2020. november 20.
Bádogosmunkákat vállalok: ereszcsatornák szerelése, tisztítása, oromszegélyek, kéményszegélyek kivitelezése
stb. 06-30/321-1591
Lomtalanítást, hulladékok elszállítását
vállalom pakolással, takarítással. 0630
651-7118.
Redőnyexpressz. Műanyag, fa-, alumíniumredőnyök készítése, javítása,
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/
455-4655
Tetőjavítás. Tetőátrakás, lécezés, kúpkenés. Kémények bontását, felújítását
vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30/322-8929
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• Kémények javítását, felújítását vállalom. Telefon: 0630 923-4132

• Középkorú, igényes férfi korban hozzáillő társát keresi. 70/250-4218.

• Tetőfedő-, bádogosmunkát, tetők
beázását, tetőjavítását, új tetők készítését,
széldeszkázást, ereszcsatornázást, terasz
építését, kéményjavítást, szigetelést, Lindablemeztetők készítését vállalom kedvezményes
áron. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06-20/559-5891

• 41 éves nő komoly kapcsolatot keres.
30/846-4920.

• Gipszkartonozást, glettelést, szobafestést, mázolást vállalok. Telefon.: 30/6250567
• Kőművesmunkákat vállalok, A-Z-ig,
illetve festést, mázolást, teljes külső- belső
felújítást. Régi épületek felújítását. 20/9792825.

GO N DO Z Á S
• Fiatal nő, idősek gondozását vállalja.
06-70/725-6808

Szoba- és lakásfestést, kőművesmunkát, tetőjavítást, előtetők, teraszok
készítését, bádogosmunkát, hőszigetelést, víz- és villanyszerelést, bekötést vállalok megfizethető áron.
Telefon: 0630 651-7118.

• Gondviselést vállalok házért cserébe.
Telefon: 0620 520-0047

Duguláselhárítás Szentesen és környékén. Rövid határidővel, garanciával.
Dányi László +36-30/785-6431

• Csongrádon korrepetáló matematika
tanárt keresek. 06-20/446-1001

O KT A T Á S
• Matematika, kémia korrepetálás Szentesen. 30/366-3161.

EGÉS Z SÉG
• Fájó váll, nyak, derék, gerinc, ízületek,
idegesség, feszültség, kimerültség? Ha ezek
közül bármilyen problémával szembesül, forduljon hozzám bizalommal! Relaxáló masszázs (ruhában történik); energiafeltöltés;
feszültségek csökkentése; lelki béke helyreállítása. Adjon esélyt magának, és nekem, hogy
segíthessek! Tisztelettel: Koczka József.
Telefon: 06/30/507-8360

• Villanyszerelést vállalok, kisebbeket is.
Azonnali felméréssel, megbízható csapattal.
Telefon: 0630 236-5882

• Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett masszőrhölgy minden nap Orosházán.
Telefon: 0630 853-9695

• Gáztűzhelyek, vízmelegítők, konvektorok, kazánok karbantartása, javítása.
30/471-0746.

• Fáj valahol? Segíthetek masszírozással?
Szentes, Rákóczi u. 147. www.mosolya.hu,
30/6869-631.

• Alfa Cleaning: szőnyeg, kárpit, matrac,
autóbelső, forróvizes tisztítása. www.alfacleaning.hu 06-20/288-3919

• Holisztikus masszázsterápiák: mozgásszervi problémák, sportsérülések, kinesio tape, dermato-vákuum/köpölyözés, integrált manuálterápia/ csontkovácsolás, svédmasszázs, thai jóga masszázs, hawaii masszázs, hangterápia. Tóth-Kovács Iván   Tel.:
30/608-4541.

• Vállalom új tetők készítését, bádogos-,
ácsmunkát, tetőfelújítást, széldeszkázást,
ereszcsatornázást, Lindab-lemezelést akciósan, anyag + munkadíjjal. Kiszállás ingyenes.
Nyugdíjasoknak 5% kedvezmény 2020. novemberben. Tel.: 06/30-375-9762, 06-70/
655-9878
• Szobafestés, mázolás azonnali kezdéssel. Telefon: 0630 921-8007
• Kisebb famunka, ajtó, ablak pászítás,
zárcsere, polcok felszerelése. Tel.: 20/3676889.

keres.

• Középkorú szentesi férfi 30-45 év
közötti, jól ápolt szentesi hölgyet keres.
70/6310-888.

M ŰS ZA KI

• Kisebb-nagyobb kőművesmunkát vállalok. Telefon: 0630 923-4132

• Laminált padlók lerakását vállalom.
Telefon: 0630 923-4132

élettársat

• Tetőjavítás, áthajtás azonnali kezdéssel. Telefon: 0630 921-8007

Redőny szerelése, javítása: aluminium,
műanyag, fa. Gurtnicsere. Szúnyogháló
készítése. Király Ferenc 20/515-1939

• Szárzúzást vállalok. 30/4956-092.

