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MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés

kis és nagy tételben

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kamerás csatornavizsgálat, tiszta munkavégzés, ingyenes kiszállás!

www.dugulaselharitasszeged.hu

EGYED ADRIÁN
06-70/63-03-8060-24

Nyílászárók
és kiegészítők forgalmazása

és beépítése

Honlap: www.pongirolo.hu  Email: info@pongirolo.hu

- 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

A Sándorfalvi Ingatlanértékesítő
Önnek eladó ingatlana van?

Sándorfalván, Szatymazon, Kisteleken, Balástyán, Zsombón?

Bízza értékesítését szakemberre!
Szolgáltatásainkról kérjen Ön is ingyenes tájékoztatást!

Telefon: 06 20 370 5836

06-30/488-8427
t.csokay@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

MIXERBETON
Minőségi beton minősített gyártótól

- a tartós kapcsolat -

NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE MEGRENDELHETŐ
Ross308 Redbro: :fehér húshibrid, Vörös színű,

:Mastergris FarmTarka tollú; fekete, kendermagos és kopasznyakú
Napos 170 Ft/db;  1 hetes 250 Ft/db; 3 hetes 400 Ft/db
Minden szombaton házhoz szállítás!ingyen (csak előnevelt csirkék)

Érd.: 06-70/445-2314  Rigó Roland
Tápok kedvező áron!

Gallyazás - Gallyzúzás - Korona alakítás - Fakitermelés
beépített területről

KOSARAS MUNKAGÉPPEL
gyors, megbízható határidővel vállalom

Kónya István Telefon: 70/310-5877

FAVÁGÁS, FADÖNTÉS LÁNCFŰRÉSSZELAkkumulátor Kis- és Nagykereskedés
Bordány, u. 23.Benke Gedeon

Tel.: 06-30/314-25-30, 62/288-319

Targonca telepek forgalmazása, javítása!

Olcsó akkumulátorok

nagy választékban

kaphatók!
Motortól teherautóig minden járműhöz

Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

IDROGRENA NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
N TÖVEKEDÉS ÉS ERMÉSSZABÁLYOZÓ

BIOSTIMULÁTOR
o pH 7
o Nagy hatékonyságú tápanyagfelvétel.
o Intenzív gyökérnövekedés.
o Biztos és több virágkötés.
o Hideg, forróság, vegyszerégés okozta stressz ellenállóság.
o Fokozza az illat és ízhatásokat, emeli a cukortartalmat.
o Jelentős terméstöbblet, kiváló pultállóság.
o Minden növényvédőszerrel keverhető.

Kijuttatási mennyiség akár 9 l/ ha, 395,-Ft/l ( Bruttó)
Immár 4 éve a kertészek teljes megelégedésére!

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
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Szeged, Rókusi krt. 9.

Hűtők, fagyasztók
06-30/9438-499

Autómata mosógépek
06-30/2137-602

NAGY S. OPTIKA

Nyitva:
H-P: 8-17-ig
Szo: 8-11-ig

Kiskundorozsma központjában
(A templom melletti ABC-ben)

Telefon:
550-688/16

20/919-2508

Computeres szemvizsgálat
szemész szakorvossal

További kedvezményeinkről
érdeklődjön üzletünkben!

Kontaktlencseápoló folyadék kapható.

Fiatalos, divatos műanyagkeretek

Legújabb fejlesztésű
HOYA multifokális lencsék

SENSITIV fényre sötétedő lencsék

Fémkeretek

Színes film kidolgozás

50% kedvezménnyel

35% kedvezménnyel

25% kedvezménnyel

50% kedvezménnyel

Akció március 31-ig

Húsfüstölés, bélárusítás

Gera Imre
Zsombó, Móricz Zs. u. 1. Tel.: 255-311; 30/419-96-51

Nyitva: H-P 14-18-ig; Szo 8-17-ig; Vas 8-12-ig

Személy és tehergépjárművek
javítása,

műszaki vizsgára felkészítés

KÖKAR KFT. Sándorfalva, Rózsa u. 19.
Tel.: 30/488-0251

Mezőgazdasági kisgépek javítása

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás

Fehér Zoltán
Zákányszék

Tel.:+36-30/66-46-998

Virág- Dísznövény
Áruda

Sövény-növény, Örökzöld,

Díszfa, Évelős virágok,

Cserjék, Fenyőkéreg,

Ágapríték, Virágföld, Tőzeg

Nyitva: H-K 8-12,
Sze-P 8-12 és 13-17, Szo-V 8-12.

Bordány, Mező dűlő 6.
Tel.: 20/356-1531

MÉLYBARNÍTÓS ÁLLÓ SZOLÁRIUM 0-24

Családi és baráti rendezvények
színvonalas lebonyolítása (akár) 300 főig!

