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•	Gáztűzhelyek, vízmelegítők, mosógé-

pek, kazánok	 karbantartása,	 javítása.	
Villanyszerelés.	30/471-0746

Tetőjavítást, széldeszkák cseréjét, 
festését, kémények felújítását, eresz-
csatorna készítését, kúpok kenését 
vállalom. 06-70/287-7851, 06-30/ 
173-3027, 06-20/299-2233

•	Tuják kiszedését, fűvágását fűnyíróval,	
fűkaszával	vállalom.	30/531-4247.

•	Leo, Pedrollo és Káma	szivattyúk	 teljes	
körű	felújítását	vállalom.	30/437-7612.

Ács-, tetőfedő-, bádogosmunkát vál-
lalunk. Palatetők felújítása, új tetők, 
teraszok, garázsok építése. Ingyenes 
felmérés. +36-70/235-6468, +36-
70/207-3290

Garanciával vállalunk tetőfelújítást, 
kültéri/homlokzati festéseket, javítá-
sokat, bádogozást, ácsmunkákat. 
Azonnali kezdéssel: 06-70/743-
8780.

•	Kerítések, kapuk készítése, talajfúrás.	
Telefon:	06-30/265-2305

•	Kisgázszer - Vállaljuk gázkazánok	cse-
réjét	 kondenzációs	 gázkazánra,	 fűtésrend-
szerek	 gépi	 vegyszeres	 mosását,	 víz,	 gáz,	
központifűtés-szerelést.	 Ingyenes	 árajánlat	
és	kiszállás.	Telefon:	0670	276-8256

•	Fürdőkád-felújítás igényesen, kívánt 
színben,	 garanciával.	 Telefon:	 0630	 9982-
485

Redőny szerelése, javítása, alumíni-
um, műanyag, fa, gurtnicsere, szú-
nyoghálók készítése. Király Ferenc 
20/447-23-37

•	Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés	
fűrésztechnikával	történő	befűzését	vállalom	
tégla-	és	vályogfalnál.	Tel:	0630	935-6527

•	Ács, tetőfedő, bádogos mindenféle	régi	
tető	 felújítását,	 beázás	 megszüntetést,	
bádogozást,	 széldeszkázást,	 cserepes-le-
mezelést	 vállal.	 +3630/723-7223,	
+3620/927-4384

Ácsmunkákat, széldeszkacserét, 
beázásjavítást, új tető készítését, régi 
tetők javítását, karbantartását és 
bádogosmunkákat vállalok. Telefon: 
0630 651-7118

•	Kistraktorral fűkaszálást vállalok. 
30/573-4005

•	Lomtalanítást, teherfuvarozást válla-
lok. 30/573-4005

•	Tetőfedő-, bádogos-, ácsmunkát válla-
lok	 azonnali	 kezdéssel.	 Cserepes	 lemezből,	
cserépből,	zsindelyből,	 lapostető-szigetelés.	
+36-70/407-7750

•	Síremlékek tisztítását vállalom. 
30/573-4005

•	Teraszok készítését és széldeszkázást	
vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

•	Mindenféle tetőáthajtást, javítást, 
beázások	megszüntetését	és	széldeszkázást	
vállalok.	Telefon:	0630	5599-506

•	Tetőjavítást, széldeszkázást válla-
lunk. Telefon:	0630	850-8079

•	Régi tetők, teraszok, kémények	felújítá-
sát,	 bádogozását,	 újak	 készítését	 vállalom	
ingyenes	 munkafelméréssel.	 0630/471-
1658

•	Festést, mázolást vállalok reális	 áron.	
Telefon:	0630	921-8007

•	Kisebb-nagyobb vízvezeték-szerelést 
vállalok. Telefon:	0630	923-4132

Balázs redőny. Redőnyök, szúnyoghá-
lók, reluxák, faredőnyök, harmonika 
ajtók, készítése, javítása. Hétvégén is 
hívjon bizalommal. Tel.: 06-70/577-
5008

•	Kémények javítását, felújítását válla-
lom.	Telefon:	0630	923-4132

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

•	Kőművesmunkákat vállalok A-Z-ig. 
Telefon:	0630	921-8007

Ács-, tetőfedő-, és bádogosmunkák, 
kőművesmunkák: tetőkarbantartás, 
-javítás, komplett tetőátfedés, dobo-
zolás, széldeszkázás, bádogosmun-
kák, csatornázás, lapostető-szigete-
lés, kúpcserép kenése, kémények 
felújítása, építése, terasz- és előtető-
építés, új tető készítése, kőműves-
munkák A–Z-ig. Ingyenes felmérés 
számlaképesen. Tel: 0630 173-6477