• 53 éves férfi,
06-30/717-9461

• Szép, szőke lány társát keresi. 06-20/
204-5192

• Lomtalanítást és szemételszállítást
(törmelék, üveg, gumiabroncs, stb.) vállalok
megegyezés szerint. Telefonszám: 0630 5084002

• Kőművesmunkákat, térkövezést, hidegburkolást vállalok számlával Csongrádon
és környékén, közületeknek is. Tel.: 30/97685-83.

• Rendezett hátterű, intelligens, megbízható férfit keresek társnak, 55-60 év között.
"Téli találkozás" jeligére: Szuperinfó
Csongrád, Jókai u. 1.

• Szőlő és gyümölcsfák permetezését vállalom. 30/442-1161.

Házmester szolgáltatás. Gyorsszerviz
és hibaelhárítás 0–24 óráig. Telefon:
0620 537-6293.

Régi tetők javítását, áthajtását, elavult
kémények lebontását vállalom. Tel.:
30/919-6988.

• Csinos hölggyel ismerkednék. 30/8939116.

T Á RS KERES ÉS
• Csinos nő társat keres. 06-30/447-6571

• 80 literes, új melegvizes bojler 2.5 éves
garanciával 5000 Ft-ért eladó. Tel.: 70/5091063.

JÁ R M Ű
• Eladó: 4 db Michelin 205x55xR16"-os alig
használt téli gumi. 30/986-8298.
• Csongrádon, a Félegyházi úti autóbontó
nyitva tartása: hétfő: szünnap, kedd-péntek:
8-17-ig, szombat: 8-12-ig. Telefon: 63/482419.
• Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 70/424-78-20.
• Utánfutó eladó. 70/424-7820.
• Jawa Babetta felújítva eladó. 20/5536620
• Lakókocsi telepítésre eladó. Szállításban segítek. 70/424-7820.
• Simsont, régi motorokat vásárolok.
Telefon: 0630 479-8803
• Régi motorokat keresek. Simson, MZ,
ETZ, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-5142.
• Opel Astra 1994-es, 1.4-es, motorhibás,
1,5 év műszakival eladó. Telefon: 0630 6467827
• Öreg motorkerékpárt (Jawa, Csepel,
stb.) és ezek alkatrészeit vásárolok. 06-30/
841-3536
• Mercedes 124-es, 2.3B, 1991. évj. benzines, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 850 eFt.
20/975-7677.
• Kiváló állapotú utánfutó, 2 év műszakival eladó. Tel.: 06-70/420-4300
• Megunt, régóta nem használt motorkerékpárját, segédmotor kerékpárját megvásárolom üzemképtelenül is, hiányosan is. Tel.:
06-20/459-5066

• Daewoo 1,6 benzines, családi, 2003-as
évj. jó állapotban üzembentartóival és VW
Polo 1,4 B 2003-as, friss műszakival eladó.
Tel.: 06-30/450-7426

• Gyöngyös, pulyka rendelhető házhoz
szállítással: 06-30/339-1042

• Volvo 2,4D 2003. évjáratú friss műszakival, szép állapotban eladó. Tel.: 06-20/5272477

• 260 kg-os, hús jellegű, szaláminak való
anyakoca eladó. Magyartés, Boldizsár
30/9725-512.

• Suzuki 1,3-es benzines, nem rozsdás, jó
állapotban vonóhoroggal eladó. Ugyanitt.:  13"
és 15"-os téli gumi felnivel eladó. Tel.:
06-30/943-8932

Á LLA T
• Vörös és fehér vágni való, kukoricadarás
csirke
eladó:
700
Ft/kg.
Érd.:
Kiskunfélegyháza, Bajza u. 1. sz. alatt. Tel.:
06-70/511-4713
• Tacskó kutya eladó. 20/3917-917
• Karácsonyra tömött kacsa, csirke és
tyúk megrendelhető élve vagy tisztítva.
30/382-11-84.
• Választási malacok eladók. 70/7735647.
• Kukoricán nevelt vágni való csirke korlátozott számban még kapható Szarvason, a
Pljesovszki-tanyán. Vörös tojó is kapható.
Előjegyzés: naponta 18-20 óra között. Ár: 600
Ft/kg. Telefon: 66/313-515

