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Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől
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Képernyőn minden, amit szeretsz

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az
internet együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves
szerződéssel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102
Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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Algyői hírmondó

2016. május

Pietas Temetkezési Vállalkozás

Redőnyök!

az algyői temető főbejáratánál a Melinda virágüzletnél.
- teljes körű temetkezési szolgáltatás
- bemutatóterem, gyász ill. köszönetnyilvánítás
- délmagyarhirdetés leadása
Telefon: 06 70 616 2055
Halottszállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06 30 207 4129

reluxák,

Minden kedden női, férfi divatáru, pólók,
szabadidő alsók, halásznadrágok, sortok,
fehérneműk és munkaruhák a gyártótól.
www.zsitexmunkaruhazat.com  Tel.: 06 30 7172416
ELADÓ
Kerekesszék, Búvárszivattyú, Szőlőprés,
Borfokmérő, Zománcos üst, Szekrénysor
3 db-os (6000.-Ft), Dohányzó asztalok,
Bekötött nagy üvegek, Adagolós termosz,
Húsdaráló, Keverőtárcsás mosógép,
Szőlődaráló, Zsírosbödönök, Gázpalack
11,5 kg-os, Heverők (4000 Ft/db), Tésztagép,
Konyhai mérleg, Fonott vesszőgarnitúra
(asztal+ 2 db szék)
Tel.: 06 70/321 0054

ELADÓ
Vályogépítésű családi ház.
Érdeklődni: 06 70 3210054
Paradicsom és paprika
PALÁNTA KAPHATÓ
az algyői piacon
Május 08. (vasárnap)
Május 11. (szerda), Május 13. (péntek)
8.00–13.00-ig
(A készlet erejéig!!!)
Takarítónőt keresünk.
Heti 1-2 alkalomra, 3–4 órás munkára,
reggeli kezdéssel.
Tel.: 06 20 8522803
A SZÖGHY TEMETKEZÉS megnyitotta kirendeltségét
a Hóvirág Virágüzletben
Algyő, Téglás u. 67.,
ahol teljes körű temetkezési szolgáltatást kínálunk.
Ingyenes árkalkulációval!
Tel.: 06 20 501 4100
Szállítás ügyelet (0-24 h) 06 30 9557556

harmonikaajtók,
szalagfüggönyök.
Gurtnicsrere,
javítások.
06 30 953 0395
Drága kis unokánk,

HERCZEG PÉTER
3. születésnapjára
és névnapjára.
Rövid ez a pár sor,
de benne van a lényeg,
Ugye tudod, mi szeretünk
TÉGED.
Herczeg Tata és Mama

FALUGAZDÁSZ HÍREK
TERÜLETALAPÚ támogatásra IDŐPONTOT adok telefonos egyeztetés után, mivel a kérelem beadása előre
láthatólag MÁJUS 15-ig tart az ANYATEHÉN- és hízott
bikatámogatással együtt.
Kérem feltétlenül hozzák magukkal az MVH-s jelszót és
regisztrációs számot, illetve az állatok fülszámait (ha lehet Excel formátumba a „HU+ 10 jegyű számot” gépeljék
be), és az állatorvosi igazolásokat.
Ha termeléshez kötött támogatást igényelnének (lucerna; zöldségfélék) kérem a fémzárolt vetőmag címkéket
őrizzék meg és hozzák be a saját névre szóló számlát és
címkét a beadáskor.
A Kamarai tagdíj befizetésére ÉS a kötelező ÖNBEVALLÁS megtételére (a Kamara honlapján, elektronikus bevallás) előre láthatólag JÚNIUS hónap során lesz lehetőség. Illetve akinek 2016-ra (pecsétes) érvényes barna
színű őstermelői igazolványa van, azokat Okt. 1- Dec. 31
között cseréljük, hogy 2017.01.01-el mindenkinek érvényes kártya alapú őstermelőije legyen!
Hívjanak bizalommal!
Gömöri Gabi - falugazdász- 70/48 93 846