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget!
Meleg étkezési utalványt,

Szép kártyát és Erzsébet utalványt elfogadunk!
Az étterem nyitva minden nap 8-22 óráig!
Érdeklődni: 62-278-272, 06-30/235-50-83

www.hotel-orchidea.hu, e-mail: info@hotel-orchidea.hu

- udvarias kiszolgálás - házias ízek
- bőséges és választékos előfizetéses menü 700,-Ft/adag.

Igény esetén székszoknyát is biztosítunk. Rendezvénytermünk külön is bérelhető!

Számítógép, WIFI

Vendéglátás „Orchidea” módra:

AUTÓK    ZMETIKA

-kézi autómosás - belső takarítás - kárpittisztítás
-polírozás - vaxolás - lámpapolírozás
-alsó mosás
-lakás - irodatakarítás - szőnyegmosás

NYITVA: H–Szo: 9.00 -től
IDŐPONT EGYEZTETÉS:

06-30/ 9532-196, 06-30/ 2060-532

Szatymazon  a  körforgalomnál

�

HOZOM – VISZEM SZOLGÁLTATÁS

személyautók, kisbuszok, mezőgazdasági
gépek tisztítása

Ajándékutalvány kapható minden alkalomra!

Boltvezetőt keres
egyszemélyes

Üllési Gazdaboltjába
az .Onozo Agro Kft

Fényképes önéletrajzot kérjük
az

onozomihaly@onozoagro.hu

címre küldeni.

Telefon:

30/39-79-111

BAROMFI VÁSÁR

Érd.: 06-30/67-67-267

Fehér vágótyúk (3,5 kg) 380 Ft/kg
500 Ft/kgFehér vágókakas (5 kg)
460 Ft/kgVágnivaló fehér csirke

550 Ft/dbSárga tojótyúk
17 hetes tojóhibrid jérce és
Előnevelt csirke rendelhető

Farmmix Nagykereskedelem
és Mezőgazdasági Áruház

6762 Sándorfalva, Szent János dűlő 02/9
Nyitva tartás: H-P 7.30-17.00, Szo 7.30-12.00

T: +36 62 572-990

Tavaszi akció!
Eco-Film tapadásfokozó 50 ml 635 Ft

Fűkeverék Sport 1 kg 1271 Ft

Kiskertész lombtrágya 1 l 808 Ft

Balkonláda tálcával 60 cm 553 Ft

Spring 5 rétegű csavarodásmentes tömlő 306 Ft/m

Az akció 2019.03.25.-2019.04.21.-ig illetve a készlet erejéig tart.

www.farmmix.hu

Növényvédő szerek, Műtrágya, Vetőmag, Szaktanácsadás, Kertészeti eszközök
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LÁBÁPOLÓ  MŰHELY
- pedikűr - manikűr - - - problémás láb kezeléseLÁBÁPOLÁS GYÓGYPEDIKŰR

- FÉRFIAKNAK IS - -VIZES GÉPI PEDIKŰR CALLUX KEZELÉS
- wellness spa lábápolás - harmonikus környezet - magas fokú higiénia

-modern pedikűr gépek - ingyenes parkolás
KIRÁLY CSILLA

6723 Szeged, Ág u. 2.      Tel.: +36 30 219 35 45
facebook.LÁBÁPOLÓ MŰHELY

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

Tavaszi varázslat

a Zsuzsi Divatban !

Szeretettel várja kedves vásárlóit a Zs.D kis csapata!

Lágy, puha anyagokba,
halvány színekbe öltözött

a tavaszi kollekció!
Ingek, felsők, kabátok,
ruhák igazi tavaszváró

stílusban már üzletünkben!
Alkalomra és

hétköznapokra egyaránt!

VÁGÓCSIRKE
VÁSÁR

2-2,5 kg-os csirkék
áron kaphatók420 Ft/kg

ápr. 5-én, 6-án 7-én

07-12 óráig

Zsombó - Forráskúti úton
(Zsombótól 1 km-re a telefontoronynál)

Tel.: 06-30/6-553-552
Újvári

Szegedi cég keres azonnali kezdéssel
segédmunkást napelemes rendszerek

szereléséhez.
Stabil munkahely, jó fizetés.

A munkavégzés jellemzően a dél-alföldi
térségben lesz.

Jelentkezni , aRomics Bélánál

-os telefonszámon, vagy az06 20 271 3346

e-mail címen lehet.info@solarkonstrukt.hu

MUNKALEHETŐSÉG!

