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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 -

HOMOKHÁT

REDŐNY
- szúnyogháló - napellenző - reluxa - szalagfüggöny

készítése, javítása

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

Miért vinné máshova autóját?
Kezdje nálunk gépjárműve műszaki vizsgára
felkészítését. A műszaki átvizsgálás költségét

a műszaki vizsgánál beszámítjuk.
Minden nap 12 -tól 14 -ig műszaki

30 30

átvizsgálást végzünk.
Műszaki vizsgát vállalunk a motorkerékpártól a

kamionig, valamint .háztáji kocsira is
Vizsgaállomásunkon járművek eredetiség-

vizsgálatát, gáztanúsítását is vállaljuk.

Műszaki Bázis Kft.
Mórahalom, Szegedi út 4/A.  Tel./fax: (62) 280-555

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek 7 -15
00 00

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás

Fehér Zoltán

Zákányszék

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

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

Pályázati Felhívás TANYÁKNAK

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra
kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer
kiépítése:
– kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó,
vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást
szolgáló rendszer kiépítése

Támogatási intenzitás 95%!
Érdeklődni:

Györbiró-Szabó András
Tel.: +36 30 9733 709

Email: gyorbiroandras@gmail.com

95%-os vissza nem térítendő támogatás
napelem rendszerek telepítésére!

Mire pályázhatnak:

Továbbra is lehet pályázni!!!

MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés

kis és nagy tételben

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

Mórahalom II.ker 4/A.
Tel.: 281-608,  281-060,

WEB: w w.fodituzep.huw
f.laszlo@invitel.hu

Nyitva: H – P: 7-16, Szo.:8-12

Teljeskörű építő- és tüzelőanyag
ellátással várjuk vásárlóinkat!

Csatlakozz, és erősítsd a
Beltaste Mórahalom Kft. csapatát!

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között
a 70/567-5977-es telefonszámon,

vagy a beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.

-      Bérezés:  bruttó 200.000 - 235.000 Ft között
-      Útiköltség térítés
-      Igény szerint céges buszjárat környező településekről
- Teljes vagy részmunkaidő
-      Egyműszakos munkarend 6-15 óráig (hétfőtől-péntekig)
-      Modern környezet
-      Stabil, hosszútávú munkalehetőség

Amit kínálunk:

Azonnali kezdési lehetőséggel várjuk munkatársainkat

sasliktűző élelmiszerfeldolgozóés
munkakörökben.
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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 
 
Renult Thalia 2009-es év-
járatú, 1,2 l-es , benzines, 
szervízkönyvvel 2. tulajdo-
nostól eladó. Olcsóbb csere 
érdekel.
Tel.: 06-30/484-3484

Mórahalom VII. 226 kom-
fort nélküli, nádtetős, vályog 
tanya 3 fázissal, bekerített 
vegyes gyümölcsössel, kívül  
2,9 ha szántó, rét betegség 
miatt eladó. 
Érd.: 06-20/20-16-016

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

Opel Ascona 1,3 benzines, 
forgalomból ideiglenesen 
kivont, műszaki nélkül 
eladó. Ár: 22 eFt
Érd.: 06-20/20-16-016

Ásotthalmon mosógép és 
centrifúga eladó. 
Érd.: 62/291-054 

Paprika palánta Kápia T112, 
szórt vetésű almapaprika 
(édes Eszter, Zsófi erős) V. 
20-tól ültethető. Továbbá 
házi zsír eladó. 
Érd.: 278-068

Nyár és akác tűzifa terme-
lőtől eladó
Érd.: 06-30/360-4638

Árpa, tritikálé, búza, napra-
forgó, cirok és kukorica 
eladó Harkakötönyben.
Érd.: 06-30/4455-308 
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Virág- Dísznövény
Áruda

Egynyári-évelős virág,
Fűszernövény, Leylandi, Bogyós,

Virágföld, Tőzeg,
Virágcserép, Balkonláda,

Függő kaspó.

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

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

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

Rácz György Bali 23 Étterem

Rendezvényekkel kapcsolatban további információért
érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30-6325-798.

Mórahalmon megújult kínálattal várja régi és új vendégeit.
Kellemes légkörrel, széleskörű igények kielégítésével vállaljuk

családi és céges rendezvények megtartását 20-800 főig, elérhető áron.

A PÓTKERÉK CSÁRDA RENDEZVÉNYTERME

kacsa, liba, gyöngyöspulyka, , tojójérce,

vágnivaló konyhakész baromfi

Tel.: 06-30/443-0529

Ingyenes házhozszállítás !sal

Napos, előnevelt csirke

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!

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!

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

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

gyakorlattal rendelkező munkatársat keres

közterületein lévő fás szárú növények kezelésére

Feladatok:

Elvárások:

Amit kínálunk:

�Fanyesések, fakivágások végzése

Ágaprító gép kezelése.�

�Szakmai tapasztalat

Önálló munkavégzés�
Terhelhetőség�

�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.kozter@szkht.hu
A pályázók adatait a „www.szkht.hu” weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük.

