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XIX. évfolyam 6. szám

MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés
kis és nagy tételben

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

2019. március 29.

NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE MEGRENDELHETŐ
Ross308: fehér húshibrid, Redbro: Vörös színű,
Mastergris: Tarka tollú; Farm fekete, kendermagos és kopasznyakú
Napos 170 Ft/db; 1 hetes 250 Ft/db; 3 hetes 400 Ft/db
Minden szombaton ingyen házhoz szállítás!(csak előnevelt csirkék)
Tápok kedvező áron!
Érd.: 06-70/445-2314 Rigó Roland

REDŐNY
- szúnyogháló - napellenző - reluxa - szalagfüggöny

készítése, javítása

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

Akkumulátor Kis- és Nagykereskedés
Bordány, Benke Gedeon u. 23.
Tel.: 06-30/314-25-30, 62/288-319

Targonca telepek forgalmazása, javítása!

Olcsó akkumulátorok
nagy választékban
kaphatók!
Motortól teherautóig minden járműhöz

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0-24

SOMADORA KFT. Röszke május 1 u. 20.
Kiss Csaba 06-30/645-01-09

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

Miért vinné máshova autóját?
Kezdje nálunk gépjárműve műszaki vizsgára
felkészítését. A műszaki átvizsgálás költségét
a műszaki vizsgánál beszámítjuk.
30
30
Minden nap 12 -tól 14 -ig műszaki
átvizsgálást végzünk.
Műszaki vizsgát vállalunk a motorkerékpártól a
kamionig, valamint háztáji kocsira is.
Vizsgaállomásunkon járművek eredetiségvizsgálatát, gáztanúsítását is vállaljuk.

Műszaki Bázis Kft.
Mórahalom, Szegedi út 4/A. Tel./fax: (62) 280-555
00
00
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 7 -15

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás
Fehér Zoltán
Zákányszék

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

MIXERBETON
Minőségi beton minősített gyártótól

Kamerás csatornavizsgálat, tiszta munkavégzés, ingyenes kiszállás!

EGYED ADRIÁN
06-70/63-03-806

www.dugulaselharitasszeged.hu

- a tartós kapcsolat -

06-30/488-8427
t.csokay@betonpartner.hu
www.betonpartner.hu
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Ruzsa, Zákányszék területén

TYÚKVÁSÁR

Vörös tojótyúk (1 éves, kb 2 kg) 600 Ft/db házhoz szállítva 700 Ft
Rendelésfelvétel: Ásotthalom, Avar u. 4. nyomtatványbolt
Urbánné, 30/580-39-07
Mórahalom, Bástya sor Gulyás Takarmánybolt, 70/371-26-94
Domaszék, Ruzsa, Zákányszék: 06-20/204-23-82

A PÓTKERÉK CSÁRDA RENDEZVÉNYTERME
Mórahalmon megújult kínálattal várja régi és új vendégeit.
Kellemes légkörrel, széleskörű igények kielégítésével vállaljuk
családi és céges rendezvények megtartását 20-800 főig, elérhető áron.
Rendezvényekkel kapcsolatban további információért
érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30-6325-798.
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!
Rácz György Bali 23 Étterem

SULIFLOR
PROFESSZIONÁLIS LITVÁN TŐZEG
3

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

Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

Teljeskörű TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

tel.: +36-30/619 2575
Ügyelet éjjel-nappal: +36-30/565-8381
vagy: +36-30/565-8378

Virág- Dísznövény
Áruda
Egynyári-évelős virág,
Balkonláda, Virágcserép,
Sövény-növény, Örökzöld,
Fűszernövény, Virágföld.
Tőzeg, Fenyőkéreg.

Falusi Apró

Eladó Lápastón 1800
m2 szántó, jó állapotban
lévő Mitsubishi Transzporter (1992), Traktor után
rögzíthető permetező (300
l-es), saraboló (230+40 cm)
Érd.: 62/283-857
Ásotthalmon mosógép és
centrifúga eladó.
Érd.: 62/291-054
Bio termékek katalogusból történő értékesítéshez
egészségorientált embereket
keresek.
Tel.: 06-20/9287-791

Jó állapotú Mile mosogatógép eladó.
Érd.: 06-30/525-4353
Lada 1500-as dupla körlámpás típust keresek saját
részre.
Tel.: 06-30/625-36-94
Nyár és akác tűzifa termelőtől eladó
Érd.: 06-30/360-4638
Száraz vegyes tűzifa (fenyő,
fűz, nyír) 14000 Ft/m3,
vegyes mulcs fűtésre,3 talajtakarónak 3000 Ft/m , tisztított, szárított kukorica 6000
Ft/q eladó.
Szállítás megoldható.
Tel.: 06-70/310-58-77
Eladó egy megkímélt állapotú Baxi Eco3 típusú nyilt
égésterű kombi gázkazán
füstcsövekkel.
Érd.: 06-30/4411-443

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

Nyitva: H-K 8-12,
Sze-P 8-12 és 13-17, Szo-V 8-12.
Bordány, Mező dűlő 6.
Tel.: 20/356-1531

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

A régi ravatalozóban: kellékbemutató
A virágboltban: temetésfelvétel

- Műanyag és fa ajtó, ablak - Redőnykészítés

Csongrád Megyei
KEGYELETI KFT.
Mórahalom, Csend u.

