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•	Ácsmunkát, bádogosmunkát, tetőfe-
dést, tetőjavítást,	 ereszcsatornázást,	 cse-
repes-lemezelést,	 széldeszkázást,	 tetőát-
hajtást,	lapostető-szigetelést,	egyéb	kisebb	
javításokat	vállalok.	06-20-977-2731

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

•	Vállalok tetőfedést, széldeszkázást, 
bádogos,	ácsmunkát,	cserepes-lemezelést,	
ereszcsatornázást,	 kúpkikenést,	 tetőfelújí-
tást,	 tetőáthajtást,	 cseréplécezést	 megfi-
zethető	áron.	06-20-506-0485

•	A-Z-ig vállalok ácsmunkát, bádogos-
munkát,	 tetőfedést,	 cserepes-lemezelést,	
kúpkikenést,	 széldeszkázást,	 tetőjavítást,	
lapostető-szigetelést,	 kéményszegést,	
tetőszigetelést,	 ereszcsatornázást.	 06-70-
635-5762

•	Komplett tetőkészítést A-Z-ig, tetőja-
vítást,	 bádogos-,	 ácsmunkát,	 Lindab-
lemezelést,	 ereszcsatornázást,	 cserepe-
zést,	széldeszkázást,	tetőszigetelést	anyag-
beszerzéssel	vállalok.	06-30-550-0768

•	Megmondom jövőjét. Szerelemkötés, 
átok	levétele,	szellemlátás.	70/282-7031.

•	Kisgázszer - Vállaljuk gázkazánok	
cseréjét	 kondenzációs	 gázkazánra,	 fűtés-
rendszerek	 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

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

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

•	Tetőfedő-, bádogos-, ácsmunkát vál-
lalok	 azonnali	 kezdéssel.	 Cserepes	 lemez-
ből,	 cserépből,	 zsindelyből,	 lapostető-szi-
getelés.	+36-70/407-7750

Ács-, tetőfedő, bádogosmunkákat, 
beázásjavítást, széldeszkacserét, 
tetőáthajtást, kémények javítását és 
kisebb kőművesmunkákat vállalok. 
Telefon: 0630 651-7118

•	Ács ácsmunkát és tetőfelújítást	 vállal.	
Telefon:	0670	297-2884

•	Hőszigetelést, gipszkartonozást vál-
lalok. Telefon:	0630	011-6378,	0670	242-
1931

•	Ponyvakészítést vállalok. Telefon: 
0630	850-8079

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

•	Mindenféle hagyatékot veszek. 
Lomtalanítást,	teljes	házkiürítést,	terepren-
dezést,	vállalok.	Telefon:	0630	223-3780

•	Kémények bontását, illetve építését,	
illetve	 kúpkenést	 vállalok.	 Telefon:	 0630	
5599-506

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

•	Lapos tetők szigetelését, illetve	javítá-
sát	vállalom.	Telefon:	0630	5599-506

•	Kőművesmunkát vállalok. Telefon: 
0630	5599-506

•	Mindenféle bádogosmunkát vállalok. 
Telefon:	0630	5599-506

•	Széldeszkázást és ácsmunkát válla-
lok.	Telefon:	0630	5599-506.

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

•	Lindab-lemezelés 8000 Ft/m2 anyag-	
és	munkadíjjal,	 tetőfedés,	bádogozás,	ács-
munka,	 széldeszkázás,	 teraszkészítés,	
lambériázás,	 lapostető-szigetelés,	 zsinde-
lyezés.	 Ereszcsatornázás	 5000	 Ft/m.	
Ingyenes	 felméréssel.	 Telefon:	 0630	 124-
5181

•	Ácsmunkát és teljes tetőfelújítást	 vál-
lalok.	 Telefon:	 0630	011-6378,	 0670	 242-
1931

•	Lemeztetők készítését vállalom. 
Telefon:	0670	297-2884

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

GONDOZÁS
•	Eltartási szerződést kötnénk (fiatal	

házaspár)	 idős	 hölggyel,	 illetve	 úrral.	
Orvoshoz	járás,	napi	teendők	ellátása,	taka-
rítás,	mosás,	 főzés,	hajvágás,	pedikűr-ma-
nikűr.	Autóval	 jogosítvánnyal	rendelkezünk.	
Hívjon	bizalommal!	Telefon:	0670	627-8978

OKTATÁS
•	25 év tapasztalattal iskolaelőkészítést,	

alsótagozatosok	 korrepetálását	 vállalom.	
70/587-1240.