FÖLDMÉRÉS
Megosztás, összevonás, határrendezés, épület feltüntetés,

művelési ág változás, kitűzés, erdők és AKG területek mérése, stb.

földmérő mérnök  6783 , Sirály u.6.Babarczi József Ásotthalom
Tel:62/291-349; 06-30/455-3600 Email:babarczigeo@gmail.com

31 éves szakmai tapasztalattal.

Mórahalomra a Varga Pékség csapata
munkatársat keres könnyű fizikai munkára.

Magas kereseti lehetőséggel, útiköltség térítéssel.

MUNKALEHETŐSÉG

Érdeklődni: 06-30/228-6525
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Kistermelõi kecsketej, kecskesajtok és
tejtermékek a Borbála Kecskefarmon.

Gazdaságunkból folyamatosan kapható friss kecsketej, kecskesajtok kecske krémsajtok és joghurt.

Borbála Kecskefarm
Ruzsa Tanya 467. Tel: 06-20 239 4932

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig

Telefon: 06-30-207-4129

TEMETKEZÉS
Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.

Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

www.pietasszeged.hu

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

Tojótyúk 550 Ft/dbmélyalmos, jó tollazatú
18 hetesBarna jérce 1900 Ft/db

Fehér pulyka 2500 Ft/db6 hetes
Fehér kacsa 1650 Ft/db6 hetes

Előnevelt kacsa 950 Ft/db3 hetes
áron megrendelhető

Tel.: 06-30/860-2627

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

Ünnepek és hétköznapok eleganciája
a Zsuzsi Divatban !

Várjuk szeretettel kedves vásárlóinkat egész évben!

Válogasson kedvére a
legújabb tavaszi kollekciónkból

akár 38- 58-as méretig!
Romantikus fazonok,

lenge anyagok,
a pöttyös és virágos fantáziadús

keveréke lelhető meg.
Kiegészítők és Díva márkájú

táskák érkeztek!
Fotóinkat megtalálja a facebook-on: Zsuzsi Divat Dorozsma

AUTÓKOZMETIKA
·gépjárművek külső, belső takarítása

kárpittisztítás  felnitisztítás  szőnyegtisztítás· · ·

Szabó Zsolt

Tel.: 06-30/326-2778
6782 Mórahalom, Szegedi út 69-75.

Szgk, Kisteher gumiabroncsok
szerelése, javítása, centírozása

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. Sándorfalvi úti telephelyére azonnali
kezdéssel válogató munkakör betöltésére

munkavállalót keres.

Elvárások:

Amit biztosítunk:

- fizikai állóképesség
- terhelhetőség
- egészségügyi alkalmasság
- megbízhatóság
- általános iskolai végzettség
- munkavégzés két műszakban heti váltásban

történik 05.50-14.10 és 13.20-21.40-ig.

- munka törvénykönyve szerint kötelezően
előírt pótlékok

- egy év folyamatos munkavégzés után
egyéb juttatás

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

17 HETES, VÖRÖS

TOJÓ JÉRCE

2019.06.11-12.,

12:00-tól

1690,-/db

Ruzsa, Honvéd sor

KLA-MAN FARM: 06 30/184-6214

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Családiházak, terménytárolók

ipari csarnokok

teljeskörű kivitelezése

az alaptól a tetőig.

Tereprendezés, gépi földmunkák

bontás, térbetonozás

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

06.6-10. Berlin-Drezda- Szász-Svájc-Elba-völgye 78.800,-Ft/fő

06.13-16. Bánság – Kazán-szoros – Fruska Gora
kolostorai 49.800,-Ft/fő

09.24-10.04. Puglia, Dél-Olaszország és Szicília kincsei 169.900,-Ft/fő

10.25. Történelmi váraink: Simontornya - Ozora -
Dunaföldvár - Cece 8.600,-Ft/fő

11.02. Liszt Ferenc Repülőtér - Zwack Múzeum 7.500,-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

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.

-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

FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,

ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!

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

Bohák Tamás

MUNKALEHETŐSÉG
Szegedi székhelyű cég Sándorfalvi úti telep

válogató üzemébe azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező gépkezelői

munkakör betöltésére munkavállalót keres.

Elvárások:

Feladatok:

� 8 osztályos általános iskolai végzettség,
„B„ kategóriás jogosítvány�
Nehézgépkezelői vizsga (OKJ bizonyítvány, új�
hatósági bizonyítvány)3324, 4511, gépcsoportba
tartozó vizsgabejegyzéssel.
Terhelhetőség�
Megbízhatóság�

�Három műszakos munkarendben a telepen levő
másodnyersanyag adagolása, bálák rakodása

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

Klímaszerelés karbantartás-
Ingyenes felmérés

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


