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VEGYES
•	Különböző nagyságú, virágzó leande-

rek	eladók	Szentesen.	30/9080-691

•	MTZ-320.4, MTZ-820, MTZ-820.4, 
MTZ-892.2,	 MTZ-1221.2,	 MTZ-1221.3	 új	
traktorok	 készletről,	 vizsgáztatva	 eladók.	
Érd.:	06-30/349-8133

•	Kerti kiülők, wc-k, hintaágyak	készlet-
ből	 azonnal	 megvásárolhatók.	 Szállításban	
segítek.	70/424-7820,	70/632-5836.

•	Búza eladó Szentesen. 30/415-7785.

Tűzifa akció: bükk, tölgy 6300 Ft/100 
kg, akác 7300 Ft/100 kg. Szén: 
13.000 Ft/100 kg Herkules dió, 
Ledvicei dió. EUTR: AA0474005. Érd.: 
06-30/915-2347

•	Búza, árpa, kukorica, napraforgó	eladó	
Csongrádon.	06-30/486-3080

•	Talicskát, fatragacsot, kocsit, régisé-
geket,	hagyatékot	veszek.	30/658-64-27.

•	Betontörmelék alapba ingyen elvihető.	
70/719-88-55.

Dunnát, párnát, bútort, dísztárgyakat, 
használt tollat, porcelánt veszek. 
Hívásra házhoz megyek. Tel.:06-
30/164-6336

•	Leo és Pedrollo felújított	 szivattyúk	
eladók.	30/437-7612.

•	Natúrfa hosszabbítható gyermekágy 
eladó.	Irányár:	45	eFt.	30/7492-349.

•	Cserép, tégla, gáztűzhely, mosogató-
gép,	kerti	szerszámok,	talicska,	dudacserép,	
cukorrépa,	 háti	 permetező,	 tiszafa,	 nyulak	
eladók.	63/315-499.

•	Heston körbála szalma eladó.	5000	Ft/
db.	30/493-8446

•	4 fejes váltva forgatós	 eke	 eladó.	
30/5666-107.

•	600-as keltetőgép eladó. 30/615-9328

•	Bontásból kis méretű tégla,	hullámpala,	
kis	 és	 nagy	 méretű	 kúpcserép.	 20/597-
6818.

•	Bontást vállalok romeltakarítással, 
melléképületet	is.	20/597-6818.

Bútorasztalos vásárol régi antik búto-
rokat és tárgyakat, valamint öreg 
motorkerékpárokat. Akár romos, fel-
újításra váró állapotban is. Tel.: 
06-30/915-1072

•	Fabrikett RUF tavaszi kezdő	 áron.	 136	
Ft/kg	1000	kg	vásárlásakor.	Ingyenes	kiszál-
lítás	 Csongrád-Csanád	 vármegyében.	 Tel.:	
06-20/368-6808	Eutr:	AA6223711

Tűzifa Csongrádon, a malom udvará-
ban. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, 
kalodás bükk. Fabrikett, Herkules 
diószén. 30/2550-887 EUTR: 
AA5881956

•	Fóliaváz-szerkezetek egyben, ajtókkal 
és	bukó	szellőzőkkel	eladók.	Tel:	+3670	661	
8313

•	Árpa, búza, napraforgó eladó.	 Tel.:	
06-30/540-1063

•	Lakás kiürítésből (bútorok, szerszá-
mok,	gáztűzhely,	kazán,	babakocsik)	eladók.	
30/905-3144.

•	Tűzifa eladó. Tölgy, kőris,	szilva	35.000	
Ft/m3,	nyárfa	25.000	Ft/m3	kiszállítva.	Tel.:	
30/217-5575,	 70/506-8000.	 EUTR:	
AA5987762

•	Árpa és lucernaszéna eladó.	 30/504-
1600.

•	2 db vízszivattyú és	motoros	permetező	
eladó.	70/597-8937.

Dunnát, párnát, használt tollat, egyéb 
régiségeket, porcelánokat veszek. 
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 
06-30/852-9489

•	Bontott vályogtégla és tetőcserép	 KD	
160-as	terménydaráló	eladó.	20/9141-935.

