Falusi HIRDETŐ

1

Megjelenik kéthetente: Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,
Ruzsa,
Zákányszék területén
HOMOKHÁT

HIRDETÔ

XIX. évfolyam 18. szám

2019. szeptember 13.

MÓRABETON KFT. ÚJ SZESZFŐZDE KISKUNMAJSÁN:
Beton értékesítés
kis és nagy tételben

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

Nyílászárók
Árnyékolástechnika
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

HAGYOMÁNYOS GYÜMÖLCSPÁLINKA BÉRFŐZÉS
A RÉGI SZEMÉLYZETTEL!


szívből jövő szaktanácsadás
 pontosság, megbízhatóság

A HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL

10% KEDVEZMÉNY
AZ ELSŐ BÉRFŐZÉS DÍJÁBÓL!

Kiskunmajsa,
Csontos Károly u. 95.

06 70 523 3842

REDŐNY
- szúnyogháló - napellenző - reluxa - szalagfüggöny

készítése, javítása

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

Fűtési rendszerek,
csőhálózatok
vízvezetékek tisztítása,
mosása, fertőtlenítése,
bontási munkák nélkül.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0-24

Huttora László
Központifűtés és
vízvezeték szerelő mester

Mobil: +36 20 98 54 797

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

Megjelenik kéthetente: Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,

Falusi HIRDETŐ

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

VÁGÓCSIRKÉK (2,5-3 kg) MEGRENDELHETÕK!
Értesítjük kedves
megrendelőinket, hogy

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

Víz - gáz - fűtés szerelés
Új rendszerek teljes kiépítését,
meglévő rendszerek javítását,
gázkonvektorok karbantartását
vállaljuk rövid határidővel.

Tel.: 06-70/507-4447

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

MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
– Testamentum Temetkezési Divíziója azonnali
kezdéssel, hamvasztó mester munkakör
betöltésére munkavállalót keres.
Az álláshoz tartozó elvárások

Volford József
Mórahalom
Telefon: 62/281-764
Mobil: 30/229-86-09

kazánfűtő végzettség
alapszintű informatikai ismeret
jó fizikai állapot és állóképesség
fizikai munkában tapasztalat
rendezett megjelenés

Megérkezett az
őszi kollekció
a Zsuzsi Divatba!

Előnyt jelent

MUNKALEHETŐSÉG
Az álláshoz tartozó elvárások

Egynyári-évelős virág,
Fűszernövény, Leylandi,
Bogyós-gyümölcs,
Virágföld, Tőzeg, Fűmag
Virágcserép, Balkonláda.
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

min. 8 osztályos általános iskolai végzettség
jó fizikai állapot és állóképesség
fizikai munkában tapasztalat
rendezett megjelenés

Előnyt jelent
„B” kategóriás jogosítvány
Földmunkagép kezelői vizsga

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, jelentkezzen munkatársunknál
az alábbi telefonszámon: +36 70/639-2267,
vagy küldje el jelentkezését az
az allas@szkht.hu e-mail címre.
A pályázók adatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
weboldalán található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak
szerint kezeljük.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
akkor küldje el jelentkezését az alábbi e-mail címre:
allas@szkht.hu e-mail címre.
Az állás betöltésével kapcsolatos további tájékoztatást
Molnárné M. Erikától kaphat a 06 70/639-2267
munkahelyi telefonszámon.
A pályázók adatait a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
weboldalán található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak
szerint kezeljük.

Falusi Apró

Salgó polcok (kis és nagytételben), valamint 3t csavar
(sok méretben) kilóra eladó.
Érd.: 30/455-64-32,
06-20/222-2000
www.fordexpolcok.hu
5 LE Honda csónakmotor
újszerű állapotban eladó.
Érd.: 06-70/367-5500

Eladó egy Miele mosogatógép.
Érd.: 06-30/52-54-353
4db 90x210-es és 1db
75x210-es beltéri ajtó eladó.
Érd.: 06-30/67-67-199

