is 
vállalunk: utak, belső udvarok, 
termek, parkolók, kapubejárók, 

járdák, kátyúk aszfaltozását, 
illetve térkövezését vállaljuk. 

Munkáinkra garanciát vállalunk. 
 06-70/362-1341

Bádogos mester vállalja ereszcsatornák 
javítását, felújítását!  06-70/287-1764
Bármilyen bádogos munkát vállalok, 
esőcsatorna 2500 Ft/m munkadíjjal, Lindab 
lemez anyagbeszerzéssel, széldeszka javítás, 
tetőszigetelés, ácsmunka, lambériázás 
cserepezés..  06-70/5664-598
Bármilyen tetőfedő és bádogos munkát 
vállalok.  06-70/265-8249
BarZak vibrációs szőnyegmosás, hoz-
zuk-visszük szolgáltatással.  06-20/363-
0760, www.szonyegmoso.hu, www.face-
book.com/szonyegmoso
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, 
központifűtés-szerelés, javítás.   06-
20/9841-370.

Duguláselhárítás 0-24, kiszállási 
díj nélkül, garanciával.  06-

70/774-4184

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

tornavizsgálat! Ingyenes kiszállás, 
tiszta munka.  06-70/63-03-806 
Egyed Adrián. www.dugulaselha-

ritasszeged.hu
Épületek felújítását, vakolását, falazását, 
betonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást 
vállalok.  06-30/263-4358.
Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes 
fák bontása beépített helyekről kosaras 
autóval és alpintechnikával, garanciá-
val. Ágdarálás, zöld hulladék elszállítása.  
 06-20/448-4664
Favágás, lombkorona kialakítás, veszélyes 
fák ledarabolását ,beépített helyen kötél-
technikával vagy emelőkosárból is. Ingyenes 
állapotfelmérés. Email:fakitermelo2017@
gmail.com  +36-70/529-9514
Fémvázas féltetők, kapuk, kerítések, 
lemezszegések készítését vállalom.  
 06-70/610-6889.
Festés, mázolás anyaggal, munkadíjjal, 
2-3 szobás lakás 60-70 E Ft.  06-20/610-
47-67

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben 
garanciával.  06-30/9982-485.
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely 
javítása számlára, garanciával. Gázké-
szülék-Szerviz Bt.   06-30/906-5237,  
 06-62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, víz-
melegítő, kazán, konvektor stb.) kiszál-
lási díj nélkül, garanciával. Hétvégén is!  
 06-30/481-0411.
Házak, épületek, csarnokok és minden 
veszélyessé vált szerkezet bontását vál-
lalom romeltakarítással, határidővel is.  
 06-30/933-9604.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasztó, 
klíma, mosó-, mosogatógép, háztartási-köz-
ponti porszívó, páraelszívó. Beüzemelés, 
karbantartás, javítás. www.munkacsiszerviz.
hu Munkácsi Mihály.  06-30/465-94-77
Hőszigetelés, festés, komplett lakásfel-
újítás elérhető referenciával. Kérem hívjon.  
 06-30/508-71-44.
Kapuk készítése.  06-30/928-1085.
Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.  
 06-30/265-2305.
Klímaszerelés, karbantartás.   06-
30/740-2554
Költöztetés, bútorszállítás, áruszállítás 
éjjel-nappal, garanciával. Árban megegye-
zünk.  06-30/383-7116, Károlyi
Költöztető Manufaktúra vállalja családi 
házak, irodák, lakások költöztetését, fu-
varozást, házhoz szállítást. www.koltoz-
tetomanufaktura.hupont.hu
Kútfúrás.  06-30/554-5544
Lomtalanítást lakáskiürítéssel is, padlástól 
pincéig kitakarítást vállalok elszállítással. 
 06-30/383-7116, Károlyi

Márciusi akció! Redőny, szúnyog-
háló, műanyag párkány készítés, 

javítás gyártótól, akár 2 órán 
belül. Akció március 31-ig.  
 06-70/566-9121

Mezőgazdasági munkákat 10-20 fővel 
tudunk vállalni. Személyek jelentkezését 
is várom.  06-70/313-7124 Filipovics 
Katalin.
Minden, ami szemét válogatás nélkül 
elszállítom. Házak, górék, faszerkezetek 
bontását vállalom tereprendezéssel, hét-
végén is.  06-30/933-9604.
Műkő sírkeretek kedvező áron megrendel-
hetők! Lefedéseket, virágváza, virágláda 
pótlást, betűvésést, feliratozást, emléktábla, 
fejpárna, pad, porcelánkép készítést, sírkő-
tisztítást vállalunk.  06-70/235-1931

Redőny Doktor! Redőnyök javí-
tása, 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

Redőnyjavítás, gurtnicsere   06-
20/886-0926
Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr!  06-20/420-3324!
Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók, sza-
lagfüggönyök, elektromos kapuk készítése, 
javítása.  06-30/658-4093

Redőnyök, szúnyoghálók készítése 
és javítása garanciával, gurtnik 

cseréje.  06-30/734-62-55

Régi tetők javítását, új tetők és teraszok 
készítését, szigetelését, áthajtását, lapos 
tetők szigetelését vállaljuk rövid határidőn 
belül.  06-30/776-9997.
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelemkötés, 
átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 
 06-30/924-3867
SOS tetőszerviz! Vállaljuk minden fajta 
tető beázásának megszüntetését.  06-
30/537-7577
SOS! Gyors vizes szerviz!   06-30/5-
377-577
Szobafestés, mázolás, tapétázás, precízen, 
rövid határidővel.  06-70/235-0566
Szobafestést 350 Ft/m2-től, glettelést 
400 Ft/m2-től, laminált parkettázást 800 
Ft/m2-től vállalok.  06-30/260-88-15

