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DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kamerás csatornavizsgálat, tiszta munkavégzés, ingyenes kiszállás!

www.dugulaselharitasszeged.hu

EGYED ADRIÁN
06-70/63-03-8060-24

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

www.betonpartner.hu

MIXERBETON
Minőségi beton minősített gyártótól

- a tartós kapcsolat -

Mezőgazdasági gépek,
kapcsolható eszközök és

alkatrészek nagy választéka az
AGROMEHANIKA Kft.-ben

6725 Szeged, Cserepes sor 10.
Tel.: 62/443-649, +36-30/943-0960

www.agromehanika.hu;  agromehanikakft@gmail.com

K nálatunkban megtalálható :í
�Agromehanika szántóföldi és ültetvény permetezőgépek (100-3000 lit.-ig)

AGT kistraktorok�

INO mulcsozók széles választéke (kalapács vagy Y- kés s)� e
FMP Agromehanika talajmarók�

Majevica 4 t. pótkocsik (billenős, gazdálkodási vagy kom unális célokra)� m
Rolmako kapcsolható gépek (tárcsák, gruberek, kompaktorok, hengerek)�

Spring védő sisakok  (kiváló védelem a permetszerek belélegzésé ellen)�

Lehner 12 V-os szórók (aprómag, mikrogranulátum, só vagy műtrágya)�

A permetezőgépek k telező időszakosö

vizsgáztatását végezzük, bejelentkezni a

www.ngea.hu honlapon lehet.

Vizsgáztatási kapcsolat:

0630/992 1958

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS szerelés
gázkészülékek javítása

Király Sándor

víz-, gáz-, fűtésszerelő mester

Tel.: 06-30/493-87-81
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TEMETKEZÉS
Ügyelet (0-24):

06-30/565-8381

SZATYMAZ
Dózsa György u. 49.
szolgáltatóház
Patak János

FORRÁSKÚT
Fő u. 51.
Vass Józsefné

BORDÁNY
Kossuth u. 81.
virágüzlet
Kovács Imréné

www.csmkegyeletikft.hu

06-30/278-0017

06-30/447-2866

06-62/288-569

06-30/376-0335

Virág- Dísznövény
Áruda Bordány

Dísznövény,

díszfa, évelő, örökzöldek.

Virágföld, cserép, tőzeg,

fenyőkéreg.

Dekoráció.

Nyitva: H-K 8-12, Sze 8-12 és 13-17
Cs-P 8-12 és 14-18, Szo 8-12

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

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

Red Scarlet vetőburgonya kapható!
Napos csibe és 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

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

Keresse a gazdaboltokban vagy területi képviselőnknél

Tel.: 20/9274-471

IDROGRENA NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ

»  gyomírtás, vízhiány, hideg, forróság okozta stressz csökkentése
»  intenzív gyökérnövekedés
»  mikroflóra szaporodása a gyökerek közelében
»  hatékonyabb tápanyag felvétel
»  biztos virágkötés
»  a zöld részek és a termés növekedésére
»  cukortartalom és az ízhatások fokozása
»  vegyszerekkel való teljes keverhetőség

(beleértve a törzsoldatot és a réz tartalmú szereket is)
»  a legnagyobb hidegben és forróságban is felveteti a növényekkel

a tápanyagot
»  vonzza a beporzó rovarokat, méheket
»  vadkár mérséklése

– burgonya: nincs elaprozódás, műtrágya túladagolás miatti égetés
helyrehozatala

– sárgarépa, petrezselyem: immunerősítő hatás, ritkábban és
enyhébben      előforduló gombabetegségek

– paprika: jégeső és szélverés utáni tökéletes regenerálódás
– káposztafélék: 1-1,5 héttel korábbi betakarítás
– szamóca: teljes gyökérvesztés után újra indult a gyökérfejlődés

magas poliamin tartalmával biztosítja hatékonyságát

Termelői tapasztalatok:

Barna 1 éves, jól tojótojótyúk
/db650 Ft

20 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető

Tel.: 06-30/860-2627

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Családiházak, terménytárolók

ipari csarnokok

teljeskörű kivitelezése

az alaptól a tetőig.