•	Zöldterület-kezelés: fűnyírás, fűka-
szálás, betonbontás,	telektisztítás,	ereszta-
karítás.	 Érdeklődni	 hétköznapokon	 10-15	
óráig	a	30/365-5240	telefonszámon
•	Eladó-eladott házak, lakások kiüríté-

sét,	 kitakarítását	 vállalom.	 Telefon:	 0630	
646-0886

Mindenféle kőművesmunka A–Z-ig! 
Alárakás, vízszigetelés, falazás, 
vakolás, betonozás, külső és belső 
festések minden formája, hőszigete-
lés számlaképesen, garanciával. 
Telefon: 0630 173-6477

•	Hagyaték felvásárlása, lakáskiürítés, 
lomtalanítás	 akár	 ingyen	 is,	 folyamatosan.	
Telefon:	0630	684-1693

•	Parketták felújítását és lerakását	válla-
lom.	Telefon:	0630	923-4132

•	Mindenféle hagyatékot veszek. Lom-
talanítást,	 tereprendezést,	 törmelékelszállí-
tást	vállalok.	Tel.:	0630	223-3780

•	Kisebb-nagyobb épületek bontását 
vállalom.	Telefon:	0630	923-4132

•	Tetőáthajtást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

•	Mindenféle bádogosmunkát és 
kéményjavítást	 vállalunk.	 Telefon:	 0630	
5599-506

•	Térkőlerakást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

JÁRMŰ
•	Utánfutó eladó. 70/424-7820.
•	Készpénzért bármilyen utánfutóját, 

lakókocsiját,	 büfékocsiját	 megvásárolom.	
70/424-7820,	70/632-5836.

•	A Szentesi Makai Autóbontó	Kft.	Bontott	
alkatrészek	 értékesítése,	 forgalomból	 való	
végleges	 kivonás	 bontási	 igazolással.	
30/269-8188.

•	Csongrádon, a Félegyházi úti	autóbontó	
nyitva	tartása:	hétfő:	szünnap,	kedd-péntek:	
8-16-ig,	szombat:	8-12-ig.	63/482-419.

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

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

•	Vásárolok régi motorokat, autókat	hiá-
nyosan	is.	30/353-4619

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

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

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

•	VW Golf 1,4-es benzines	kitűnő	állapot-
ban	 és	 Honda	 125-ös	 nagyrobogó	 eladó.	
06-30/286-0818

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

•	Fűnyírótraktor eladó. 06-30/677-1833
•	Suzuki Wagon R 5	személyes,	2003-as	

évj.	 második	 tulajdonostól	 (15	 éve),	 friss	
műszakival,	jó	állapotban	eladó	esetleg	cse-
rélhető.	Tel.:	06-30/450-7426

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

•	Lakókocsi (rendszámos) eladó. 
Telefon:	0630	887-3485

•	MTZ, Zetor, ZT traktorokat,	 pótkocsit	
egyéb	 munkagépeket	 vásárolok.	 30/281-
7249.

ÁLLAT
•	Naposcsibe rendelés folyamatosan. 

Szentes,	 Várady	 Lipót	 u.	 17.,	 Tel.:	 70/942-
6869.	 https://szentesinaposcsibe.webnode.
hu/

•	Malacok eladók. 30/975-66-20.

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

•	Magyar pecsenyekacsa élve eladó,	
3000	Ft/db.	30/866-8346.

•	3 q-ás, húsjellegű hízó	 eladó.	 30/493-
8446.

•	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

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

•	Előnevelt csirke előjegyezhető, kapha-
tó	 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

•	Gyöngyöstojás eladó. 30/308-2248.
•	Kiváló állományból való tarka	 Master,	

fehér	húshibrid	előnevelt	csirkék	és	tojó	jér-
cék	kaphatók.	Elérhetőség:	06-30/514-1088

•	Kb. 120 kg-os hízó	 eladó.	 Tel.:	 30/415-
7493.

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

•	 Ivarérett pávakakasok eladók. 
30/858-1719.

•	Tanyasi konyhakész csirke eladó.	
06-30/657-5732

•	4 db, 10 hetes	 malac	 eladó.	 20/298-
4979

•	Kos bárányok eladók. Tel.:	 30/281-
7249.

•	Kuvasz kölykök eladók. Telefon:	 0630	
447-9487
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