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 
 
Panzióba takarítónőt kere-
sünk hétköznapi munkára. 
Friss nyugdíjas előnyben. 
Érd.: 06-30/938-0229
 
Szatymazon albérletet kere-
sek hosszú távra.
Tel.: 06-30/6098-333

Szatymaz IV. kerületi tanya 
1,7 ha területtel eladó.
Érd.: 06-30/488-0251

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

Bordány és Zsombó között 
műút mellett 6360 m2-es 
szántó bekerítve, 3 fázisú 
villannyal, kúttal eladó.
Érd.: 06-30/547-0721, 06-
30/362-9772

Tisztított, szárított kukorica 
6000 Ft/q, száraz vegyes 
tűzifa (fenyő, fűz, nyír) 2500 
Ft/q, vegyes mulcs fűtésre, 
talajtakarónak 3000 Ft/m3, 
eladó. 
Szállítás megoldható. 
Tel.: 06-70/310-58-77

Lada 1500-as dupla kör-
lámpás típust keresek saját 
részre.
Érd.: 06-30-625-36-94

Takarítónőt keresünk Balás-
tyától 2 km-re lévő felújított 
lakásba 2 hetente 1 napra, ha 
kell hozzuk és visszük.
Tel.: 06-30/9250-486 
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Fodrászat - ultrahangos hajkezelés

Lábápolás, masszázs, Szolárium

Kozmetika, füllyukasztás

06-20/582-9269Borsi Hajnalka

Káló Ibojka 06-20/467-3390

Dicső - Mikó Éva 06-20/33-86-400
Szatymaz, Jókai u. 60.

SZÉPSÉGSZALON SZATYMAZON!

Kiváló minőség

Helyi cég, számos referenciával

Karbantartás, szakszerviz

Egyablakos ügyintézés:
saját ügyfélreferens a kivitelezés során

Megérkeztek a tavaszi napsugarak.

Itt az idő, hogy megrendelje
napelemes rendszerét!

NAPELEMES RENDSZEREK KIVITELEZÉSE

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL

Hétfő-Péntek: 9.00 – 17.00     www.solarkonstrukt.hu

06 30 363 6387     06 20 330 2199     06 30 933 2570

6724 Szeged, Pulz u. 37.

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

Gyümölcstermők: mandulafa, gránátalma, málna,
goji bogyó, húsos-som. Sziklakerti-, talajtakaró-,
sövény és virágzó növény, orgona, babérmeggy,
díszcseresznyefa, berkenyefa, díszalma, juharfa,
hárs. Díszfű, fenyő, iszalag, levendula, hortenzia.

VÉRSZILVAFA, MAGNÓLIA,
FÜGE, EPER, SZEDER, DIÓ

LEYLAND CIPRUS,
DATOLYASZILVAFA,
TUJA, KIVI AKCIÓ!

Női-Férfi-Gyermek Fodrászat

Nyitva: H-P: 7 - 16 ;  Szo: 7 - 11
30 30 00 30

Szatymaz, Petőfi u. 3.

Szűcsné Kasza Ibolya

- Családi házak épületgépészeti kivitelezése
- Meglévő rendszerek javítása, átalakítása
- Hidroforos vízellátás kialakítása
Gyors, pontos munka, anyagbeszerzés

Szűcs Attila Szatymaz

Víz, központifűtés szerelés
06-30/263-90-30

Tel.: 06-30/255-55-93

Klímaszerelés karbantartás-
Ingyenes felmérés

Ipari hűtők, hűtőkamrák
javítása, telepítése
Tel.: 06-30/740-2554

Szatymazi Kovács Terménybolt ajánlata
Tűzifa, fabrikett, zsákos szenek grillezéshez faszén,

Red Scarlet vetőburgonya, kukorica vetőmag kapható!
Naposcsibe, tojótyúk előjegyezhető!

Továbbá: tápok, szemes termények, házi darák, kutya-,Purina
macskaeledelek, műtrágyák, stb...

Szatynaz, II. ker. 112. Nyitva: K-P: 7-16-ig; Szo. 7-12-ig; Hétfő: szünnap
Minden vásárlót szeretettel várnak Kovácsék! Érd.: 283-102

-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

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

Manikűr, Pedikűr, Műköröm,
Gél Lakk, SPA

Szatymaz, Dózsa György u. 49.
Bejelentkezés:

Oláhné György Tünde 20/423-7671, 20/216-0289

Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

SULIFLOR
PROFESSZIONÁLIS LITVÁN TŐZEG

- 1,5 kg/m PG mix  NPK 14-16-18 + mikroelemek.
3

- Nedvesítő közeg.
- 30 napig elhagyható a tápanyag utánpótlás

palántaneveléskor.
- Tökéletes pH érték:5,5-6,5, magas szerves anyag tartalom.
- Szemcseméretek: 0-6 mm, 0-20 mm, 6-20 mm.
- Kiszerelés: 70 l, 225 l, 5000 l.
- Helyszínre történő kiszállítás.