Borszőlő -Cserszegi fűszerBabakocsi lábzsákkal eladó. es, Generosa, Zalagyöngye Érd.: 06-30/525-4353
kiváló minőségben eladó.
Érd.: 06-30/893-0107
Jó állapotban lévő elektromos kerékpár eladó.
Érd.: 62/252-779
Nyár és akác tűzifa termeBúza eladó 6500 Ft/q.
Érd.: 06-70/310-5877

lőtől eladó
Érd.: 06-30/360-4638

Telefon: 06-20/99-40-293
marotiredony@gmail.com

Virág- Dísznövény
Áruda Bordány

„B” kategóriás jogosítvány
hasonló területen szerzett tapasztalat

- Szúnyogháló

Nadrágok, szoknyák,
kabátkák, ruhák új
színékben, fazonokban!
Igényes, minőségi termékek
elérhető áron!
Azonnali kezdéssel sírásó-ravatalozó
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat ! munkakör betöltésére társaságunk
Kiskundorozsma Dorozsmai út 190. (a Vadliba utca sarkán)
Tel.: 62/461-306; 06-30/811-0881; 06-70/618-3271
munkavállalót keres.
Nyitva: H-P: 8-18-ig, Szo.: 8-12-ig

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

vágócsirkék
480 Ft/kg áron
megrendelhetők.

- Állati nyalósók - Parajdi kősó - Parajdi étkezési só
- Josera vitaminos nyalótálak - Szelénes sók
- Piros vitaminos nyalósó - Biosaxon nyalósó
kiszállítással

- Műanyag és fa ajtó, ablak - Redőnykészítés

szept. 21-re

SÓKERESKEDÉS
Tel.: 06-70/235-1931

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

- Lefedéseket - virágváza, virágláda pótlást - betűvésést,
feliratozást - emléktábla, fejpárna, porcelánkép, pad,
műkőkereszt készítést - sírkő tisztítást, keretemelést
és egyebeket vállalunk.

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

Műkő sírkeretek
kedvező áron megrendelhetők!

Ruzsa, Zákányszék területén

óti
Mar ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
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Ruzsa, Zákányszék területén

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

-Betanított festõ-mázoló E-001297/2015/B026
-Betanított kõmûves E-001297/2015/B027
-Bolti kasszakezelõ E-001297/2015/B023
-Erõsáramú berendezések felülvizsgálója E-001297/2015/A107
-Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló E-001297/2015/A108
-Gépírás
-Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó E-001297/2015/A025
-Hatósági F-Gáz vizsga
-Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ E-001297/2015/A027
-Hûtõ-, klíma- és hõszivattyú berendezés-szerelõ E-001297/2015/A043
-Házi beteggondozó
-Pedagógus továbbképzések (akkreditált)
-Szállodai szobaasszony E-001297/2015/B021
-Vevõszolgálati asszisztens E-001297/2015/B018
-Vízszigetelõ, melegburkoló E-001297/2015/A117

Web: szakkepzesszeged.hu

BAROMFI VÁSÁR
Fehér vágótyúk (3,5 kg) 380 Ft/kg
Fehér vágókakas (5 kg) 500 Ft/kg
Vágnivaló fehér csirke 460 Ft/kg
Sárga tojótyúk 550 Ft/db
17 hetes tojóhibrid jérce
rendelhető
Érd.: 06-30/67-67-267

Friss idei szén
vásár!
Vegye meg szén- tüzelőjét most

INGYEN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
(min. 10q rendelés esetén,
Szatymaz és 20 km-es vonzáskörzetében !)
Lengyel iszap szén
Cseh Herkules dara szén
Cseh Herkules dió szén
Cseh Herkules kocka szén
Lengyel Janina dió szén
Lengyel Ziemowit dió szén
Nyitva tartás:

Kiadja:
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Megjelenik kéthetente: Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,

Hétfő: szünnap!;
kedd-péntek: 800-1530; szombat: 800-1200

Linor Kft.
Tel:30/299-4690; 62/283-121

AKCIÓK - RÉSZLETFIZETÉS

belterületen: Feibra Kft.
Terjeszti: külterületen:
Magyar Posta

Nyomdai munkák:
Tisza Press
Tel./fax: 62/ 283-664 e-mail: info.falusihirdeto@gmail.com
Mobil: 30/9284-278
web: www.rrdesign.hu

6763 Szatymaz, Kossuth u. 33.
Kereskedelmi és
marketing vállalkozás

Falusi HIRDETŐ

Idén utolsó lehetõség!
Szuperintenzív képzések
a Szegedi Szakképzési
Centrumban!
„Hûtõ-, klíma – és hõszivattyúberendezés – szerelõ”
E-001297/2015/A043

3 hónap

„Intézménytakarító”
E-001297/2015/A089

2 hónap

„Falusi vendéglátó”
E-001297/2015/A091

3 hónap

„Személy- és vagyonõr”
E-001297/2015/A019

3 hónap

Részletek:
Szegedi Szakképzési Centrum
62 / 554 – 275
E-mail: habina.peter@szakkepzesszeged.hu
31 éves szakmai tapasztalattal.

