Falusi HIRDETŐ

Megjelenik havonta:

Deszk,Ferencszállás,Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza,
Maroslele, Szőreg,
Tiszasziget, Újszentiván területén
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HIRDETÔ

XXIII. évfolyam 3. szám

2019. március 29.

Barna jó tollazatú kb. 2 kg-os
tojótyúk ingyen házhoz szállítással
megrendelhető
550 Ft/db-tól

Tel.: 06-30/860-2627

U N I H O L Z K F T.
A TÖRÖK ACÉLCSOPORT TAGJA

VASKERESKEDÉS
A hazai cégcsoport

Egész évben olcsó árak!

Betonacélok és síkhálók, szerkezeti acélok,
zártszelvények, szögacélok, laposacélok,
lemezek, csövek garantáltan olcsó áron!
Kengyelek hajlítását vállaljuk!
Telefonos rendelést felveszünk!

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
00

Nyílászárók
és kiegészítők forgalmazása
és beépítése
- Árnyékolástechnika termékek teljes palettájának
forgalmazása és szerelése, javítása
- Tanácsadás a tervezéshez, legyen szó
akár új építésről, akár felújításról
- Nyílászáró cseréhez kapcsolódó építőmesteri
munkák, káva javítások
- Árnyékolók utólagos automatizálása

Tel.: +36 20 259 9551
Honlap: www.pongirolo.hu Email: info@pongirolo.hu
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Nyitva: Hétfőtől Csütörtökig: 8 - 16 -ig, Péntek: 8 -15
Tel.: 62/555-770, Fax: 62/555-771, Mobil: 30/746-7554
E-mail: tornyai.mihaly@gmail.com

H Ű T Ő H Á Z A K
mezőgazdasági és géptárolók építése
tervezéssel és engedélyeztetéssel.
Referenciákkal rendelkezünk!
Szigmaép Bt. Zsombó +3670 /275-8895
E-mail: sigmaep@netsurfclub.hu

TÉRKŐ TISZTÍTÁS
Térkő, Viacolor, Beton Felületek Tisztítása / Karbantartása

Le van rakva... tartsa karba!!!  +36 70 216 1581

WWW.TERKOTISZTITAS.WEBNODE.HU

FOGPÓTLÁSOK RÖVID HATÁRIDŐVEL
PORCELÁN KORONÁK-HIDAK 3 MUNKANAP ALATT
Nyitva: H-P: 7 -16 ; Szo: 7 -12
FOGGYÖKÉR BEÜLTETÉS
Sóder - Homok
FOGSOR RÖGZÍTŐ MINI IMPLANTÁTUM
Cement - Mész
FEHÉR TÖMÉSEK
PB GÁZPALACK CSERE
FOGGYÖKÉR KEZELÉS
ULTRAHANGOS FOGKŐELTÁVOLÍTÁS
DR. MUSTAFA LÁSZLÓ
FOGFEHÉRÍTÉS
35
TÖLGY hasított 3500 Ft/q Ft/kg
Fogszakorvos- implantológus
35
BÜKK hasított 3500 Ft/q Ft/kg
vezető főorvos
AKÁC hasított 3800 Ft/q 38Ft/kg
Szeged, Juhász Gy u. 14.
Telephely:
62/425-946
Tiszasziget, Kossuth u. 43.
Tel.: +36-30/207-7847
www.fogdoktor.hu
Kiszállítás megegyezés szerint.

TISZASZIGETI
TÜZÉP
30

00

30

00

TÜZIFA AKCIÓ

Megjelenik havonta:

Takarmányboltunkban
Kettős hasznosítású és húshibrid
napos és előnevelt csirke rendelhető
DE HEUS Holland takarmánykeverékek, továbbá hobbi állateledelek és horgász etetetőanyagok,
élő csalik széles választéka.

