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•	Szobafestést, mázolást, javítást ked-
vező	áron	vállalok.	30/625-0567.

•	Ácsmunka, tetőjavítás, tetőfedés, 
bádogosmunka,	 cserepes-lemezelés,	 eresz-
csatornázás,	 széldeszkázás,	 tetőáthajtás,	
kúpkikenés,	 egyéb	 javítások	 országosan	
ingyenes	 kiszállással.	 Kedvezmény	 15%	
2023.	április	30-ig.	06-30/928-9443

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

•	Vízvezeték-szerelés, új fürdőszobák 
elkészítése,	 felújítása,	 burkolása.	
Szennyvízcsatornák	 kiásását,	 új	 külső	 víz-
rendszer	kiépítését	és	egyéb	terepmunkákat	
vállalunk	 rövid	 határidővel.	 Érd.:	 30/249-
7855.

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

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

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

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

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

•	Síremlékek tisztítását vállalom. 
30/573-4005

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

•	Kistraktorral fűkaszálást vállalok. 
30/573-4005

Tetőmester. tetőfedés, ácsmunka, 
javítások, kisebb nagyobb kőműves-
munkák. Király Ferenc 20/447-23-
37.

•	Mindenféle kőműves- és festőmunkát,	
bontást,	vasszerelést	vállalunk	számlaképe-
sen.	70/254-2590.

•	Teherfuvarozást, költöztetést vállalok. 
70/532-6055.

•	Teherfuvarozást vállalok. 30/658-
0273
•	Kémények javítását, felújítását válla-

lom.	Telefon:	0630	923-4132

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

Redőnyexpressz. Műanyag, fa, alumí-
nium redőnyök készítése, javítása, 
napellenzők készítése. Tel.: 06-70/ 
455-4655

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

•	Térkőlerakást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

•	Mindenféle tetőmunkát vállalok 35	év	
tapasztalattal.	Telefon:	0630	921-8007

•	Szobafestést, mázolást vállalok. 
Telefon:	0630	921-8007

Aszfaltozás, betonozás, térkövezés, 
csatornázás, kerítésépítés A-Z-ig, 
kedvező áron! Tel.: 06-70/322-8659, 
06-70/770-3547

•	Kőművesmunkát vállalok 35 év	tapasz-
talattal.	Telefon:	0630	921-8007

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

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

•	Vállaljuk új tetők, teraszok	 készítését,	
régiek	 javítását,	 kémények	 építését,	 javítá-
sát,	 bontását	 mindenféle	 kőművesmunkát,	
bádogosmunkát	 referenciával,	 rövid	 hatá-
ridővel.	Telefon:	0670	345-0878

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

Ácsmunkát, tetőjavítást, széldeszká-
zást, léccserét, valamint teraszok 
készítését vállalom. 0630/850-8079

Cserépkályhák (új, bontott) beépíté-
se, újrarakása, karbantartása. 
Telefon: 0620 978-3962

•	Lindab lemezelés 8000 Ft/m²	 anyag	
munkadíjjal,	tetőfedés,	bádogozás,	ácsmun-
ka,	széldeszkázás,	teraszkészítés,	lambériá-
zás,	 lapos	 tető	 szigetelése,	 zsindelyezés.	
Ereszcsatornázás	 5000	 Ft/m.	 Ingyenes	 fel-
méréssel.	Telefon:	0630	124-5181

•	Új és régi tetők	 készítését,	 javítását,	
ácsmunkát,	 bádogosmunkát,	 kúpkikenést,	
ereszcsatornázást,	 verébdeszkázást,	
Lindab-lemezelést,	 lapostető-szigetelést,	
anyagbeszerzéssel	 vállalok.	 Telefon:	 0620	
6210-577

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

•	Vállaljuk mindenféle épület bontását	
törmelékelszállítással,	 valamint	 szemétel-
szállítást.	Telefon:	0670	345-0878

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

•	Tetőáthajtást vállalok. Telefon: 0630	
923-4132

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

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. Telefon: 0630 173-
6477

OKTATÁS
•	Angol nyelvtudásra van szükséged	

vagy	csak	gyakorolni	szeretnél?	Tudok	segí-
teni.	20/234-1324.