óti
Mar ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
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belterületen: Feibra Kft.
külterületen: Magyar Posta

Terjeszti:
Nyomdai munkák:
Tisza Press
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Ruzsa, Zákányszék területén

VILLANYSZERELÉS
új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás
Forró Zsolt

Tel: 06-30/483-7435

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

Gépi sírkõ tisztítást,
betûátfestést vállalok
Szegeden és környékén

Kereskedelmi és
marketing vállalkozás

6763 Szatymaz, Kossuth u. 33.

Tel./fax: 62/ 283-664
Mobil: 30/9284-278

e-mail: falusi1@invitel.hu
web: www.rrdesign.hu

Tel.: 06-30/505-3075

IDROGRENA NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
NÖVEKEDÉS ÉS TERMÉSSZABÁLYOZÓ
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!
Profi Seeds Kft, Sándorfalva

Tel.: 20/9274-471

Számítógép gyorsítás,
karbantartás
ingyenes állapotfelméréssel
Tel.: 06 (30) 715-4935

Boltvezetőt keres
egyszemélyes
Üllési Gazdaboltjába
az Onozo Agro Kft.
Fényképes önéletrajzot kérjük
az

onozomihaly@onozoagro.hu
Kiadja:

ELADÓ TYÚK !

címre küldeni.

Telefon:
30/39-79-111

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

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

350,-/db
HÚSVÉT UTÁN!
2019. ÁPRILIS 23-24-25.
KLA-MAN FARM, RUZSA

0630/184-6214
LEYLAND CIPRUS,
DATOLYASZILVAFA,
TUJA, BABÉRMEGGY
KIVI, FÜGE, PAMPAFŰ,
MAGNOLIA AKCIÓ!
EPER, SZEDER, DÍSZFA, ISZALAG
Gránátalma, goji bogyó. Sziklakerti-, talajtakaró-,
árnyéktűrő-, sövény növény. Paeonia, levendula,
hibiscus, labadrózsa, hortenzia, rózsa, illatos lonc,
nyáriorgona. Fenyő, gömbtuja, kúszótuja.

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
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Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,
kéthetente:
AMegjelenik
hirdetések
tartalmáért
a kiadó
felelősséget
Ruzsa,
Zákányszék
területén nem vállal!

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

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

Tel.: 06-30/860-2627

TÉRKŐ TISZTÍTÁS
Térkő, Viacolor, Beton Felületek Tisztítása / Karbantartása

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

WWW.TERKOTISZTITAS.WEBNODE.HU

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

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, külterület 0152/27 hrsz
Tel.: 62/591-015

Falusi HIRDETŐ

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.
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.

MUNKALEHETŐSÉG

inba

Beszerzési és Értékesítő Zrt.
Az INBA Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:
- Műszakvezetőt
- Zöldség-gyümölcs válogatásra, csomagolásra elsősorban női munkaerőt
- Áruátvevőt, raktárost
- Kézi anyagmozgatót
- Targoncavezetőket
- Gépkezelőket (spárga válogató, bundoló és paprika csomagoló gépre
(számítógép ismerete szükséges)
- Parkgondozót (aki a Zrt. telephelyein kialakított parkok, fű és virágok
gondozását vállalná.
- Tehergépkocsi vezetőket „B” és „C” kategóriás jogosítvánnyal.
Érdeklődni, jelentkezni lehet az INBA Zrt. hűtőházánál a
6783 Ásotthalom, külterület 0152/27 hrsz alatt
Tel.: 62/591-015 munkaidőben 8 és 16 óra között

A Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel
rakodói munkakör betöltésére
munkavállalót keres..
Elvárások:
- fizikai állóképesség
- terhelhetőség
- egészségügyi alkalmasság
- megbízhatóság
- általános iskolai végzettség
- munkavégzés két műszakban heti
váltásban történik
05.00-13.00 és 13.00-21.00-ig.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, akkor küldje el önéletrajzát
az alábbi e-mail címre:
allas@szegedihulladek.hu
A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu”
weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban”
foglaltak szerint kezeljük