Tereprendezés, gépi földmunkák

bontás, térbetonozás

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

Jelentkezni a számon munkaidőben,06-20/511-4562
vagy a Jámbor Művek Kft. szatymazi telephelyén.

Asztalost keresünk!

Stabil hátterű cég, hosszútávú munkalehetőség,
versenyképes jövedelem, azonnali munkakezdés

FODRÁSZÜZLET SZATYMAZON
A SZOLGÁLTATÓHÁZBAN

Minden kedves vendégemet várom a Szolgáltató házban
Nyitva tartás:

H, Sz: Szünnap; K, Cs, P: 8:00-19:00-ig
Szombat: 8:00-14:00-ig

Bejelentkezés telefonon: 06 20/20 93640 Bérczi Tímea

Víz- Gáz, Központi fűtés, klíma,
Légtechnikai rendszerek szerelése

+3670/613-6134   +3630/372-7418
Hívjon bizalommal!

Rövid határidővel, szükség esetén teljeskörű ügyintézéssel.

Víz - gáz - fűtés szerelés
Új rendszerek teljes kiépítését,
meglévő rendszerek javítását,
gázkonvektorok karbantartását

vállaljuk rövid határidővel.

Tel.: 06-70/507-4447

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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P

Szeged, Rókusi krt. 9.

Hűtők, fagyasztók
06-30/9438-499

Autómata mosógépek
06-30/2137-602

Falusi Apró
Salgó polcok sok méretben 
kedvező áron eladók, akár 
szállítva és beszerelve is.  
Érd.: 30/455-64-32,  
06-20/222-2000 
www.fordexpolcok.hu 
 
2 szintes felújított családiház 
Szegeden a Dorozsmai úton 
eladó.
Érd.: 06-30/943-61-90

Salgótarjáni kályha eladó.
Érd.:62/283-664 

Babakocsi lábzsákkal eladó.
Érd.: 06-30/525-4353

Őszibarack szedésére és 
válogatására munkaerőt 
keresek (férfi t if) július eleji 
kezdéssel.
Érd.: 06-20/524-5145

Két 1 ha körüli szántó Ül-
lésen kúttal árammal eladó 
Érd.: 06304425779 

Jó minőségű kukorica ház-
hoz szállítva eladó 7000 Ft/q.
Érd.: 06-70/310-5877

Szatymazon telephely eladó, 
vagy kiadó
Érd.:06-30/206-7084

Szatymazon a Jókai utcában 
1214 m2 építési telek eladó.
Érd.: 06-30/525-4353

Szatymazon a II. körzetben 
eladó egy 9672 m2-es 
földterület. Villany, gáz 
az udvarban. A hátsó rész 
akácfával befásítva.
Ár: 4 mFt
Érd.: 06-30/648-5017

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

-Bolti kasszakezelõ E-001297/2015/B023
-Erõsáramú berendezések felülvizsgálója

E-001297/2015/A107
-Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

E-001297/2015/A108
-Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

E-001297/2015/A025
-Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ E-001297/2015/A027
-Hûtõ-, klíma- és hõszivattyú berendezés-szerelõ

E-001297/2015/A043
-Házi beteggondozó
-Szállodai szobaasszony E-001297/2015/B021
-Vevõszolgálati asszisztens E-001297/2015/B018
-Vízszigetelõ, melegburkoló E-001297/2015/A117

Web: szakkepzesszeged.hu

Intézménytakarító
(OKJ 31 853 05;

Eng. szám: E-001297/2015/A089)

Intenzív, 2,5 hónapos képzés.

Alapfokú végzettséggel elvégezhetõ.

GÉPÍRÁS
40 órás,

a Felnõttképzési Törvény

hatálya alá nem tartozó képzés

Részletek:

Telefon: (+36) 62 / 554 – 275

Web: szakkepzeszseged.huA
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S Végezze el hiánypótló képzéseinket

és azt követõen azonnal találhat munkát!

Kiskundorozsma Dorozsmai út 190. (a Vadliba utca sarkán)
Tel.: 62/461-306; 06-30/811-0881; 06-70/618-3271

:Zsuzsi Divat Dorozsma Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 9-13-ig

ZSUZSI DIVAT

Szeretettel várjuk minden kedves vásárlóinkat teljes nyitvatartási idő alatt!

