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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kamerás csatornavizsgálat, tiszta munkavégzés, ingyenes kiszállás!

www.dugulaselharitasszeged.hu

EGYED ADRIÁN
06-70/63-03-8060-24

forgalmazása és beépítése

Honlap: www.pongirolo.hu

Email: info@pongirolo.hu

Nyílászárók
Árnyékolástechnika

- 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

MAROSSZÖG

MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés

kis és nagy tételben

06-20/467-37-17
06-20/2-913-613

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

VASKERESKEDÉS

Betonacélok és síkhálók, szerkezeti acélok,
zártszelvények, szögacélok, laposacélok,

lemezek, csövek !garantáltan olcsó áron

Nyitva: Hétfőtől Csütörtökig: 8 - 16 -ig, Péntek: 8 -15
00 00 00 30

Tel.: 62/555-770, Fax: 62/555-771, Mobil: 30/746-7554

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
Telefonos rendelést felveszünk!

Kengyelek hajlítását vállaljuk!

Egész évben olcsó árak!
A hazai cégcsoport

E-mail: tornyai.mihaly@gmail.com

Gallyazás - Gallyzúzás

Korona alakítás - Fakitermelés

Beépített területről

KOSARAS MUNKAGÉPPEL
gyors, megbízható határidővel vállalom

Kónya István

Telefon:  70/310-5877

TISZASZIGETI
TÜZÉP

Sóder - Homok
Cement - Mész
PB GÁZPALACK CSERE

TÜZIFA AKCIÓ

Telephely:
Tiszasziget, Kossuth u. 43.

Tel.: +36-30/207-7847
Kiszállítás megegyezés szerint.

Nyitva: H-P: 7 -16 ; Szo: 7 -12
30 00 30 00

TÖLGY
BÜKK
AKÁC

3500 Ft/qhasított

3500 Ft/qhasított

3800 Ft/qhasított

35
Ft/kg

35
Ft/kg

38
Ft/kg

Füstölni való eladó!Bükk fűrészpor

TANYAGAZDASÁG ELADÓ!
Szatymazi működő tanyagazdaság 30 ha földdel

(szántó, legelő, dióültetvény, akácerdő), gépekkel,

2 halastóval, juhnyájjal, gazdasági és lakóépületekkel,

önálló vízellátással eladó.

Érd.: 06-20/9440-363

BOLGÁR

DÍSZFAISKOLA

DÍSZNÖVÉNYEK
óriási választékával várjuk

szeretettel díszfaiskolánkban.

Látogasson el hozzánk a hét bármely napján,

nagy szakmai tapasztalattal, tanácsadással,

terveéssel és udvarias kiszolgálással várjuk,

családias környezetben!

Nyitva: hétfőtől szombaton 8-18-ig

vasárnap 8-12-ig

Szeged-Kecskéstelep, Gera Sándor u. 18.

Tel.: 62/427-991; Mobil: 20/9203-178

e-mail: bolgardiszfa@freemail.hu
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Falusi Apró
Salgó polcok (kis és nagy-
tételben), valamint 3t csavar 
(sok méretben) kilóra eladó. 
Érd.: 30/455-64-32,  
06-20/222-2000 
www.fordexpolcok.hu 
 
Kukorica és rozs eladó 
Zsombón.
Érd.: 06-20/994-0293

Eladó egy egy babakocsi 
lábzsákkal.
Érd.: 06-30/525-4353
 
5 LE Honda csónakmotor 
újszerű állapotban eladó.
Érd.: 06-70/367-5500 

Búza és kukorica eladó 
6000 Ft/q.
Érd.: 06-70/310-5877

Csüngő hasú válasz-
tási malacok, lefialt kocák 
vágásra, ill. továbbtartásra 
eladók.
Ár: 5-25000 Ft-ig
Érd.: 06-30/223-2826

Egészségvédő bio termékek 
katalógusbó és/vagy web 
felületen történő értékesíté-
séhez keresek partnereket.
Érd.: 06-20/928-7791

55 cm átmérőjű tv távirányí-
tóval 8000 Ft-ért, valamint 
MinDig tv dekoder 6000 
Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/59-40-717
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VILLANYSZERELÉS
új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás

Tel: 06-30/483-7435
Forró Zsolt

GALAMBÁZIS KFT.
SZŐREG SZERB U. 26/A sz.

Tel.: 62/ 405-003
Nyitva tartás: hétköznap 07-18-ig

szombat    07-12-ig

Takarmányboltunkban
Kettős hasznosítású és húshibrid

rendelhetőnapos és előnevelt csirke
DE HEUS Holland takarmány-

keverékek, továbbá hobbi állat-
eledelek és horgász etetetőanyagok,

élő csalik széles választéka.

