
Falusi HIRDETŐ 1Megjelenik kéthetente: Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke, 
Ruzsa, Zákányszék területén

HIRDETÔHIRDETÔ
XX. évfolyam 25. szám 2020. december 18.

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

HALLGASSON
RÁNK!

FM 103,5 MHz

www.pandaradio.net

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.
Minden nap 12 -tól 14 -ig műszaki30 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 -1500 00

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

Kukorica tisztított, szárított, 
kiváló minőségű eladó szál-
lítással. 6500 Ft/q
Érd.: 06-70/310-5877

Vegyes tüzelésű Salgo 
kályha jó állapotban eladó.
Érd.:62/283-664 

Szeged Szentmihályon a 
Fehérpart utcában lakóház 
megosztható telken eladó.
Érd.: 30/943-0984, 
         62/483-819

Babakocsi lábzsákkal + bab-
hordozó kiváló állapotban 
15000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06-30/525-4353

32-es villanyos húsdaráló 
emeletes sajtprés, 5 késes 
káposztagyalu eladó.
Érd.: 06-70/305-9708

Kukorica, tritikálé, takar-
mányburgonya zsákolva 
eladó.
Érd.: 06-30/437-9116 

2 db hízó (kb 180 kg) élve, 
vagy feldolgozva eladó.
Érd.: 06-30/943-7147

Fém fóliaváz 7x4x1,8 m-es 
rozsdementes lemez jászol 
5 m-es, 6 és 5 személyes 
önetető, valamint szecska-
vágó eladó.
Érd.: 06-30/561-6051

Szatymazi tanyára mező-
gazdasági munkára meg-
bízható munkavállalót 
keresünk. Az ottlakás me-
goldható.
T.: 06 20 9 440-363.

SPC-6 vetőgép, műtrágya-
szórós, újszerű állapotban 
eladó. Tel.: 06-20/442-1568

Szürkenyár és akác tűzifa 
termelőtől eladó
Érd.: 06-30/928-6419
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Víz - gáz - fűtés szerelés
Új rendszerek teljes kiépítését,
meglévő rendszerek javítását,
gázkonvektorok karbantartását

vállaljuk rövid határidővel.

Tel.: 06-70/507-4447

Műkő sírkeretek
kedvező áron megrendelhetők!
- Lefedéseket - virágváza, virágláda pótlást - betűvésést,

feliratozást - emléktábla, fejpárna, porcelánkép, pad,
műkőkereszt készítést - sírkő tisztítást, keretemelést

és egyebeket vállalunk.
Tel.: 06-70/235-1931

E ŐTELEPÍTÉSRD
szaktanácsadás és tervkészítés

és kivitelezéspályázati ügyintézés
Kismarczi Attila okl. erdőmérnök

Mórahalom, Dózsa Gy u. 1.
Tel.: 06-30/360-4638

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!

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

Minden kedves Hirdetőnknek és Olvasónknak kellemes
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TEMETKEZÉS
Ügyelet (0-24):

06-30/565-8381
MÓRAHALOM
Csend u. 2.
Szabó Elvira
RUZSA
Határőr u. 2.
Komócsin Istvánné
ÁSOTTHALOM
Királyhalmi út 42.
Peták Anita
RÖSZKE
Fő u. 132.
Áfráné Vas Mária
ZÁKÁNYSZÉK
Szegfű János u.
Móra János

www.csmkegyeletikft.hu

06-62/281-798
06-30/619-2575

06-62/285-197
06-30/606-3806

06-30/363-6126

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

06-30/606-3812

(volt Felszabadulás u.)

tisztítását, javítását és átrakását vállalom anyaggal is.

Telefon:
30/458-3-458  20/375-76-20;

Komjáti István
Cserépkályha és andalló készítõk

Cserépkályhák

cskalyhas@gmail.com

�Adásvételi szerződések, egyéb okiratok szerkesztése,
Jogi képviselet peres és peren kívüli eljárásokban,�

Jogi tanácsadás�

Dr. Csányi Imre
ügyvéd

Tel.: 06-20/937-15-32
www.drcsanyiugyved.hu

karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Telefon: 06(20) 469-3050

Á FGOSTON OGTECHNIKA

FOGPÓTLÁSOK, JAVÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE
GYORS HATÁRIDÕVEL

SZEGED-KISKUNDOROZSMA
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-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

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

KLÍMASZERELÉS
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás

Fehér Zoltán
Zákányszék

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

FA KIVÁGÁSÁT VÁLLALOM
veszélyes helyekről is, akár teljes eltakarítással,

ingyenes helyszíni megegyezés után garanciával!

Tel.: 06-30/225-99-66
Bohák Tamás

Víz- Gáz, Központi fűtés, klíma,
Légtechnikai rendszerek szerelése

+3670/613-6134   +3630/372-7418
Hívjon bizalommal!

Rövid határidővel, szükség esetén teljeskörű ügyintézéssel.

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

VILLANYSZERELÉS
új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás

Tel: 06-30/483-7435
Forró Zsolt

PENTAGRAM FÖLDMÉRÕ MÉRNÖKI IRODA
Szeged, Attila u. 7. I. 3.,  Tel./fax: (62) 317-343,  (30) 554-4346
Szolgáltatásaink: - Megosztási, telekhatár-rendezési,

- Épületfeltüntetési, művelési ág változási
vázrajzok

-Telekhatár-kitűzések
Ügyfélfogadás: telefonos bejelentkezés alapján