Zöldségboltunkban
Élőhal, friss zöldség, gyümölcs
széles választékban kapható
GALAMBÁZIS KFT.
SZŐREG SZERB U. 26/A sz.
Tel.: 62/ 405-003
Nyitva tartás: hétköznap 07-18-ig
szombat 07-12-ig

Deszk,Ferencszállás,Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza,
Maroslele, Szőreg, Tiszasziget, Újszentiván területén

SÓKERESKEDÉS

Falusi HIRDETŐ

LEYLAND CIPRUS,
DATOLYASZILVAFA,
TUJA, BABÉRMEGGY
KIVI, FÜGE, PAMPAFŰ,
MAGNOLIA AKCIÓ!

- Állati nyalósók
- Parajdi kősó
- Parajdi étkezési só
- Josera vitaminos nyalótálak
- Szelénes sók
- Piros vitaminos nyalósó
- Biosaxon nyalósó
kiszállítással

EPER, SZEDER, DÍSZFA, ISZALAG

Tel.: 06-70/70-39-991

Szeged-Rókus, Körtöltés u. 3l. Tescótól 100 m
Nyitva: H-P: 8:30-11:30 és 13:00-17:00
szo: 8-12 Tel: 06-20-518-0038

Gránátalma, goji bogyó. Sziklakerti-, talajtakaró-,
árnyéktűrő és sövény növény. Paeonia, levendula,
hibiscus, labadrózsa, hortenzia, rózsa, illatos lonc,
nyáriorgona. Fenyő, gömbtuja, kúszótuja.

http://abeliaskert.atw.hu

Ünnepek és hétköznapok eleganciája

a Zsuzsi Divatban !

Kiskundorozsma Dorozsmai út 190. (a Vadliba utca sarkán)
Tel.: 62/461-306; 06-30/811-0881; 06-70/618-3271
Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Tel.: 06-70/70-39-991

Falusi apró

Eladó egy megkímélt állapotú Baxi Eco3 típusú nyilt
égésterű kombi gázkazán
füstcsövekkel.
Érd.: 06-30/4411-443

Eladó egy beépíthető Mile
mosogatógép.
Érd.: 06-30/525-4353

Bio termékek katalogusból történő értékesítéshez
egészségorientált embereket
keresek.
Tel.: 06-20/9287-791

Több ezer darab műanyag
cseperép 6-22 cm, 3 fázisú
komposztálógép, 1972-es
MZ-Trophy 125cm3-es
motorkerékpár eladó.
Érd.: 06-30/893-0107
Lada 1500-as dupla körlámpás típust keresek saját
részre.
Érd.: 06-30-625-36-94

Száraz vegyes tűzifa (fenyő,
fűz, nyír) 14000 Ft/m3,
vegyes mulcs fűtésre, talajtakarónak 3000 Ft/m3,
tisztított, szárított kukorica
6000 Ft/q eladó.
Szállítás megoldható.
Tel.: 06-70/310-58-77

Telefon: 06-20/99-40-293
marotiredony@gmail.com

Salgó polcok (kis és nagytételben), valamint 3t csavar
(sok méretben) kilóra eladó.
Érd.: 30/455-64-32,
06-20/222-2000
www.fordexpolcok.hu

- Szúnyogháló

Családiházak, terménytárolók
ipari csarnokok
teljeskörű kivitelezése
az alaptól a tetőig.
Tereprendezés, gépi földmunkák
bontás, térbetonozás

egyedi és szabványos méretben beszereléssel, műanyagból, alumíniumból beépített szúnyoghálóval, - Szalagfüggöny
motorral külső tokos, vagy rejtett kivitelben
- Napellenző
komplett helyreállítással (kőműves munkák)

Fotóinkat megtalálja a facebook-on: Zsuzsi Divat Dorozsma

Várjuk szeretettel kedves vásárlóinkat egész évben!