Zöldségboltunkban
Élőhal, friss zöldség, gyümölcs

széles választékban kapható

SÓKERESKEDÉS
- Állati nyalósók - Parajdi kősó - Parajdi étkezési só

- Josera vitaminos nyalótálak - Szelénes sók

- Piros vitaminos nyalósó - Biosaxon nyalósó

kiszállítással

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

TYÚKVÁSÁR
Vörös tojótyúk (1 éves, kb 2 kg) 600 Ft/db 700 Ftházhoz szállítva

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

AUTÓ ÜLÉSHUZAT

Pecze Ibolya ev.
Szeged-Szőreg, Újvilág u. 99.
Tel.: 62/405-932;  06-20/335-3519
Nyitva: H-P: 8 -1600 00

Méretpontos üléshuzat készítése minden autótípushoz és munkagépekhez
Választási lehetőség többféle anyagból

A szegedi MID Travel utazási iroda őszi és adventi ajánlata

Jelentkezés és további információ:
Mihály Péter  Tel.: 20/4312094; info@midtravel.hu; www.midtravel.hu

Szeged, Délceg utca 11.
KÖZÖSSÉGBEN UTAZUNK!

Kirándulás időpontja Kirándulás főbb megállói Kirándulás részvételi díja
November 8-10.
(péntektől vasárnapig)

November 15-17.
(péntektől vasárnapig)

November 30-
december 1.

(szombattól vasárnapig)

December 7-8.
(szombattól vasárnapig)

December 14.
(szombat)

Dél-Erdély legszebb tájain (Vajdahunyad,
Radna,  Gyulafehérvár, Déva, Marosillye,
Temesvár, Arad)

Vajdaság legszebb tájain, Nádorfehérvári
sétával és Belgrádi hajózással (Szabadka,
Belgrád, Újvidék, Pétervárad)

Rákóczi nyomában, avagy rejtett értékek
Kelet-Szlovákiában (Kassa, Borsi, Széphalom,
Tőketerebes)

3 advent 2 nap alatt (Bécs, kismartoni Eszterházy
kastély, Sopron)

Budapest szépségei adventkor (Hősök tere,
Szépművészeti Múzeum, Szent István bazilika, Vörösmarty
tér, Citadella)

26.900,-/fő, tartalmazza
a 2 éjszakai szállás díját falusi
vendéglátás keretei között,
félpanzióval, útiköltséggel,
idegenvezető díjával.

25.900,-/fő, tartalmazza az
úti költséget, a 2 éjszakai kollé-
giumi szállás díját, félpanzióval,
az idegenvezető díjával.

24.500,-/fő, tartalmazza az
úti költséget, az 1 éjszakai szállás
díját panzióban, félpanziós ellátást,
az idegenvezető díját.

26.500,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, az 1 éjszakai szállás díját
wellness szállodában, félpanziós
ellátást, az idegenvezető költségeit.

7.500,-/fő, tartalmazza az úti
költséget, az idegenvezető költségeit.

MUNKALEHETÕSÉG
Szatymazi és szegedi

munkahelyekre keresünk
- portás

- diszpécser
- vagyonõr

munkatársakat.
Érdeklõdni 8-18 óráig

06-20/9268-633
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VÍZ - GÁZ - FŰTÉS szerelés
gázkészülékek javítása

Király Sándor

víz-, gáz-, fűtésszerelő mester

Tel.: 06-30/493-87-81

Klímaszerelés karbantartás-
Ingyenes felmérés

Ipari hűtők, hűtőkamrák
javítása, telepítése

Tel.: 06-30/740-2554

ÉPÍTŐIPARI

GENERÁLKIVITELEZÉS
Családiházak, terménytárolók

ipari csarnokok

teljeskörű kivitelezése

az alaptól a tetőig.

Tereprendezés, gépi földmunkák

bontás, térbetonozás

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

Műkő sírkeretek
kedvező áron megrendelhetők!
- Lefedéseket - virágváza, virágláda pótlást - betűvésést,

feliratozást - emléktábla, fejpárna, porcelánkép, pad,
műkőkereszt készítést - sírkő tisztítást, keretemelést

és egyebeket vállalunk.
Tel.: 06-70/235-1931

TANFOLYAMOK A SZEGEDI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN
(Felnõttképzési engedélyszám: E-001297/2015)
Aktuális képzéseink

-Betanított festõ-mázoló E-001297/2015/B026
-Betanított kõmûves E-001297/2015/B027
-Bolti kasszakezelõ E-001297/2015/B023
-Erõsáramú berendezések felülvizsgálója E-001297/2015/A107
-Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló E-001297/2015/A108
-Gépírás
-Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-001297/2015/A025
-Hatósági F-Gáz vizsga
-Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ E-001297/2015/A027
-Hûtõ-, klíma- és hõszivattyú berendezés-szerelõ E-001297/2015/A043
-Házi beteggondozó
-Pedagógus továbbképzések (akkreditált)
-Szállodai szobaasszony E-001297/2015/B021
-Vevõszolgálati asszisztens E-001297/2015/B018
-Vízszigetelõ, melegburkoló E-001297/2015/A117

Web: szakkepzesszeged.hu

Idén utolsó lehetõség!
Szuperintenzív képzések

a Szegedi Szakképzési
Centrumban!