TÁRSKERESÉS
•	65 éves férfi csinos,	 kedves,	 becsüle-

tes,	karcsú	hölgy	társat	keres	komoly	kap-
csolatra.	Csak	SMS-ben	30/096-3271.

•	Középkorú férfi barátnőt keres.	
30/913-21-91.

•	65 éves férfi élettársat	keres.	20/494-
4391.

EGÉSZSÉG
•	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.

Lazító masszázs. 30/417-7779.

•	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.

MŰSZAKI
•	Hűtőláda, hűtőszekrény, varrógép 

eladó.	30/342-9543

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

JÁRMŰ
•	Eladó: Honda, Aprilia robogók.	30/281-

7249.

•	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,	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-ig.	63/482-419.

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

•	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.

•	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.	30/432-09-54.

•	Tornado típusú elektromos kerékpár	
eladó.	30/229-1080.

•	Használt autóját megvásárolnám. 
70/725-8431

•	28-as női kerékpár eladó.	 20/778-
6909.

•	Lassújármű 5 éves műszakival	 eladó.	
30/452-3715.

•	Opel Vectra A 1,8-as,	 veterán	 korú,	
műszaki	nélkül,	de	napi	használatból	eladó.	
Ára:	 120	 e.	 Ft	 alku	 nélkül.	 Tel.:	 30/415-
5125.

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

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

•	Aprilia 150-es nagyrobogók eladók.	
Telefon:	0630	286-0818

•	Eladó: pótkocsi MBP, LP	 IFA,	 Heston	
bálázó.	30/281-7249.

•	20-as gyermekkerékpárt vennék. 
30/535-5144.

•	Eladó: 4 m-es alumínium	 ladik,	4	LE-s	
Mercury	 csónakmotor,	 felszerelésekből:	
mentőpatkó,	 körfény,	 horgonyok.	 Szuper	
csónakszállító	 (rendszám	 nélkül),	 208-as	
Mercedes	kisteherautó	(nincs	vizsgáztatva).	
30/9542-314.

ÁLLAT
•	Jérce 18 hetes barna	 tojóhibrid	 10	

db-tól,	 pulyka	 6	 hetes	 fehér	 húshibrid	 5	
db-tól	 kiszállítással	 megrendelhető.	
06-30/835-1121

•	Választási malacok eladók. 30/442-
1161.

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

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

•	Vietnámi hízók eladók. Nem	 feketék,	
50-100	 kg.	 közöttiek,	 800	 Ft/kg,	 hasítva	
1100	Ft/kg.	30/302-79-94.

•	Csirkevásár: fehér és vörös	 csirke	
megrendelhető	házhoz	szállítással,	tisztítva	
is.	30/505-6249.

•	Rántani való csirke élve	 eladó.	
30/338-8784.

•	Barna tojótyúk 15 db-tól	 kiszállítással	
megrendelhető.	06-30/835-1121

•	Fehér tyúk 3200 Ft/db	10	db-tól,	kakas	
4500	 Ft/db	5	 db-tól	 kiszállítással	megren-
delhető.	06-30/860-2627

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

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

•	5 db 30 kg-os	 malac	 eladó.	 20/418-
4766.

•	Június végi szállítással a	 mulard	
kacsa	 összeírását	 megkezdem.	 30/634-
9653.

•	Előnevelt csirke rendelhető június	
11-re.	30/363-7276

DUGULÁS-DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSELHÁRÍTÁS

garanciával
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
CsőkamerázásCsőkamerázás
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 0630 8800-510 
0630 455-10900630 455-1090

B
e

n
yó

 D
á

n
ie

l N
ém

eth István

ONLINE
HIRDETÉS-
FELADÁS

hirdetek.info.hu

Szentes – Csongrád

EGYSZERŰ
GYORS
KÉNYELMES

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


