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Ruzsa,
Zákányszék területén
HOMOKHÁT

XX. évfolyam 11. szám

HIRDETÔ

MÓRABETON KFT.
Beton értékesítés
kis és nagy tételben

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

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

2020. június 05.

Mezőgazdasági gépek,
kapcsolható eszközök és
alkatrészek nagy választéka az
AGROMEHANIKA Kft.-ben
Kínálatunkban megtalálható :
ØAgromehanika szántóföldi és ültetvény permetezőgépek (100-3000 lit.-ig)
ØAGT kistraktorok
ØINO mulcsozók széles választéke (kalapács vagy Y- késes)
ØFMP Agromehanika talajmarók
ØMajevica 4 t. pótkocsik (billenős, gazdálkodási vagy kommunális célokra)
ØRolmako kapcsolható gépek (tárcsák, gruberek, kompaktorok, hengerek)
ØSpring védő sisakok (kiváló védelem a permetszerek belélegzésé ellen)
ØLehner 12 V-os szórók (aprómag, mikrogranulátum, só vagy műtrágya)

A permetezőgépek kötelező időszakos
vizsgáztatását végezzük, bejelentkezni a
www.ngea.hu honlapon lehet.
Vizsgáztatási kapcsolat:
Márki Anita 0630/992 1958

REDŐNY

- szúnyogháló - napellenző - reluxa - szalagfüggöny
készítése, javítása
Nyílászárók beépítése
Garázskapuk forgalmazása, beépítése
SOMADORA KFT. Röszke május 1 u. 20.
Kiss Csaba 06-30/645-01-09

6725 Szeged, Cserepes sor 10.
Tel.: 62/443-649, +36-30/943-0960
www.agromehanika.hu; agromehanikakft@gmail.com

ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

0-24

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,
Ruzsa, Zákányszék területén

ERDÉSZETI SZAKTANÁCSADÁS
Erdőtelepítés tervkészítése,
pályázati ügyintézése és kivitelezése.

Érdeklődni: 06 30 9288528

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

Tel.: 06-70/507-4447

FORDEX 99 KFT.
Forráskút, Forráskút dűlő 15.
Tel.: 70/520-3808

Falusi HIRDETŐ

IDROGRENA NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
magas poliamin tartalmával biztosítja hatékonyságát
»
»
»
»
»
»
»
»

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
Termelői tapasztalatok:
– 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

Keresse a gazdaboltokban vagy területi képviselőnknél

Kis- és nagykereskedés!
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

Fehér vágótyúk (3,5 kg) 380 Ft/kg
Fehér vágókakas (5 kg) 500 Ft/kg
Vágnivaló fehér csirke 480 Ft/kg
Sárga tojótyúk 600 Ft/db
17 hetes tojóhibrid jérce 1900 Ft/db
előrenevelt csibe rendelhető
Érd.: 06-30/67-67-267

újra megnyitotta a kaput
a vásárlói előtt május 25.-én!
Sok újdonság érkezett
a nyári kollekcióba.
A rövidáru készleteinket pedig
folyamatosan töltjük.
Figyelje nyitási akcióinkat
a facebook-on!
Változatlan nyitva tartással és töretlen
kedvességgel várjuk vásárlóinkat!
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

TEMETKEZÉS

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231
Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30-207-4129
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

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

A ZSUZSI DIVAT

- Szúnyogháló

Vágás, darabolás,
házhoz szállítás rövid határidővel!

BAROMFI VÁSÁR

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

Megújult és kibővített
árukészlet!

- Műanyag és fa ajtó, ablak - Redőnykészítés

Tel.: 20/9274-471

óti
Mar ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
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Ruzsa, Zákányszék területén

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

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

Kiadja:

Falusi HIRDETŐ

Végezze el hiánypótló képzéseinket
és azt követõen azonnal találhat munkát!

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.hu

Napos, előnevelt csirke
kacsa, liba, pulyka, gyöngyös, tojójérce,
vágnivaló konyhakész baromfi
Ingyenes házhozszállítással!

Barna tojótyúk 1 éves, jól tojó
600 Ft/db
20 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető

Tel.: 06-30/443-0529

Tel.: 06-30/860-2627

UPC DIRECT

32 éves szakmai tapasztalattal.

telepítése kedvező áron
MinDig TV szerelése garanciával
Műholdas, hotel tv és egyéb antennák szerelése, javítása.