- Műanyag és fa ajtó, ablak - Redőnykészítés

Válogasson kedvére a
legújabb tavaszi kollekciónkból
akár 38- 58-as méretig!
Romantikus fazonok,
lenge anyagok,
a pöttyös és virágos fantáziadús
keveréke lelhető meg.
Kiegészítők és Díva márkájú
táskák érkeztek!
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Mar ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
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belterületen: Feibra Kft.
külterületen: Magyar Posta

Terjeszti:
Nyomdai munkák:
Tisza Press
e-mail: falusi1@invitel.hu
web: www.rrdesign.hu
Tel./fax: 62/ 283-664
Mobil: 30/9284-278

6763 Szatymaz, Kossuth u. 33.
Kereskedelmi és
marketing vállalkozás

Kiadja:

Falusi HIRDETŐ

Megjelenik havonta:

Deszk,Ferencszállás,Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza,
Maroslele, Szőreg, Tiszasziget, Újszentiván területén
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TYÚKVÁSÁR
Vörös tojótyúk (1 éves, kb 2 kg) 600 Ft/db házhoz szállítva 700 Ft

Rendelésfelvétel: Újszentiván, Damjanich u. 17. Tel.: 30/486-9576
Deszk, Rákóczi u. 36. Tel.: 30/442-8932
Szõreg, Szerb u. 26/a. Tel.: 20/555-0157

Mindenki figyelmébe!
Minden pénzintézeti ügyfél kötelező átvilágításon esik át.
Törvény írja elő, hogy 2019. június 26-ig minden ügyfélnek ismételt
átvilágításon kell átesnie a saját pénzintézeténél. Ha ezt valaki
elmulasztja, a kitűzött határidő után a számláját zárolják, azon
keresztül semmilyen tranzakciót nem bonyolíthat le.
Természetes személyek esetén első sorban a személyi adatok valódiságának, naprakészségének a megállapítása a cél, vagyis az, hogy a pénzintézet nyilvántartásában
szereplő adatok megyeznek-e az érvényes személyi okmányokban szereplő adatokkal.
Cégek és más szervezetek esetében a szervezet adatain kívül ellenőrizni kell – többek
között -a képviseletre jogosultak személyi adatait is és meg kell állapítani a tényleges
tulajdonosok személyét.
Az átvilágításra mindenkit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelez. Célja, hogy az állam beazonosíthassa azt, aki pénzügyi tranzakciót hajt végre.
Amennyiben az adategyeztetésre nem került sor, akkor a kitűzött határidőn túl az
ügyfél bankszámláját zárolják, azon tranzakciókat nem bonyolíthat: nem veheti fel a
nyugdíját, fizetését, nem utalhat pénzt üzleti partnereinek, nem fizethet bankkártyával- viszont hiteltörlesztését továbbra is levonja az illetékes bank. Ez az állapot addig
tart, amíg az ügyfél saját pénzintézeténél nem azonosítja magát.
A 3A Takarékszövetkezet – saját kockázatalapú döntése értelmében – lehetőséget biztosít bizonyos ügyfelek csoportjának arra, hogy a szükséges azonosító dokumentumokat postai úton juttassák el a takarékszövetkezethez; erről az érintetteknek külön írásos értesítést küld. Azonban – ha a beküldött okmányok alapján adateltérés mutatkozik, az érintetteknek személyesen kell felkeresniük számlavezetőjüket.
Ezért hívom fel a figyelmet a legbiztonságosabb adatközlési módra, a személyes
nyilatkozattételre, melyet mindenki a saját pénzintézeténél tehet meg- mondja
Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesítési ügyvezetője, aki szerint - a későbbi
kellemetlenségek elkerülése miatt - minden esetben érdemes meggyőződni a
pénzintézetnél tárolt személyes adatok helyességéről.