80 literes kéménybekötéses gázboj-
ler, csőregiszteres radiátorok (3 db) 
és öntöttvas radiátor (1 db), továbbá 
muzeális kukoricamorzsoló eladó. 
Érd.: 30/9353-845

•	Vásárolnék lakatos-, bádogosgépeket, 
élhajlítót,	 fúrógépet,	 gépsatut,	 üllőt,	
CO-hegesztőt,	 műszerészesztergát,	 maró-
gépet,	 kompresszort,	 kisgépeket.	
06-70/624-5475

Humuszos, kiváló termőképességű 
bányaföld számlásan eladó, kb. 4000 
m3, kitermelt, deponált, csak fel kell 
rakni. Nagy tételben kedvezményes 
az ár. Érd.: 30/9353 845

Dunnát, párnát és tollat veszek magas 
áron. Telefon: 0630 354-3210, 0670 
505-9040

Könyvhagyatékot, könyvtárat vásáro-
lok készpénzért. Telefon: 0630 276-
7093

•	Körbálás gyepszéna, szalma eladó,	
házhoz	szállítás	megoldható.	Tel.:	30/3540-
869

•	Oxigén-dissous hegesztő eladó, komp-
lett	felszereléssel.	30/539-7244

Trapézlemez, cserepes-lemez többfé-
le színben és méretben, hosszú 
garanciával eladó. Telefon: 0630 665-
0209, 0630 161-5488 - www.hodle-
mez.hu

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/595-
7367.

•	Figyelem! Vásárolok mindennemű por-
celánfigurákat,	 üveg-,	 réz-	 és	 bronztárgya-
kat,	kortárs	és	régi	festményeket,	régi	cseré-
pedényeket,	 régi	 könyveket,	 használt	 tollat	
és	 teljes	 hagyatékot,	 fali-,	 zseb-	 és	 karórá-
kat.	 Hívásra	 házhoz	 megyek,	 készpénzzel	
fizetek!	Telefon:	0630	375-7605,	0670	775-
4163

•	Bontásból eladó: pucolt kis	 méretű	
tégla	 nagy	 és	 kis	 mennyiségben,	 faanyag,	
több	fajta	cserép.	30/925-86-08.

Szuperinfó online hirdetésfeladás: hirdetek.info.hu

430 000 Ft-tól
600 000 Ft-tól

Náfrádi ÁdámNáfrádi Ádám
30/343-897030/343-8970
nafradiadam111@gmail.comnafradiadam111@gmail.com
facebook.com/nafradigranitfacebook.com/nafradigranit
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Tel.: 06-30/738-3291

Eladó kalodás tűzifa!
27.000 Ft/m3
 1x1x1 m, sorba rakva 

bükk, tölgy, akác. 
Tavalyi kiTErmElés!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon

rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak,
szomszédoknak és ismerôsöknek, akik

Domokos Antal
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

– Gyászoló család –

„ Úgy mentél el, mint a madár, 
Elköszönni már nem tudtál. 
Tied a csend és a nyugalom, 
Miénk a könny és a fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

Homlok Zoltán
halálának 20. évfordulóján.

Testvérei és rokonai

A Ligetszépe Szociális Alapítvány
2023. május 20-án 19 órától

jótékonysági bálat rendezjótékonysági bálat rendez
Helyszín: Központi Konyha • 6600 Szentes, Jövendő u. 6.
Szeretettel várunk mindenkit, egy fergeteges jó hangulatú buliba!

Menü: welcome drink • vendégváró sós sütemény Parkerdő módra • vegyes 
aprósütemény • sajttal, sonkával töltött csirkemell szelet • alföldi csípős tekercs 
• roston sült halfilé • magyaros sertéstarja (pirított hagyma, sült szalonna) • 
tepsis burgonya • csőben sült zöldségek • tiramisu pohárkrém.

Műsor: Helka
Jövönkért Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportja

A jó hangulatról a Fuvi Band gondoskodik.
TOMBOLA

Belépő és támogatójegyek a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 
2023. április 14-tól május 10-ig megvásárolhatók.

Belépőjegy:10.000Ft • Támogatójegy: 1000 Ft/db
(Tel.: 850-020 Fazekas Edit és Kocsis Anikó)

Tombolatárgyakat, felajánlásokat szívesen fogadunk!
Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa

a Ligetszépe Szociális Alapítványt, ezzel járuljon hozzá
idős lakóink életkörülményeinek javításához! 

Ligetszépe Szociális Alapítvány adószáma:19560942-1-06
Bankszámlaszám: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

57200031-10060964

„ Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott. 
Könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké ôrizzük emlékedet.”

Mély fájdalommal búcsúzunk drága szerettünktôl.

Rozgonyi Lászlóné
Kertész Mária Ilona

méltósággal viselt betegségben,
80 éves korában váratlanul elhunyt.

Gyászoló család

RENDELJE MEG ONLINE,  
MEGJELENIK OFFLINE!

szuperinfo.hirdessemeg.huszuperinfo.hirdessemeg.hu
þþ    KORSZERŰ þþ  EGYSZERŰ þþ  GYORS
Akár mobilról is kényelmesen hirdethet!