•	Matematika korrepetálás Szentesen. 
30/366-3161.

TÁRSKERESÉS
•	60 éves férfi barátnőt	 keres.	 SMS	

30/913-21-91.

•	76 éves nyugdíjas férfi,	káros	szenvedé-
lyektől	mentes	hölgyet	keres.	30/517-2903

•	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	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.

Csongrádi ultrahang magánrendelés 
új helyen, régi áron, szerda estén-
ként. Bejelentkezés: 06-20-525-
4869

•	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.

MŰSZAKI
•	Fagyasztó nélküli Zanussi hűtőszek-

rény	eladó	Szentesen.	70/578-2603.

JÁRMŰ
•	15.5 - 38 MTZ	hátsó	kerék	felnivel	eladó.	

30/612-6908.

•	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.

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

•	Piros, 26-os új női	 kerékpár	 eladó.	
70/253-8752.

•	Peugeot kombi 1,4 beniznes,	 2006-os	
évj.,	magyarországi,	szervizkönyvvel,	jó	álla-
potban.	Tel.:	06-30/450-7426

•	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

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

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

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

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

•	Utánfutó lejárt műszakival eladó	
Szentesen.	30/363-8777.

ÁLLAT
•	Gyöngytyúk eladó. Tel.: 06-30/602-

2234.

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

•	Mangalica malacok eladók. 30/382-
1184.

•	Csongrádon hízó eladó. 30/529-4040

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

•	Kecske, birka vágásra és	bak	kecskeg-
idák	eladók.	30/308-2248.

•	Kuvasz kiskutyák eladók. Telefon:	
0630	447-9487

•	Előnevelt kislibák kaphatók. Tel.:	
30/4282-123

•	Malacok eladók. 70/225-6982.
•	Holland bóbitás tyúk, kakas	 és	 tojás	

eladó.	20/938-4347.

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

•	Akció: vörös tojótyúkok, 2-2,20	
kg-osak,	1600Ft/db	eladók.	10	db-tól	ingyen	
házhoz	 szállítás	 +	 1	 ajándék.	 06-30/709-
4747

•	1 db másfél éves	 MT	üsző	 eladó.	 1000	
Ft/kg.	20/356-7816.

•	Egy éves MT üszőborjú	 eladó.	 30/255-
3908.

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

•	Tanyasi konyhakész csirke eladó.	 Tel:	
06-30/6575-732

•	Paraszttyúkok napos csibéi és	 hetes	
kislibák	eladók.	70/225-6982.

Mudi kiskutyák eladók fehér, fekete, 
fakó színben. Érd.: 06-70/328-5579

•	Előnevelt magyar kacsák eladók.	 Tel:	
06-30/2384-861

VEGYES
•	Tangóharmonikát vásárolnék, Yamaha 

szintetizátor	eladó.	20/9722-573

HR-Roll Kft.

Bemutatóterem: Szentes, Vásárhelyi út 20.
& 70/418-2145, 30/676-6721 • e-mail: hrroll.szentes@gmail.com

ÁPRILISBANÁPRILISBAN műanyag műanyag
nyílászárók vásárlása eseténnyílászárók vásárlása esetén
40+5% kedvezmény.40+5% kedvezmény.

További részletekért érdeklődjön üzletünkben!További részletekért érdeklődjön üzletünkben!
Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,Továbbá redőnyök, szúnyoghálók, harmonikaajtók,

garázskapuk nagy választékban.garázskapuk nagy választékban.
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Tel.: 06-30/150-8700

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

bükk, tölgy, akác. 
Tavalyi kiTErmElés!