-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -kukorica vetőmagok

A hitelintézeteknél történő nyilatkozattétel a fénymásolatok elkészítésével együtt
maximum 10-15 percig tart, ugyanakkor számolni kell a hosszú sorban állással és a
várakozással annak ellenére is, hogy például a 3A Takarékszövetkezet előzetes
időpont egyeztetéssel kívánja gördülékenyebbé tenni a sokakat érintő ügyintézést.
A személyes ügyintézéskor a lakossági bankszámlákra vonatkozó adategyeztetéshez,
nyilatkozat-tételhez csak a személyi okmányokat, vagyis a személyazonosító igazolványt és a lakcímkártyát kell bemutatni, céges számlák esetén a cégiratokra és a
hiteles cégkivonatra is szükség van.

Kínálatunkban egész évben megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló tápok
-borjúindító és borjúnevelő tápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők
-valamint BÁBOLNA termékek

TATRADOL TRAVEL
Szeged Szent István tér 6.
Tel.: (62) 487 – 835
info@tatradol.hu; www.tatradol.hu
SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
05.26-29. Szlovénia, az Alpok napos oldala
63.800,-Ft/fő
06.13-16. Bánság –Kazán-szoros –Fruska Gora
kolostorai
49.800,-Ft/fő
07.20.
Bugac - Jakabszállás – Kiskunfélegyháza
6.800,-Ft/fő
09.24-10.04. Puglia, Dél-Olaszország és
Szicília kincsei
169.900,-Ft/fő
10.25.
Történelmi váraink:Simontornya-Ozora-Cece 8.600,-Ft/fő
11.02.
Liszt Ferenc Repülőtér-Zwack Múzeum
7.500,-Ft/fő

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok
értékesítését, rendelésfelvételét!
Szezonális ajánlatunk:

Nyitvatartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00

ÁLLATTENYÉSZTÉSI
TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS
www.delifarm.hu SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED
6791 SZEGEDDorozsmai út 48.
KISKUNDOROZSMA
Telefon: +36-62/556-120
Kettőshatári út 6.
rendeles@delifarm.hu
Telefon: +36-62/556-130
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Deszk,Ferencszállás,Kiszombor, Klárafalva, Kübekháza,
Megjelenik
havonta:tartalmáért
A hirdetések
a kiadó felelősséget nem vállal!
Maroslele, Szőreg, Tiszasziget, Újszentiván területén

KÖLTÖZTETŐ MANUFAKTÚRA
Irodák, lakások költöztetését, bútorszállítást,
és egyéb áruszállítást vállalunk!
Bányai Zsolt
Tel.: 06-20/22-99-207, 06-30/89-64-540
Web: koltoztetomanufaktura.segitek.hu

FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,
ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!
Bohák Tamás

Tel.: 06-30/225-99-66
-Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi
kötés, oldás, rontáslevétel, fény
képanalízis
-Energiakezelés, auratisztítás, hangulatjavító és közérzetjavító kezelés.
Végzett asztrológus, jósnő, spiritiszta várja vendégeit!

Tel.: 06-30/461-6911

AUTÓ ÜLÉSHUZAT
Méretpontos üléshuzat készítése minden autótípushoz és munkagépekhez
Választási lehetőség többféle anyagból

Pecze Ibolya ev.
Szeged-Szőreg, Újvilág u. 99.
Tel.: 62/405-932; 06-20/335-3519
Nyitva: H-P: 800-1600

Falusi HIRDETŐ

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi telephelyű 23 éve folyamatosan
működő építőipari cég saját kivitelezéseihez
keres megbízható, józan életű, gyakorlattal
és szakmai tudással rendelkező kőműves
és segédmunkás kollégákat, teljes
munkaidős alkalmazásba az alábbi feltételekkel:
Elvárásaink:
- építőiparban szerzett szakmai tapasztalat
- pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem (megbeszélés
szerint akár hetente)
- hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
- munkaruha, védőfelszerelés, szerszámok
biztosítása
- szakmai fejlődési lehetőség
- egészségügyi juttatások
Munkavégzés helye: Szeged

Elérhetőség:
20/2290364
allas@alpfavill.hu

