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•	Elektromos kempingkerékpár eladó. 
30/79-156-14.

•	Törött, sérült, műszaki hibás,	motorhi-
bás,	 lejárt	 műszakis	 autók	 felvásárlása	
2000-es	 évjárattól	 2023-as	 évjáratig,	
komplett	céges	flottákat	is.	Tel.:	06-20/522-
4351

•	Vásárolok: magas áron, régi	 motoro-
kat,	 autókat,	 kerti	 traktorokat.	 30/353-
4619

•	24-es, 26-os MTB, BMX	 kerékpárok	
eladók.	30/363-8777.

•	Simsont, régi motorokat, horgászcsó-
nakot,	kis	traktort	vásárolok.	Telefon:	0630	
479-8803

ÁLLAT
•	Megkezdem a mulard kacsa,	 magyar	

kacsa,	liba,	csibe	és	előnevelt	fehér	húspu-
lyka	 előjegyzését	 és	 forgalmazását.	
30/634-9653.

•	Hízók eladók átvágva is.	30/394-1983.

•	Barna tojótyúk, szép tollas,	jól	tojó,	15	
db-tól	 kiszállítással	 megrendelhető.	
06-30/835-1121

•	Gyöngyös tojás és választási	 malacok	
eladók.	30/382-1184.

•	Jérce, 18 hetes barna	 tojóhibrid	 10	
db-tól,	 pulyka,	 6	 hetes	 fehér	 húshibrid	 5	
db-tól	 kiszállítással	 megrendelhető.	 Tel.:	
06-30/835-1121

•	Előnevelt csirke előjegyezhető, kap-
ható	május	14-én,	28-án	a	szentesi	piacon.	
06-30/399-2575

•	Birka élve vagy hasítva,	illetve	hízok	is	
eladók.	Érd.:	06-30/602-2234

•	Előnevelt csirke rendelhető: május	
14-re.	30/363-7276

•	 Ivarérett pávakakasok eladók. 
30/858-1719.

•	Választási malacok eladók. 30/442-
1161.

•	Kuvasz kiskutyák eladók. 30/442-
1161.

•	Gyöngytojás eladó Csongrádon. 
30/293-9191

•	Előnevelt és napos parasztcsirkék	
eladók.	30/363-8777.

•	Yorki mini kisfiú eladó.	70/503-4820.

•	Választási malacok eladók Cson-
grádon.	30/315-8727

•	1 éves Welsh csikó	 eladó.	 30/565-
2055.

•	Egy éves MT üsző	eladó.	20/356-7816.

•	Vemhes koca eladó. 70/296-4517.

•	Akció: vörös tojótyúkok, 2-2,20	
kg-osak,	 1500Ft/db	 eladók.	 10	 db-tól	
ingyen	 házhoz	 szállítás	 +	 1	 ajándék.	
06-30/709-4747

•	8 hetes Husky kiskutyák	 eladók	
Orosházán.	70-391-4389

•	Török-tyúkok és kakasok 14	 db,	 3	
hetes	 csibéikkel	 eladók	 Csongrádon.	
30/633-4175

•	Kb. 80 kg-os süldők	eladók	950	Ft/kg.	
áron.	20/297-1164.

•	Kuvasz kölykök eladók. Telefon:	0630	
447-9487

•	Szabadon tartott tanyasi konyhakész	
csirke	rendelhető.	Tel:	06-30/657-5732

VEGYES
•	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.

•	Kukorica, búza, napraforgó eladó.	
70/276-3564.

•	Háziszappan hozott tiszta zsírral	
olcsóbban.	 Szentes,	 Apponyi	 téri	 piac,	
május	13.	Hívjon:	70/36-777-63.

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

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

•	TZ4K kistraktor felszereléssel, gyü-
mölcsösbe	füstölőgép	és	mini	linear	öntöző	
eladó.	20/442-4689.