Illés Tibor Tel.: 06-30/94-39-200

Falusi Apró

Salgó polcok sok méretben
kedvező áron eladók, akár
szállítva is.
Érd.: 30/455-64-32,
06-20/222-2000
www.fordexpolcok.hu

Ügyelet (0-24):

06-30/565-8381
MÓRAHALOM
Csend u. 2.
Szabó Elvira

RUZSA

Jó minőségű kukorica házhoz szállítva eladó 7000 Ft/q. Babakocsi lábzsákkal eladó.
Érd.: 06-30/525-4353
Érd.: 06-70/310-587

Határőr u. 2.
Komócsin Istvánné

Kútfúró berendezés eladó.
Szürkenyár és akác tűzifa
Érd.: 06-30/341-2465
termelőtől eladó
Érd.: 06-30/928-6419
2 szintes felújított családiház

RÖSZKE

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

Szegeden a Dorozsmai úton
eladó.
Érd.: 06-30/943-61-90

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

TEMETKEZÉS ELADÓ TŰZIFA VÁGVA,

Eladó egy 7 leveles tárcsa
Zákányszéken.
Érd.: 06-20/371-6822
Két 1 ha körüli szántó Üllésen kúttal árammal eladó
Érd.: 06304425779

FÖLDMÉRÉS
Megosztás, összevonás, határrendezés, épület feltüntetés,

06-62/281-798
06-30/619-2575
06-62/285-197
06-30/606-3806

ÁSOTTHALOM
Királyhalmi út 42.
Peták Anita
Fő u. 132. (volt Felszabadulás u.)
Áfráné Vas Mária

06-30/363-6126
06-62/273-343
06-30/621-6012

ZÁKÁNYSZÉK
Szegfű János u.
Móra János

06-30/606-3812

www.csmkegyeletikft.hu

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA
Ásotthalmon és 25 km-es körzetében

Akác tűzifa (8-30 cm):
28.000,-Ft/m3
Száraz tölgy tűzifa (5-10 cm): 22.000,-Ft/m3
3
Korai juhar tűzifa (5-20 cm): 17.000,-Ft/m
Szürkenyár tűzifa (7-14 cm): 14.000,-Ft/m3
Szürkenyár tűzifa (14-40 cm): 17.000,-Ft/m3
Technikai azonosító: AA3701229; AA5860144

Érdeklődni:
06 70 392-6676
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KÚTFÚRÁS

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

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

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

Kőműves munkák VILLANYSZERELÉS
Lakó és nem lakó épületek építését, felújítását,
külső hőszigetelését vállaljuk.

új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás

Érd:70/215-1966

Tel: 06-30/483-7435

Száraz akác (3600 Ft/q), vegyes kemény (2800 Ft/q)

Forró Zsolt

Cserépkályhák

(éger, kőris, juhar, szil, dió - lágy faanyagot nem tartalmazó)

tisztítását, javítását és átrakását vállalom anyaggal is.

valmint nyár (2100 Ft/q) tűzifa eladó; viszonteladóknak és
lakosságnak is; vágva, hasítva kályhakészen házhoz szállítva

Cserépkályha és kandalló készítõ

EUTR: AA 5834505.

Tel: 06-30/938-1130

Ballonos ivóvíz ingyenes házhoz szállítással

19 literes ballonos vizek ingyenes házhoz szállítással
vízagagoló automaták akár ingyenes kihelyezéssel megrendelhetõk.

Akció !

Ajánljon bennünket ismerõseinek! Ha ajánlottja új ügyfelünk lesz,
1 ballon vizet kap ajándékba

Tel.: 06-30-889-8025

Komjáti István
Telefon:

30/458-3-458; 20/375-76-20
cskalyhas@gmail.com

Téli tüzelőjét már most vegye meg!
Hasított akác, bükk, tölgy tűzifa értékesítése!
Nyitva: H – P: 7-16, Szo.:8-12
Mórahalom II.ker 4/A.
Tel.: 281-608, 281-060,
WEB: www.fodituzep.hu
f.laszlo@invitel.hu

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás
Fehér Zoltán
Zákányszék

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

Víz- Gáz, Központi fűtés, klíma,
Légtechnikai rendszerek szerelése
Rövid határidővel, szükség esetén teljeskörű ügyintézéssel.
+3670/613-6134 +3630/372-7418
Hívjon bizalommal!

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

-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

