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GONDOZÁS
•	Takarítást, gondozást vállalok több	

éves	tapasztalattal.	30/899-5212.

OKTATÁS
•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	

alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

ÜDÜLÉS
•	Balaton partján, Alsóörsön, a	 Riviéra	

kempingben,	 teljesen	 felszerelt,	 (apartman	
jellegű)	klímás,	telepített	lakókocsi	kiadó,	5	
főig,	 07.	 01-től	 08.	 21-ig	 15.000	 Ft/nap,	
főidényen	kívül	 10.00	Ft/nap.	Az	 ár	magá-
ban	foglalja	a	szomszédos	családbarát	 für-
dőbe	 a	 belépőt,	 és	 egy	 szgk.	 parkolását.	
Érd.:	06-30/9454-782

TÁRSKERESÉS
•	60 éves férfi barátnőt	 keres.	 SMS	

30/913-21-91.

•	65 éves férfi csinos,	 kedves,	 becsüle-
tes,	karcsú	hölgy	társat	keres	komoly	kap-
csolatra.	Csak	SMS-ben	30/096-3271.

•	68 éves férfi megismerkedne	 korban	
hozzáillő	 elvált	 vagy	 özvegy,	 tisztességes	
hölggyel	 élettársként.	 Leveleket	 „Hozzám	
költözés”	jeligére	Szentes,	Pf.	144.	címre.

EGÉSZSÉG
•	Fájó váll, nyak, derék,	gerinc,	 ízületek,	

idegesség,	 feszültség,	 kimerültség?	 Ha	
ezek	közül	bármilyen	problémával	szembe-
sül,	forduljon	hozzám	bizalommal!	Relaxáló	
masszázs	 (ruhában	 történik);	 energiafeltöl-
tés;	 feszültségek	 csökkentése;	 lelki	 béke	
helyreállítása.	 Adjon	 esélyt	 magának,	 és	
nekem,	 hogy	 segíthessek!	 Tisztelettel:	
Koczka	József.	Tel.:	06-30/507-8360.

•	Egy út, amely a	test	és	a	lélek	egészsé-
géhez	 vezet.	 Nincs	 gyógyíthatatlan	 beteg-
ség!	 Brunó	 Gröning	 Baráti	 Kör.	 20/931-
2806.	 Bővebben:	 filmek	 a	 Youtube-
Google-n.

JÁRMŰ
•	Utánfutó eladó. 70/424-7820.

•	Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját,	 büfékocsiját	 megvásárolom.	
70/424-7820,	70/632-5836.

•	Roncsautók, törött, sérült autók	felvá-
sárlása,	 forgalomból	 való	 kivonása.	
Mindenféle	üzemképtelen,	mozgásképtelen,	
megunt	 autók	 elszállítása	 és	 vétele.	
06-70/771-5737

•	A Szentesi Makai Autóbontó	 Kft.	
Bontott	alkatrészek	értékesítése,	forgalom-
ból	való	végleges	kivonás	bontási	igazolás-
sal.	30/269-8188.

•	Csongrádon, a Félegyházi úti	autóbon-
tó	nyitva	tartása:	hétfő:	szünnap,	kedd-pén-
tek:	8-16-ig,	szombat:	8-12	óráig.	63/482-
419.

•	Régi motorkerékpárokat, Simsont, 
MZ-t,	 Jawat,	 vásárolok.	 Üzemképtelenül,	
hiányosan	is.	Tel.:	06-20/572-5142.

Gépjárművét megvásároljuk. Kor illet-
ve állapottól függetlenül. 30/664-
7682, 30/596-7499

•	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

•	Jó állapotú Multicar eladó.	 Kis	 gumis	
kocsit	beszámítok.	30/433-2096.

•	Jó állapotú Simson Star	eladó.	30/481-
90-44.

•	Ford Transit TD 2000-es,	2001.	évj.	6	
személyes,	tgk.	380e	km-rel	eladó.	Irányár:	
600e	Ft.	70/220-5276

•	Eladó: BMW-re való 4	db	17	colos	alu-
felni	 nyári	 gumival,	 4	 db	 16	 colos	 (VW)	
acélfelni.	30/972-0317.

•	Škoda Octavia 1,9 TDI	 magyarországi,	
2.	tulajdonostól	és	Volvo	S60	2,4D	2003-as	
évjáratú	 szép,	 nem	 rozsdás,	 tulajdonostól	
eladó.	 Csere	 is	 érdekel.	 Uitt.:	 195(185)-os	
15”-os	 gumi	 és	 alufelni	 is	 eladó.	 Tel.:	
06-30/943-8932

•	Opel Corsa 2003-as, magyarországi,	
1000-es	 benzines,	 tulajdonostól,	 új	
műszakival,	 szervizkönyvvel,	 szép	 állapot-
ban	eladó.	Tel.:	06-30/450-7426

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

•	Autókereskedés: gépkocsik megvá-
sárlása. Csongrád,	 Széchenyi	 út	 96.	
(Autóbontónál)	 Tel.:	 06-70/414-4019,	
06-30/464-5988

•	Nagyon jó állapotú MTZ-50-es	 traktor	
felújítva	 eladó.	 Telefonszám:	 30/432-09-
54.

•	Keveset használt, 4 db	alufelnis	Pirelli	
autógumi	 205x55x16-os	 eladó.	 Tel.:	
06-20/544-7269

•	Opel Astra 1,4-es „F”,	2001-es,	vonó-
horoggal	 215.000	 Ft-ért	 eladó.	 70/424-
7820.

•	26-os női kerékpár eladó.	 70/424-
7820.

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

ÁLLAT
•	3 db méhcsalád 15	keretes	NB	kaptár-

ban	 és	 1	 db	 kaptármérleg	 eladó	
Nagymágocson.	30/578-1949

•	Tanyasi csirke élve és	 pucolva	 eladó.	
30/382-1184.

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

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

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

•	Mudi kiskutyák oltva, féregtelenítve	
eladók.	30/630-3176.

•	Holland bóbitás tyúk, kakas	 és	 tojás	
eladó.	20/938-4347.

•	Holland bóbitás tyúk, kakas	 és	 tojás	
eladó.	20/938-4347.

•	Kiváló állományból való tarka	Master,	
fehér	húshibrid	előnevelt	csirkék	és	tojójér-
cék	 kaphatók.	 Elérhetőség:	 06-30/514-
1088

•	Választási malacok eladók. 30/442-
1161.

•	Kuvasz kiskutyák eladók. 30/442-
1161.

•	Előnevelt csirke rendelhető május	
28-ra.	30/363-7276

•	Gyöngyösök eladók. Tel.: 70/576-
6160.

•	Naposcsibe minden kedden, magyar	
kacsa	 minden	 csütörtökön	 és	 liba	 elője-
gyezhető.	30/634-9653.

•	Kos bárányok eladók. 30/281-7249.

•	Tanyasi tyúkot vennék. 30/925-8608.

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

•	Napos parasztcsirkék eladók Szen-
tesen.	30/363-8777.

•	Roppantott napraforgóval kevert tyú-
keleség	rendelhető.	Szállítás:	május	26-án.	
Telefon:	0630	705-1569

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

•	Vízibicikli (4 személyes) kisebb	 javí-
tásra	 szoruló	 eladó.	 Irányár:	 80.000	 Ft.	
70/220-5276.

•	 Ilonaparton 60 m-es fűthető	 fólia	
eladó.	 Érdeklődni:	 17-18-ig	 06-20/295-
8830

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

•	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.

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

•	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

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