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TÁRSKERESÉS
•	68 éves férfi megismerkedne	 korban	

hozzáillő	 elvált	 vagy	 özvegy,	 tisztességes	
hölggyel	 élettársként.	 Leveleket	 „Hozzám	
költözés”	jeligére	Szentes,	Pf.	144.	címre.

•	60 éves férfi barátnőt	 keres.	 SMS	
30/913-21-91.

•	Rendezett körülmények között élő,	
nem	dohányzó,	52	éves,	szentesi	férfi	hölgy	
társát	keresi	50	éves	korig.	30/375-5237.

•	62 éves férfi élettársat	 keres.	 30/413-
3887.

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

idegesség,	feszültség,	kimerültség?	Ha	ezek	
közül	bármilyen	problémával	szembesül,	for-
duljon	 hozzám	 bizalommal!	 Relaxáló	 masz-
százs	 (ruhában	 történik);	 energiafeltöltés;	
feszültségek	csökkentése;	lelki	béke	helyre-
állítása.	 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	betegség!	
Brunó	Gröning	Baráti	 Kör.	Bővebben:	 Városi	
Visszhang,	filmek	a	Youtube-Google-n.

JÁRMŰ
•	Suzuki SX4 extra felszereltséggel,	

2007-es,	 első	 tulajdonostól,	 kitűnő	 állapot-
ban,	 friss	 műszakival	 (2025.	 04-ig),	 abron-
cson	 lévő	 téli	 gumiszettel	 eladó.	 Tel.:	
20/323-9922

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

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

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

•	Simson alkatrész eladó. 30/373-7881.

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

•	Teljesen felújított Simson S51N	 eladó.	
Telefon:	0630	434-4032

•	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

•	Suzuki Swift 2001-es megkímélten	
eladó.	20/275-7760.

•	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

•	Suzuki Ignis klímával, vonóhoroggal	
eladó.	20/466-4508.

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

•	Elektromos kerékpár, kis teljesítésű	
gyári	terménydaráló	eladó.	Érd.:	20/610-76-
28.

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

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

•	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

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

•	185x60x15 nyári gumi és	 kétütemű	
Trabant	alkatrészek	eladók.	20/462-8480.

•	Opel Zafira B. 1.9	 dizel,	 2007-es	 full	
extrás	 (xenon	bőr	belső,	navigáció,	vonóho-
rog)	szép	állapotban	eladó.	20/275-7760.

•	Jó állapotú női kerékpárok:	 Merida	 és	
Schwinn	 Csepel	 és	 10	 évesnek	 való	 gyer-
mekkerékpár	eladó.	20/275-7760.

•	Ford Kuga 4 kerék	 meghajtású,	 2017.	
08.	 évj.,	 124.000	 km-rel,	 extrákkal	 eladó.	
30/9984-281.

•	24,26-os MTB, BMX kerékpárok	 és	 3	
kerekű	 elektromos	 rokkantkocsi	 eladó.	
30/363-8777.

•	Toyota Avensis Executive (2,2	 l	 D-Cat	
150-6	 AT)	 automata	 váltós,	 67.000	 km-el	
háztól,	garázsból	eladó.	Érd.:	30/9533-729

•	Simson, ETZ, Babetta, kínai	 robogók	
alkatrészei,	gumik,	akkumulátorok.	Szentes,	
Vásárhelyi	út	61.	Tel.:	20/9430-177.

ÁLLAT
•	Csongrádon hízó eladó. Tel.:	 30/529-

4040

•	Megkezdem a mulard kacsa,	 magyar	
kacsa,	liba,	csibe	és	előnevelt	fehér	húspuly-
ka	 előjegyzését	 és	 forgalmazását.	 30/634-
9653.

VEGYE KÉZBE AZ INFORMÁCIÓKAT

Online előbb (is) olvashatja
a Szuperinfót!

Szeretnénk segítséggel 
szolgálni ahhoz, hogy a 
Szuperinfó friss informá-
cióit már a nyomtatás és 
a terjesztés előtt olvashas-
sa. A nyomdába küldéssel 
egyidőben munkatársaink 
a szuperinfo.hu webolda-
lunkra feltöltik az aktuális 
számot, ahol a második 
kattintással kiválasztható 
a város, majd rögtön a leg-

frissebb (még nyomtatás 
alatt lévő!) lapszámunk. 
Így nem kell megvárnia a 
papíralapú, az elkövetke-
ző napokban a háztartá-
sokba terjesztett példányt, 
s az üzleti ajánlatokkal 
azonnal élhet, de a progra-
mokról sem marad le.

A Szuperinfó laphálózat 
online fejlesztéseinek kö-
szönhetően így nem csak 
a magas példányszámban, 
ingyenesen terjesztett 
papírújságunk, hanem 
a bárhol megtekinthető 
online újságunk is növeli 
a magas olvasottsági mu-
tatóinkat, s ezzel az egye-
dülálló lakossági elérést.

Vegye kézbe a Szu- 
perinfó által nyújtott infor-
mációkat azzal, hogy tele-
fonján vagy számítógépén 
várakozás nélkül, a legrö-
videbb úton tájékozódhat.

Az információ érték! 
A gyors információ még 
nagyobb érték! A Szu-
perinfó online felülete 
(szuperinfo.hu) széles 
körben nyújtja a gyors el-
érést is hirdetőink számá-
ra, ezzel hasznos ajánlato-
kat adva olvasóinknak!

Honfi Gábor
Szuperinfó

hálózati vezető

ONLINE
HIRDETÉS-
FELADÁS

hirdetek.info.hu

Szentes – Csongrád

EGYSZERŰ
GYORS
KÉNYELMES

Adja fel hirdetéseit otthonról, Adja fel hirdetéseit otthonról, 
kényelmesen kényelmesen okostelefonról, okostelefonról, 
tabletről, számítógépről!tabletről, számítógépről!