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

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

•	Különböző nagyságú, virágzó leande-
rek	eladók	Szentesen.	30/9080-691

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

•	Eladó piaci húzós kofa	 mérleg,	 kis	
mázsa	 súlyokkal,	 hurkatöltő,	 húsdaráló,	
malteros	ládák,	Eta	takarítógép,	kézi	felvo-
nócsiga.	Érdeklődni:	06-30/533-2068

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

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

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

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

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

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

•	Faipari gépek és Kómár	motorkerékpár	
eladó.	20/367-6889.

•	Eladó gyári terménydaráló, Thomas	
vízszivattyú,	búvárszivattyú.	70/525-6171

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

•	OSB faanyagok, kis méretű	tégla,	blok-
ktégla,	380-as	cirkula	eladó.	30/454-2632.

•	Eladó szőlőprés, daráló, 2	 db	 boros-
hordó,	 50	 l-es	 üvegballon,	 FÉG	 kéményes	
falifűtő,	26-os	női	kerékpár.	20/355-6113.

•	Kézi kaszát vennék. 30/626-6799.

•	40 LE-s DEUTZ traktor	 (zöldrendszá-
mos),	 160	 cm-es	 talajmaró,	 242-es	
Fortschitt	kisbálázó,	kisebb	traktorhoz	való	
váltva	forgatós	eke	eladó.	30/570-8549.

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

•	Fűszerpaprika-palánta eladó. 
30/507-0750.
•	LEO szivattyú, 50 m	 colos	 locsolócső,	

vaskapu	eladó.	30/363-8777.

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

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

•	Tűzifa eladó: tölgy, kőris,	szilva	35.000	
Ft/m3,	nyárfa	25.000	Ft/m3	kiszállítva.	Tel.:	
06-30/217-5575,	 06-70/506-8000.	 EUTR:	
AA5987762

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

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

•	Koloniál jellegű szekrénysor, 4	 ele-
mes,	 370	 cm	 hosszú,	 sötétbarna	 színű,	
megkímélt	állapotban	eladó.	70/6268-111

•	Vízszintes szalagrendszer és körbe-
forgó	emelő	eladó.	20/367-6889.

•	Robi 55-ös rotációskapa kitűnő	motor-
ral	eladó.	Tel.:	06-20/498-5960

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 eladó 20/264-0885.
•	Eladó: gázkazánok, konvektorok, 

automata	garázskapu,	borovi	fenyő	bejárati	
ajtó	és	lapradiátorok.	30/219-90-33.

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

•	Ablak, erkélyajtó, üvegfalak kitűnő	
minőségben,	 bontásból,	 Németországból.	
Beépítését	is	vállaljuk.	30/282-9225.

•	Garázsvásár Szentesen. Bútorok, 
könyvek,	 szerszámok,	 üvegek	 stb.	
Egyeztetés	telefonon:	30/282-9225.

•	Garázsvásár Szentesen szomba-
ton-vasárnap. 70/564-5894.

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

•	Tűzifa: akác konyhakészen (1x1x1)	
m3-es	 konyhakészen,	 kiszállítással	 eladó.	
EUTR:	AA6630566.	70/725-8431

•	Hagyatékból régi és újszerű	 bútorok	
(kanapé,	székek,	asztalok)	eladók.	30/399-
6578.
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Fájó szívvel tudatom, hogy
szeretett édesapám

Tari László István
csongrádi lakos, 78 évesen elhunyt.

Temetése május 12-én (pénteken) 13.00 órakor lesz
a csongrádi temetôben.

Gyászoló lánya, Anita

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

BARNA
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ELŐNEVELT CSIRKÉK
május 20., szombatra, 

és
FEHÉR HÚSHASZNOSÍTÁSÚ 

ELŐNEVELT CSIRKÉK
május 22., hétfőre

ELŐRENDELHETŐK.

Sebesy Attila
Tel.: 30/958-8094

RENDELJE MEG ONLINE, 
MEGJELENIK OFFLINE!
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