„Intézménytakarító”
E-001297/2015/A089

2 hónap

„Falusi vendéglátó”
E-001297/2015/A091

3 hónap

„Személy- és vagyonõr”
E-001297/2015/A019

2 hónap

„Vízszigetelõ és melegburkoló”
E-001297/A117

4 hónap

Részletek:
Szegedi Szakképzési Centrum

62 / 554 – 275
E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.huA
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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

Újra itt az ősz!
Beköszöntött a hideg, de
vásárlóinkat nem hagyjuk

hogy hidegen hagyja
készletünk!

Meleg kabátok, nadrágok,
pulcsik, sálak érkeztek az
őszi színek árnyalataiban!

Siessen, kőtőfonalaink
kiárusítása a készlet erejéig tart!

-Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi
kötés, oldás, rontáslevétel, fény
képanalízis

-Energiakezelés, auratisztítás, han-

gulatjavító és közérzetjavító kezelés.

Végzett asztrológus, jósnő, spiritiszta várja vendégeit!

Tel.: 06-30/461-6911
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FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,

ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!

Tel.: 06-30/225-99-66
Bohák Tamás

A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!

F LDM R SÖ É É

telekmegosztás, telekösszevonás, határrendezés,
kitűzés, művelési ág változás, épületfeltüntetés,

AKG terület felmérés

INTERPLANINFO Kft. Szeged, Rigó u. 16.
06/70-22-00-136,    inteplaninfo@gmail.com

DR. MUSTAFA LÁSZLÓ

Fogszakorvos- implantológus

vezető főorvos

Szeged, Juhász Gy u. 14.

62/425-946

www.fogdoktor.hu

FOGPÓTLÁSOK RÖVID HATÁRIDŐVEL

PORCELÁN KORONÁK-HIDAK 3 MUNKANAP ALATT

FOGGYÖKÉR BEÜLTETÉS

FOGSOR RÖGZÍTŐ MINI IMPLANTÁTUM

FEHÉR TÖMÉSEK

FOGGYÖKÉR KEZELÉS

ULTRAHANGOS FOGKŐELTÁVOLÍTÁS

FOGFEHÉRÍTÉS

MOLETTEKNEK

NŐI FELSŐK, SZOKNYÁK, NADRÁGOKKovács

Szeged, Mérey u.-Mars tér
sarki divatáru.  Tel.:30/4565-836

Nyitva: h.-p.: 9-17, szo.: 9-12

Kedvező áron!
Délmagyar hűségkártyára
5% kedvezményt adunk!

Minden hétfőn
20% kedvezmény
nyugdíjasoknak!

http://abeliaskert.atw.hu
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

Gránátlama, korallberkenye, évelő virág,
talajtakaró cserje,  kúszó lonc, japán juhar.

10 % ENGEDMÉNY
20 FAJTA DÍSZFÁRA

AKCIÓ! FÜGE, KIVI
LEYLAND CIPRUS

TUJA, BABÉRMEGGY
SÖVÉNY, DÍSZFŰ, CÉDRUS

ELŐZETES FOGLALÁSKOR.

KÚTFÚRÁS
Vízhozam növelő technológiával, kompresszorozott

szűrőváz kiképzéssel 40-140 mm-ig
37 éves szakmai gyakorlattal

anyagbeszerzés - javítás

Savanya József
06-30/9651-608, 06-30/3262-722

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi telephelyű 23 éve folyamatosan

működő saját kivitelezéseihezépítőipari cég
keres megbízható, józan életű, gyakorlattal

és szakmai tudással rendelkező kőműves
kollégákat, teljesés segédmunkás

munkaidős alkalmazásba az alábbi feltételekkel:

Elvárásaink:

- építőiparban szerzett szakmai tapasztalat
- pontos, precíz, megbízható munkavégzés

Amit kínálunk:
- versenyképes jövedelem
Kőműves szakmunkás beosztásban:

nettó 1 800 Ft/óra + heti bónusz
Segédmunkás beosztásban:

nettó 1 500 Ft/óra + heti bónusz
(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


