
2023. május 5.        6. oldal   S Z AT M Á R I  S Z Ó

Mérlegelve, ingyenes kiszállítással

Hívjanak bizalommal, akár hétvégén is! Gyors és rugalmas kiszállítás!  

Kerekes Zsolt     Tel.:  06-30/460-3031

Mátészalka 30km-es körzetében!
EUTR szám:AA6266145

T Ű Z IT Ű Z I FAFA
Akác hulladék kályhakész: 3.700 Ft/q (37 Ft/kg)

Akác vékony guriga: 4.500 Ft/q (45 Ft/kg)

Akác vastag guriga: 4.700 Ft/q (47 Ft/kg)

Akác hasított: 5.000 Ft/q (50 Ft/kg)

Tölgy vékony guriga: 4.300 Ft/q (43 Ft/kg)

Tölgy hasított: 4.800 Ft/q (48 Ft/kg)

Tölgy vastag guriga: 4.500 Ft/q (45 Ft/kg)

Nyár, fenyő guriga: 2.900 Ft/q (29 Ft/kg)

Nyár, fenyő hasított: 3.200 Ft/q (32 Ft/kg)

HASZNÁLT
NŐI és FÉRFI

BŐRCIPŐK, 
SPORTCIPŐK, 

GUMI PAPUCSOK, SZANDÁLOK
H-P: 10.00-19.00-ig, Szo.: 10.00-15.00-ig

Mátészalka, Ősz u. 17.

Tel.: +36-70/202-5010  Nyitva: hétfőtől-szombatig: 8.00-18.00 óráig, vasárnap: 8.00-12.00

MUSKÁTLI és EGYNYÁRI 
VIRÁGOK KAPHATÓK! 

 Mátészalka, Széchenyi út 29. sz. alatt (a Penny mögötti utca)
Szabó
Kertészet

HOZOTT LÁDÁBA

BE IS ÜLTETEM!

Muskátli álló és futó szép színekbenMuskátli álló és futó szép színekben
Továbbá:Továbbá:  cukorvirág, nyári gerbera, cukorvirág, nyári gerbera, 
pethúnia, Vinca, szúnyogriasztó, pethúnia, Vinca, szúnyogriasztó, 
büdöske kis- és nagyvirágúbüdöske kis- és nagyvirágú

Ajtó-ablak
Redőny, Reluxa

szalagfüggöny, műanyag párkányok több színben, napellenző

Szúnyoghálók, Harmonikaajtó
Koncz Péter István 06-30/6946-964, 06-30/9817-227

Kérjük, támogassa adója 1 %-ának 
felajánlásával  a Reformátusok Szatmárért 

Egyesület munkáját!
 A Reformátusok Szatmárért Egyesület megalapítása 2011-ben az 
erdélyi és magyarországi reformátusok sajátos érdekei kifejezésének, 
érvényesítése céljából történt. Fontosnak tartjuk, hogy az elődeink ál-
tal megteremtett értékeket megőrizzük és továbbadjuk a jövő nemze-
dékének, tovább erősítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a 
református egyház közötti összetartó erőt. Ezen értékek mentén minden 
évben törekszünk arra, hogy kitűzött programjaink megvalósuljanak, 
adományaink a legmegfelelőbb helyre jussanak el. Egyesületünk tevékeny-
ségéről bővebben olvashat a www.reformatusokszatmarert.hu oldalon.
Amennyiben Ön is egyetért és támogatni kívánja Egyesületünket cél-
jai elérésében, megteheti adója 1%-ának felajánlásával, hiszen tudjuk, 
együtt könnyebb!

Adószámunk:18224056-1-15
 Köszönettel: Fülöp István

elnök 
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TŰZIFA
kedvező áron!

Nyárfa széldeszka,
száraz guriga, méteres

2000Ft/q-tól (20Ft/kg-tól)

Érd.: 06-30/690-7772
EUTRAA5841110

SEBÉSZETI-PROCTOLÓGIAISEBÉSZETI-PROCTOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉSMAGÁNRENDELÉS
MEDICAL-AQUA MagánklinikaMEDICAL-AQUA Magánklinika
Mátészalka, Eötvös út 21.Mátészalka, Eötvös út 21.

Bejelentkezés:  06-30/850-614906-30/850-6149
Ideje: Minden csütörtökön 16-18 óraMinden csütörtökön 16-18 óra
A rendelést végzi:  Dr. Nagyházi Árpád főorvosDr. Nagyházi Árpád főorvos
Szakorvosi konzultáció, ambuláns műtétek végzése,visszerek injekciós kezelése, 
végbélbetegségek kezelése /injekciós, gumigyűrűs aranyér kezelés/

ÚJ
HELYEN!

ÚJ
HELYEN!