Zöldség és virágkertészeknek ajánljuk.
Immár 6 éve a kertészek teljes megelégedésére!
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TYÚKVÁSÁR
Vörös tojótyúk (1 éves, kb 2 kg) 600 Ft/db 700 Ftházhoz szállítva
Rendelésfelvétel: Bordány, Oszi Takarmánybolt. Kossuth u. 83. Tel.: 62/288-571

06-30/3172-598Forráskút Kálmán Vencel Tápbolt Tel.:
Tóth Antal Terménybolt Tel.: 06-70/2247-486

Szatymaz, Terménybolt: 06-62/283-102
0/769-0141Sándorfalva, Gémes Attila, Dózsa u. 2.: 3

20/204-23-82Zsombó, Dóc, Balástya:

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

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.

Mindenki figyelmébe!

Természetes személyek esetén első sorban a személyi adatok valódiságának, napra-
készségének 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 bea-
zonosíthassa 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 bankkártyá-
val- 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 biz-
tosít bizonyos ügyfelek csoportjának arra, hogy a szükséges azonosító dokumentumo-
kat postai úton juttassák el a takarékszövetkezethez; erről az érintetteknek külön írá-
sos értesítést küld. Azonban – ha a beküldött okmányok alapján adateltérés mutatko-
zik, 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.

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 igazol-
ványt és a lakcímkártyát kell bemutatni, céges számlák esetén a cégiratokra és a
hiteles cégkivonatra is szükség van.

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

gyakorlattal rendelkező munkatársat keres közterületein
lévő fás szárú növények fenntartására, illetve

balesetveszélyes és határozattal előírt fák kivágására
Feladatok:

Elvárások:

Előny:

Amit kínálunk:

�Parkok, fasorok gondozása, cserje fenntartás, facsemeték ültetése.
Egyéb fás szárú növények szakszerű ápolása, gondozása.�
Fanyesések, fakivágások végzése emelőkosaras gépjárművel.�
Ágaprító gép kezelése.�

�Szakmai tapasztalat
Önálló munkavégzés�
Terhelhetőség�
Fegyelmezett és precíz munkavégzés�

�Szakirányú képesítés (lakott területi fakitermelő, ágaprítógép
kezelő, emelőgép kezelő)
C típusú jogosítvány�
Helyismeret�

�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
( ), vagy küldje el önéletrajzátSzeged, Városgazda sor 1.

az e-mail címre.allas@szkht.hu
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

TÉRKŐ TISZTÍTÁS
Térkő, Viacolor, Beton Felületek Tisztítása / Karbantartása

Le van rakva... tartsa karba!!! +36 70 216 1581�
WWW.TERKOTISZTITAS.WEBNODE.HU

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Családiházak, terménytárolók

ipari csarnokok

teljeskörű kivitelezése

az alaptól a tetőig.

Tereprendezés, gépi földmunkák

bontás, térbetonozás

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

Barna jó tollazatú kb. 2 kg-os
tojótyúk ingyen házhoz szállítással

megrendelhető
550 Ft/db-tól

Tel.: 06-30/835-11-21



Falusi HIRDETŐ6 Megjelenik kéthetente: Balástyán, Bordányban, Dócon, Forráskúton 
Sándorfalván, Szatymazon, Zsombón, Üllésen A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!

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

FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,

ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!

Tel.: 06-30/225-99-66

Bohák Tamás

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

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS szerelés
gázkészülékek javítása

Király Sándor

víz-, gáz-, fűtésszerelő mester

Tel.: 06-30/493-87-81
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GEKO-2002 Kft.
BORDÁNY, Kossuth u. 52. Tel.: 06-70/7030-595

,BALÁSTYA Széchenyi u. 38.  Tel.:06-70-6223-423

SÁNDORFALVA, Sövényházi út 77. Tel.:06-70/3959-278

Email: geko2002@gmail.com (egyedi árajánlatkérés esetén)

GAZDABOLTOK

GEKO-2002 KFT

Műtrágya, vetőmag
Növényvédőszer,

Lombtrágya, biostimulátor
Kertészeti iparcikkek

Növényvédelmi szaktanácsadás: (szerződés kötés)
Tel: 06/30 8283308

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 (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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

NAGYIMRE SADA
Tel.: 06 20 482 6031

E-mail: sadakin33@gmail.com

ÉJJEL NAPPAL

0-24-ig ��
Garanciával, kiszállási díj nélkül

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
06.30. Tihany, levendula virágzás idején 8.900,-Ft/fő
07.20. Bugac - Jakabszállás – Kiskunfélegyháza 6.800,-Ft/fő
09.11-20. Pihenés Albániában, Durresben 129.900,-Ft/fő
09.24-10.04. Puglia, Dél-Olaszország és

Szicília kincsei 169.900,-Ft/fő

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


