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Ruzsa,
Zákányszék területén
HOMOKHÁT

XXI. évfolyam 6. szám

HIRDETÔ

2021. március 26.

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

HŰTŐHÁZAK
mezőgazdasági és géptárolók építése
tervezéssel és engedélyeztetéssel.
Referenciákkal rendelkezünk!
Szigmaép Bt. Zsombó +3670 /275-8895
E-mail: sigmaep@netsurfclub.hu

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
Konyhabútorok,
gardrób és beépített szekrények,
háló és fürdőszoba bútorok,
ágyak,
tömörfa termékek,
valamint bel- és kültéri famunkák,
galériák, lépcsők, stb...
tervezését, kivitelezését vállaljuk.
Helyszíni felmérés,
látványterv készítés.
Egyedi gyártás,
házhoz szállítás, szerelés.

Tel.: 06-30/42-43-44-9
Web: battancsasztalos.rrdesign.hu

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
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Ruzsa, Zákányszék területén

? 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

óti
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Csend u. 2.
Szabó Elvira

RUZSA
Határőr u. 2.
Komócsin Istvánné

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

ÁSOTTHALOM
Királyhalmi út 42.
Peták Anita

RÖSZKE
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

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

MÓRAHALOM

- Szúnyogháló

Ügyelet (0-24):

06-30/565-8381

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

- Műanyag és fa ajtó, ablak - Redőnykészítés

TEMETKEZÉS
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Ruzsa, Zákányszék területén

-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

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

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

Falusi Apró
Használt STIHL és
Husqvarna láncfűrészek
(MS201TC, 576XP, 372XP,
MS880) kiváló állapotban
továbbá Honda 380/220
áramfejlesztő újszerű állapotban 280000 Ft-ért eladó
Szürkenyár és akác tűzifa Érd.: 06-70/310-5877
termelőtől eladó
Érd.: 06-30/928-6419
Otthonról dolgozhat ! Különféle termékek csomagoláMórahalmi tanya 3,4 ha földsa és egyebek elérhetőségei
del, öntözési lehetőséggel,
kertészkedésre alkalmasan érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/
eladó.
min, 06-209104517)
Érd.:06-30/5620373,
06-30/5620-089
Kukorica tisztított, szárított,
Vető méretű burgonya (Lau- kiváló minőségű eladó szállítással.
ra) eladó.
Érd.: 06-70/310-5877
Érd.: 06-30/585-7990
Salgó polcok sok méretben
kedvező áron eladók, akár
szállítva is.
Érd.: 30/455-64-32,
06-20/222-2000
www.fordexpolcok.hu
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Ásotthalom, Domaszék, Mórahalom, Röszke,
kéthetente:
AMegjelenik
hirdetések
tartalmáért
a kiadó
felelősséget
Ruzsa,
Zákányszék
területén nem vállal!

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

Falusi HIRDETŐ

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

KLÍMASZERELÉS Víz - gáz - fűtés szerelés
-új kivitelezés - szerviz - tisztítás
Fehér Zoltán
Zákányszék

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

EGYEDI BÚTORGYÁRTÁS

Konyhabútorok, gardrób és beépített szekrények,
Háló és fürdőszoba bútorok, ágyak, tömörfa termékek,
valamint bel- és kültéri famunkák, galériák, lépcsők, stb...
tervezését, kivitelezését vállaljuk.
Helyszíni felmérés, látványterv készítés,
Egyedi gyártás, házhoz szállítás, szerelés.

Tel.: 06-30/42-43-44-9
Web: battancsasztalos.rrdesign.hu

Új rendszerek teljes kiépítését,
meglévő rendszerek javítását,
gázkonvektorok karbantartását
vállaljuk rövid határidővel.

Tel.: 06-70/507-4447

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

Tel.: 06-30/443-0529

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

Cserépkályhák

VILLANYSZERELÉS

tisztítását, javítását és átrakását vállalom anyaggal is.

új kivitelezése, felújítás, hibaelhárítás

Cserépkályha és kandalló készítõ

Forró Zsolt

Tel: 06-30/483-7435

Komjáti István
Telefon:

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