• Malacok eladók, takarmányt beszámítok. 30/4427-215

• Nagy súlyú hízó, bronzpulykák, vágni való
csirkék eladók. Hízott kacsa rendelhető.
30/308-2248
• 60-100 kg-os süldők és hízók eladók
(550 Ft/kg.) Szentesen. 20/576-7120.
• 2 db mangalica hízó (kb. 200 kg-os)
eladó. 30/306-5969.
• 140 kg körüli mangalica hízó eladó.
30/361-3749.
• 100-140 kg-os hízók eladók. Érdeklődni:
+36-30/325-4656 telefonszámon.
• Minőségi, tanyasi konyhakész csirke:
1.200-1.300 Ft/kg. Tyúk: 1.300 Ft/kg. Kakas:
1.400 Ft/kg. Továbbtartásra jérce és kakas:
1.200-1.300 Ft/kg áron eladó. Tel.: 30/6575732
• Fehér tollú pulyka eladó. Tel.: 30/2292504.
• 120-140 kg-os húsjellegű sertés anyakoca szaláminak eladó. 30/229-2504.

• Szelíd, törődést igénylő kiscicák szerető
családokat keresnek. Telefon: 06-20/4667407

• Pecsenyekacsa, hathetes, fehér, kb. 3
kg, 1750 Ft/db, házhoz szállítással megrendelhető. Tel.: 30/860-2627

• A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért
Egyesület gondozásában lévő, szerető gazdit
kereső kutyusok, és a hozzájuk tartozó telefon: Pancsa, fél éves szuka kutyus
06-70/948-0811. Roli, ~1 éves, ivartalan,
oltott, chippelt kan 06-70/948-0811.
"Morzsika", 4 hónapos szuka 06-70/6161643. Pamacs, 7 éves, oltott, chippelt, ivartalanított, barátságos kutyus 06-30/624-4973.
Mirtill, 4 hónap körüli, keverék szuka 70/9480811. Kajla, 2 éves, kopó jellegű kan
06-30/596-8002. További információ: szkek.
eu

• Hasított sertés eladó. Tel.: 06-30/2062373

• Sziámi anyától született kiscica szerető
gazdit keres. Telefon: 06-20/439-0239
• Tanyasi csirke, tyúk, kakas, kacsa kapható konyhakészen is. Nagyrét: 06-30/8517412
• GMO – tápmentes élő és kopasztott tyúk,
kakas, jérce, pulyka, gyöngyös, csirke, tömött
– hízott kacsa, tanyasi tojás egész évben
rendelhető. Ugyanitt GMO-, táp-, gyógyszermentes sertés, választási malac, hasított félsertés, füstölt késztermékek rendelhetők.
Személyesen megtalálnak a hódmezővásárhelyi piac temető felőli végén. 06-30/8474127, www.facebook.com/dorafarm
• Kis súlyú hízók eladók. 30/363-8777.

• Mangalica hízók és durok kan eladó.
30/382-1184.
• Hetes borjak eladók. Érd.: 06-30/2290328
• Választási malacok eladók. Érd.: 06-30/
2290-328
• Karácsonyi hízott kacsa, liba, pecsenyekacsa, csirke megrendelhető házhoz szállítással. 30/505-6249.
• Szentesen nimfapapagájok eladók.
30/371-4796.
• Durok malacok eladók. 30/442-1161.
• Kiscicák ingyen elvihetők. Tel.: 70/5790091.
• 140 kg-os hízó eladó. Tel.: 06-30/8210702

Tyúkvásár!
ARANYOSI tyúkvásár
1 éves vörös tojótyúk,
szép tollasak 650 Ft/db
INGYENES házhoz szállítás!
Tel.: 06-30/171-6629

• VW Transporter 2,4 dízel első tulajdonostól eladó. 30/6350-425.
• Mopedautót vásárolnék reális áron.
Akár üzemképtelen is érdekel. 06-30/7937099

• Ölelésre vágyó, erősen telt barátnőt
keresek kizárólag 75 évtől. "Sárga rózsa" jeligére: Szuperinfó Csongrád, Jókai u. 1.

• Daewoo 1,6 benzines, családi, 2003-as
évj. jó állapotban üzembentartóival és VW
Polo 1,4 B 2003-as, friss műszakival eladó.
Tel.: 06-30/450-7426

• Rendezetten élő, megértő férfi keresi
átlagos, kicsit molett hölgy társát 60 éves
korig Csongrádra, szép rendezett környezetbe. Hívj bátran visszahívlak. 06-30/604-3747

Minőségi használt és új gumiabroncsok, nyári-téli gumicsere. Szentes,
Gilicze A. u. 32. Tel.: 06-30/529-0835

RENDELJE MEG ONLINE,
MEGJELENIK OFFLINE!

szuperinfo.hirdessemeg.hu
þ KORSZERŰ þ EGYSZERŰ þ GYORS

AKÁR MOBILRÓL IS KÉNYELMESEN HIRDETHET!

