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•	Tanyasi tojás és kukoricán	nevelt	kaka-
sok,	 tyúkok	 élve	 vagy	 pucolva	 eladók.	
20/424-0035

•	Előnevelt csirke rendelhető: április	
30-ra.	30/363-7276

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

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

•	Tojótyúk 1100 Ft/db, jól	 tojó,	 tollas,	 10	
db-tól	 ingyenesen	 szállítva.	 06/70-240-13-
31

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

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

•	10 hónapos Welsh csikó	eladó.	30/565-
2055.

•	1 db nagy súlyú	 hízó	 élve	 vagy	 hasítva	
eladó.	06-30/133-3383

•	Gyöngyös tojás eladó. Tel.:	 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

15 db 50-60 kg-os süldő, valamint 
hízók és kocának valók eladók. 
30/423-3142.

•	Nőstény vágókecskét vennék. 30/414-
8212.

•	Fehér, vörös csirke, kakas,	 tyúk	eladó.	
Kérésre	 felpucoljuk.	Uitt.:	 tojó	 jérce	 is	eladó	
(3	hét	múlva	tojnak).	06-30/541-9757

•	5 db 30 kg-os	malac	eladó.	Tel.:	30/693-
2239.

•	10 db tavalyi gyöngyös	 egyben	 eladó.	
30/363-8777.

•	Birkahús kapható. Telefon: 30/735-
4722.

VEGYES
•	Tangóharmonikát vásárolnék, Yamaha 

szintetizátor	eladó.	20/9722-573

Hagyatékból eladók: régi és újszerű 
bútorok és egyéb tárgyak. 30/399-
6578

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

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

•	Búza eladó Szentesen. 30/415-7785.

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

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

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

Trapézlemez, cserepes-lemez többfé-
le színben és méretben, hosszú 
garanciával eladó. Telefon: 0630 665-
0209 • www.hodlemez.hu

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

•	Fűnyírótraktor eladó. Tel: 06-30/6771-
833

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

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

•	Használt PlayStation 4 Pro,	 1	 TB,	
„DOBE”	 plusz	 ventilátorral,	 Gold	 wireless	
headset	 7.1,	 4	 db	 játékkal	 (Metro	 Remix,	
Mafia	III.,	Uncharted	Collection,	Uncharted	4)	
minden	tartozékkal,	kiváló	állapotban	eladó.	
Csak	 személyes	 átvétel	 Szegeden	 vagy	
Orosházán.	Ár:	90.000	Ft.	Tel.:	06-30/2240-
858

•	Vontatott tárcsa eladó Orosházán.	
06-30/5727-185

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

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

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

•	Elektromos rokkantkocsi (szinte új)	
eladó,	 elszállítom.	 Simsont	 veszek.	 Tel.:	
06-70/500-3023

•	Eladó Orosházán lengőkasza, fűnyíró	
és	fagyasztóláda.	06-30/508-1506

•	Vontatott tárcsa eladó Orosházán.	
06-30/5727-185

•	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

•	Hegyes paprikapalánta, 1/2 colos	fdóli-
aborda,	 öntözőcsövek	 eladók.	 20/364-76-
45.

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

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

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/499-
6563.

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

•	Bontásból eladók gerendák, szarufák,	
lécek,	 3000	 db	 kiscserép,	 mázas	 cserép,	
kúpcserepek,	kis	méretű	pucolt	tégla	nagy	és	
kis	 mennyiségben,	 nyílászárók,	 vályog.	
Szentes,	Bercsényi	u.	39.	30/925-8608.

•	Fehér paprikapalánta eladó. 70/203-
3489.

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

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

•	Orosházán szalma eladó. 06/30/1333-
383

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

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

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

•	Több fajta cserép eladó.	30/735-4722.

•	Hűtőszekrény, gáztűzhely, mosógép, 
bútorok	eladók.	30/735-4722.

•	Kombinált szekrénysor eladó (kétele-
mes,	dió)..	20/462-8480

•	Jó állapotú rotációskapa, Singer	varró-
gép	eladó.	30/279-2057

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

•	Kimaradt, új mázas cserép,	90x170-es,	
bejárati	ajtólap,	női	kerékpár	eladó.	20/617-
25-75.

„ Az emlékezéshez nem ember, 
hanem szeretet kell. 
S akiket szeretünk, 
azokat nem feledjük soha el.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bugyi
Antal

halálának
2. évfordulóján.

Szeretô családja
Nagymágocs, Orosháza,

Szentes

„ Az élet csendesen meg tovább, 
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.”

Szeretettel emlékezünk

Berényi Károlyné
Varga Ilona

halálának 2. évfordulóján.
Szeretô családod

„ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. 
Amíg élünk ôrizzük ôket!”

Fájó szívvel emlékezünk
drága férjemre,

Kapus István
halálának

negyedik évfordulóján.

Szeretô felesége és családja

„ Csak az idô múlik, feledni nem lehet, 
hogy fiatalon tört ketté életed. 
Temetô csendje ad neked nyugalmat, 
szívünk bánata örökre megmarad.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik

Punyeczki Norbert Antal
búcsúztatásán megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család Szentes, Magyartés

„ Emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
mert akit szeretünk, nem felejtjük el.”

Búcsúzunk

Bálint Juliannától,
aki 2023. január 29-én Bulgáriában örökre megpihent.
Megemlékezô szentmise 2023. április 28-án (pénteken)
17.00 órakor lesz a szentesi Szent Anna templomban,

amire mindenkit szeretettel várunk.

Kegyeletüket egy szál virággal róják le, amit a templom díszítésére ajánlunk fel.

Szeretô családja és barátai

„ Ez a gyertya most érted égjen, ki fennt laksz már a magas égben. 
Ki vigyázol rám onnan fentrôl, s lelkemhez szólsz a végtelenbôl.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, dédnagyapa

Viczián János
szegvári lakos 87 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunk temetése
2023. április 25-én, kedden 10 órakor lesz

a szegvári öregfalusi temetôben.
Drága emléke szívünkben örökké él. – Gyászoló család
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Tel.: 06-70/378-3291

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

bükk, tölgy, akác. 
Tavalyi kiTErmElés!

Szentes, Csongrád
Megjelenik minden hétfőn

25.500 példányban.
Lapzárta: szerda 14 óra.
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