FÖLDMÉRÉS
Megosztás, összevonás, határrendezés, épület feltüntetés,
művelési ág változás, kitűzés, erdők és AKG területek mérése, stb.
Babarczi József földmérő mérnök 6783 Ásotthalom, Sirály u.6.
Tel:62/291-349; 06-30/455-3600 Email:babarczigeo@gmail.com

MUNKALEHETŐSÉG MUNKALEHETŐSÉG
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. Sándorfalvi úti telephelyére azonnali
kezdéssel válogató munkakör betöltésére
munkavállalót keres.
Elvárások:
- 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.
Amit ajánlunk:
- 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

Szegedi székhelyű cég Sándorfalvi
úti telep, komposztáló üzemébe,
azonnali kezdéssel,
gyakorlattal rendelkező
udvaros-segédmunkás munkakör
betöltésére munkavállalót keres.

A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon
található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük

A pályázók adatait a „www.szegedihulladek.hu” weboldalon
található „Adatkezelési tájékoztatóban” foglaltak szerint kezeljük

Elvárások:
- 8 osztályos általános iskolai végzettség,
- Megbízhatóság
Feladatok:
- A telep tisztántartása – szemétszedés,
komposztáló üzem és területének
takarítása, fűnyírás.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, akkor küldje el jelentkezését az
allas@szegedihulladek.hu e-mail címre
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Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,
kéthetente:
AMegjelenik
hirdetések
tartalmáért
a kiadó
felelősséget
Ruzsa,
Zákányszék
területén nem vállal!

Falusi HIRDETŐ

KÚTFÚRÁS FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM

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

veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,
ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!
Bohák Tamás

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

Megkezdtük az őszi vetőmagok Akác, bükk, tölgy tűzifa eladó
viszonteladóknak és lakosságnak is
értékesítését, rendelésfelvételét!
Szezonális ajánlatunk:

-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
-bárányindító, -báránynevelő és hizlaló tápok
-borjúindító és borjúnevelő tápok
-tejpótló borjútápszerek
-szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
-premixek, koncentrátumok, toxinkötők,
problémamegoldó készítmények
-valamint BÁBOLNA termékek

Nyitvatartás:
Hétfő-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00

vágva, hasítva kályha-készen.
EUTR: AA5834505.
Tel: 06-30/938-1130

Klímaszerelés - karbantartás
Ingyenes felmérés
Ipari hűtők, hűtőkamrák
javítása, telepítése
Tel.: 06-30/740-2554

VILLANYSZERELÉS
új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás
Forró Zsolt

Tel: 06-30/483-7435
ÁLLATTENYÉSZTÉSI
TAKARMÁNY
ÉRTÉKESÍTÉS
www.delifarm.hu SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Dorozsmai út 48.
Kettőshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-120
Telefon: +36-62/556-130
rendeles@delifarm.hu
takarmany@delifarm.hu
-Kártyajóslás, sorselemzés, szerelmi
kötés, oldás, rontáslevétel, fény
képanalízis
-Energiakezelés, auratisztítás, hangulatjavító és közérzetjavító kezelés.
Végzett asztrológus, jósnő, spiritiszta várja vendégeit!

Tel.: 06-30/461-6911

Csatlakozz, és erősítsd a
Beltaste Mórahalom Kft. csapatát!
Azonnali kezdési lehetőséggel várjuk munkatársainkat

sasliktűző és élelmiszerfeldolgozó
munkakörökben.
Amit kínálunk:
-

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

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00-15:00 között
a 70/567-5977-es telefonszámon,
vagy a beata.joone@beltaste.hu e-mail címen.

H Ű T Ő H Á Z A K
mezőgazdasági és géptárolók építése tervezéssel és engedélyeztetéssel.
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Iár.: nettó 69-73000 Ft/m

Referenciákkal rendelkezünk!
Szigmaép Bt. Zsombó +3670 /275-8895
E-mail: sigmaep@netsurfclub.hu