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 
tető- és padlásszigetelést vállalok 
azonnali kezdéssel.  06-30/747-

7580

Szobafestést, mázolást kedvező áron 
vállalunk.  06-70/427-00-26
Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés 
fűrésztechnikával történő befűzését vállalom 
tégla- és vályogfalnál.  06-30/935-6527.
Tetőfedést, bádogozást, lécátpakolást, 
ereszcsatornázást, verébdeszkázást, tetőát-
hajtást, Lindab lemeztető készítést vállalok 
kedvezményes áron.  06-20/552-1068
Tetőfedő, bádogosmunkát, bármilyen 
javítást, ereszcsatornázást, festési munkát és 
csemperakást vállalok.  06-30/865-8962

Tetőfelújítást, új tető készítését, 
bádogosmunkát, ácsmunkát és 

bármilyen tető és bádogosmunkát 
vállalok kedvezményes áron, 
anyagbeszerzéssel is. Hívjon 

bármikor.  06-30/880-7416

Tetők javítását, lécátpakolását, áthajtását, 
teljes körű bádogozást, Lindab lemeztető 
készítését vállaljuk anyagbeszerzéssel 
együtt. Precíz munka, korrekt ár.  06-
70/223-6281
Vásárolok régi, újabb bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat. Lakáskiürítést vállalok. 
 06-30/383-7116, Károlyi
Verébdeszkák, dobozolások, ereszek 
hosszabbítását, tűzfalak készítését, tetők 
teljes körű bádogozását vállaljuk számla-
képesen.  06-30/833-3196.

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, HŰ-
TŐGÉP, TELEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, 
TAKARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 
DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁSA 

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

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

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállással, 
hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése.  
 06-20/458-8906
Víz-, fűtés-, szennyvízcsatorna szerelést 
vállalok.  06-30/443-1110.
Vízvezeték szerelést, régiek átalakí-
tását, WC tartályok, mosogató, mosdó, 
csaptelepek, szifonok 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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Gránit sírkeretek
óriási választékban!

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)

51
49

84

51
35

95

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)!

Megrendelésre történő házhoz menő lomtalanítás!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit. A szolgáltatási területünkön a lomtalanítás lebonyo-
lításának szabályai a tavalyi évben megváltoztak. Idén a tavalyi évhez hasonlóan, változatlan módon az alábbiakban leírtak szerint 
végezzük a lomtalanítást.
A közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók lom hulladékának el-
szállításáról társaságunk évente egy alkalommal, március 15. és november 15. közötti időszakban, megrendelésre történő házhoz menő 
lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik. Szegeden az alábbi városrészekben, a táblázatban feltüntetett időpontokban, 
a szolgáltatási területünk bizonyos településein (Ásotthalom, Csengele, Kübekháza, Zákányszék, Algyő, Domaszék, Ferencszállás, 
Kelebia, Klárafalva, Nagyér, Tompa, Pusztaszer, Balástya ) az Önkormányzattal egyeztetett időpontban lehetséges a szolgáltatás igény-
bevétele. Társasház esetén a közös képviselő vagy megbízottja jogosult társaságunk ügyintézőjével a kapcsolatot felvenni, az általuk 
képviselt ingatlan lakóinak a lomtalanítási igényét bejelenteni, a lebonyolításban eljárni. A házhoz menő lomtalanítást társaságunk, az 
ingatlanhasználó / közös képviselő bejelentése alapján, a közösen leegyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi el.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vasárnap

Szőreg, 
Újszeged

Baktó, Baktói kiskertek, 
Felsőváros, Makkosháza, 
Petőfi  telep, Tápé, Tápéi 

kiskertek, Tarján

Északi 
városrész, 

Rókus, 
Móraváros

Gyulatelep, 
Kiskundorozsma, 

Béketelep, Sziksós, 
Subasa, Öreghegy

Alsóváros, Vadaspark, 
Bodomi kiskertek, 
Klebelsberg-telep, 

Gyálarét, Tompasziget, 
Kecskés telep, Szentmihály

Belváros 
(Római, Brüsszeli, Berlini,

Párizsi, Londoni, Moszkvai
körutak páros, illetve a Bécsi krt. 

páratlan oldala és a Tisza folyó 
által határolt terület)

A házhoz menő lomtalanítással kapcsolatosan (igénybejelentés, kihelyezhető hulladékok köre, kihelyezés módja, elszállítás feltételei) további 
információkat olvashat társaságunk honlapján: http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas.

A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbi zöldszámos telefonszámon jelentheti be:

Tel.: 06-80/180-480
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink fi gyelmét, hogy a lomtalanítás alkalmával az alábbi felsorolt hulladékfajtákat társaságunk nem szállítja el.
1. veszélyes hulladék, gumiabroncs;
2. elektromos, elektronikai készülék;
3.  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék,

valamint az elhalt állatok tetemei;
4. mezőgazdasági és ipari hulladék;
5. építési, bontási hulladék;
6. hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
7. a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék. 
Lomtalanítási igényét bejelentheti személyesen is az Ügyfélszolgálati Irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6.)
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00; csütörtök: 7.00-19.00; péntek: 8.00-13.00; (hétvégén és ünnepnapokon: zárva).

www.szegedihulladek.hu
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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.

51
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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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