Frissülő árukészletünkben a nyári alkalmi
ruhák a főszereplők 36-60-as méretig.

Minden ami muszlin és lenge!
Félalkalmi és könnyed hétköznapi
felsők, tunikák, nadrágok érkeztek.

Férfiaknak vékony hosszú nadrágok,
pólók kerek és galléros nyakú változatban.

Pelle Doro ingek slim fit és
bővített fazonai kaphatók!

Kezdődnek a lagzik újra!

NINCS IDŐSÁV!

MUNKALEHETŐSÉG
Szatymazi munkahelyre keresünk
- 1 fõ hegesztõ (betanított hegesztõ,

tanuló hegesztõ)
- 1 fõ lakatos vagy csõszerelõ
(betanított csõszerelõ)

- 2 fõ kubikos
munkatársakat.

Érdeklõdni:
+3620/9265586 -os mobilszámon

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!
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Ballonos ivóvíz ingyenes házhoz szállítással
19 literes ballonos vizek házhoz szállítássalingyenes

vízagagoló automaták akár kihelyezéssel megrendelhetõk.ingyenes

Akció !
Ajánljon bennünket ismerõseinek! Ha ajánlottja új ügyfelünk lesz,

1 ballon vizet kap ajándékba

Tel.: 06-30-889-8025

BAROMFI VÁSÁR

Érd.: 06-30/67-67-267

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

600 Ft/dbSárga tojótyúk
17 hetes tojóhibrid jérce 1900 Ft/db

előrenevelt csibe rendelhető

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás

Fehér Zoltán
Zákányszék

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

Klímák fűtésre - hűtésre

100 bála szalma eladó
Heston bálázóval (madzagos bálázású) készült

Iár.: 2800 Ft/bála

Érd.: 06-20/428-3-428

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,   interplaninfo@gmail.com

Kiskundorozsmán a Coop ABC-ben
Arany-, Ezüst ékszerek értékesítése,

javítása, felvásárlása, cseréje
Telefonos egyeztetés: 06-20/571-0474

Nyitva: H-P: 9-17 óráig  Szo: 9-12 óráig

ÉKSZER ÜZLET

VÍZ - GÁZ KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉS
GÉPI FÖLDMUNKÁK

- Családi és társasházak komplett épületgépészeti kivitelezése
- Napkollektoros rendszerek telepítése
- Központifűtések átalakítása, szerelése
- Tervezés, anyagbeszerzés, garancia

Tel.: 06-30/9535-442
Pataki Tibor vállalkozó,  Sándorfalva, Vitéz u. 28.

Megújult és kibővített
árukészlet!

Széles választék, kedvező árak!

Zártszelvények, szerkezeti - vezeték -
és varrat nélküli csövek, lemezek,
betonhálók, betonacélok, laposacélok,
köracélok, szögacélok, gerendák,
patentívek, vágókorongok
és elektródák.
Kazánok,
kandallók,
füstcsövek.
Salgó polc gyártás

FORDEX 99 KFT.
Forráskút, Forráskút dűlő 15.

Tel.: 70/520-3808

Vágás, darabolás,
házhoz szállítás rövid határidővel!

Kis- és nagykereskedés!

TATRADOL TRAVEL
Szeged Szent István tér 6.
Tel.: (62) 487 – 835
info@tatradol.hu; www.tatradol.hu

SZEGEDI INDULÁSOK,
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal

07.24. Csodaszép semmeringi élmények -
Lindt csokoládégyár 12.900,-Ft/fő

08.12-19. Nyaralás Montenegró tengerpartján Ulcinjban 145.900,-Ft/fő
08.31-09.09. Spanyol tengerparti üdülés

Lloret de Marban 142.800,-Ft/fő
09.11-20. Indiánnyár Korzikán – kirándulásokkal ! 116.800,-Ft/fő
09.30-10.07. Párizs-Versailles-Loire menti kastélyok 129.900,-Ft/fő
10.27-31. Örök Róma-Vatikán 89.900,-Ft/fő


