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•	Cserép, tégla, gáztűzhely, mosogató-
gép,	 kerti	 szerszámok,	 talicska,	 dudacse-
rép,	 cukorrépa,	 háti	 permetező,	 nyulak	
eladók.	63/315-499.

•	Terménydaráló eladó. Tel.: 30/229-
1080.

•	Tűzifa: akác konyhakészen (1x1x1)	
m3-es	 kiszállítással	 eladó.	 EUTR:	
AA6630566.	70/725-8431

•	CD és bakelit lemezeket	 vásárolnék.	
30/983-4494.

•	400 db Majestosa fürtösuborka-palán-
ta	eladó.	70/374-8879.

•	Tanyatelken gyep lekaszálható és	
elvihető.	30/424-2595.

•	2,8 m-es kovácsoltvas nagykapu,	 2	
tálcás,	rozsdamentes	mosogató,	jó	állapotú	
C24-es	gázkazán	szivattyúval,	újszerű	120	
l-es	 Ariston	 hőtárolós	 vízmelegítő	 eladó.	
30/430-0671.

•	Gyérítésből akác eladó. 45.000	 Ft/
erdei	 köbméter.	 (EUTR	 kód:	 AA0114657)	
Tel.:	30/683-1683

•	Tűzifa eladó: tölgy, kőris,	szilva	35.000	
Ft/m3,	nyárfa	25.000	Ft/m3	kiszállítva.	Tel.:	
06-30/217-5575,	 06-70/506-8000.	 EUTR:	
AA5987762

Dunnát, párnát, bútort, dísztárgyakat, 
használt tollat, porcelánt veszek. 
Hívásra házhoz megyek. Tel.:06-
30/164-6336

•	Megkímélt állapotú szekrénysor 
eladó.	30/366-88-46.

•	Jó állapotú, normál méretű	 fürdőkád	
eladó.	70/376-65-74.

•	Vizsgáztatott 600 literes permetező	12	
méteres	kerettel,	 függesztett	borona,	 láda,	
tolólap	eladó.	Csere	érdekel.	30/426-4258.

•	 Idei, körbálás lucernaszéna eladó.	
Tel.:	30/229-2504.

•	Kukorica, búza, napraforgó eladó.	
70/276-3564.

•	Kis cserép, kazal szénavágó	 eladó.	
30/452-3715.

•	Fotelek ingyen elvihetők. 70/259-
7881.

Június 3-4-én, mindkét nap 11.00 
órától garázsvásár, Csongrád, 
Rákóczi u. 20. Pár száz Ft-os termé-
kek, ugyanitt 150 kg-ig mérő mázsa 
eladó.

•	Kis- és körbálás gyepszéna,	 lucerna,	
körbálás	szalma	eladó.	szállítás	megoldha-
tó.	30/3540-869.

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

Nagy testű, kevés zöldmunkát igénylő 
fehérpaprika-mag eladó. 70/203-
3489.

•	Garázsvásár. Bútorok, szerszámok 
régiségek.	Egyeztetés	30/4813-715	telefon-
számon.

•	Négysoros kultivátor, takart árpaszal-
ma,	nehézfogas,	négyfejes	eke,	SP	négyso-
ros	 vetőgép,	 5	 ha	 árpaszalma	 eladó.	
20/256-0091.

•	Takarítást, mindenféle segítségnyúj-
tást vállalok,	 autóval	 rendelkezem.	 Hívjon	
bizalommal!	Telefon:	0670	232-8142

Vashulladékot vásárolok reális áron, 
illetve lomtalanítás. Telefon: 0630 
508-4002

Autocross verseny Csongrádon 
(Ipartelepi út) június 3-4-én. Belépő 
14 éves kortól 1.500 Ft, 2 napos 2.000 
Ft.

•	LEO szivattyú, 24, 26-os	MTB	és	BMX	
kerékpárok	 eladók	 Szentesen.	 30/363-
8777.

•	Hagyatékból fúborok, franciaágyak, 
szekrények,	 asztalok	 eladók	 Szentesen.	
30/853-6718.

•	Hobbikertet bérelnék rendbentartá-
sért. 30/183-1834.

•	Búza eladó. 30/327-0889.
•	Vennék MTZ-t, Zetort, más	 mezőgaz-

dasági	gépeket,	eszközöket,	gumikat,	bálá-
zót,	 akár	 hibásat	 is.	 Telefonszám:	 30/281-
7249.

•	 Idősek gondozását, eltartását, min-
denbeni	 segítségnyújtást	 vállalok,	 autóval	
rendelkezem.	 Minden	 részletet	 telefonon,	
vagy	 személyesen	 megbeszélünk!	 Telefon:	
0670	619-2577

Náfrádi ÁdámNáfrádi Ádám
30/343-897030/343-8970
nafradiadam111@gmail.comnafradiadam111@gmail.com
facebook.com/nafradigranitfacebook.com/nafradigranit
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430 000 Ft-tól
600 000 Ft-tól

Letészem a lantot…
Mélyen Tisztelt Embertársaim!

Közel húsz év, és több ezer polgári búcsúztatás után úgy dön-
töttem, ez év május 31-én befejezem a szónoki teendőket.

Hálás szívvel megköszönöm mindazok megtisztelő bizalmát, 
akiknek eddig, bármilyen módon segíthettem a gyász talán legne-
hezebb időszakában. Ugyancsak megköszönöm mindazok segít-
ségét, akik ebben a munkában támogattak. 

Engedjék meg, hogy jó szívvel ajánljam hasonló helyzetekre 
utódomat, tanítványomat, s egyben menyemet, 

Demeter-Tropa Mariannt,
aki a 30/882-8511-es telefonon fogadja hívásukat,

és a tőlem megszokott színvonalon, illetve empátiával végzi 
utánam, a polgári búcsúztatást.

Az Önök örökös tisztelője:

Révész János

„ Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsôje ringatja már. 
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál...”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Bali Mihályné
Deák Viktória

2023. május 12-én elhunyt,
szûk családi körben végsô nyugalomba helyeztük.

Gyászoló család – Szentes

  
  

Juhász Szabó
Lászlóra

szeretettel emlékezik
felesége és lányáék.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mészáros Miklós
szeretett édesapa, nagyapa, após

81 éves korában elhunyt.

Temetése 2023. június 1-jén 10.00 órakor lesz
a Kálvária temetôben.

Gyászoló család

MegeMlékezés
Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk

Andrikó Antal
halálának 1 éves évfordulójára.

Felesége, lánya, testvére és családtagjai

A gyászoló család
mély fájdalommal tudatja, hogy drága szerettünk

Hegedûs-Tóth János Rudolf
szentesi lakos 72 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2023. június 2-án, pénteken
12 órakor lesz a Kálvária temetô ravatalozójából.

Drága emléke szívünkben örökké él!
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy drága szüleink

Bors Jánosné
Láda Erzsébet és

Bors János
hamvasztás utáni búcsúztatása 2023. június 6-án

10 órakor lesz az Alsó református temetô ravatalozójában.
Gyászoló gyermekei

„ Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. 
Tiéd a csönd és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Sipka Zoltán
szentesi lakos 52 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
2023. június 7-én, szerdán 15 órakor lesz Szentesen,

a Kálvária temetô ravatalozójából, polgári szertartás szerint.

Drága emléke szívünkben örökké él! – Gyászoló család

MegeMlékezés
„ A temető csendje, békéje a Tiétek, 

de lelkeitek velünk élnek mindennapjainkban örökké.”
Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk édesanyánk

Csikai Antalné
Molnár Lídia

halálának 1., és édesapánk

Csikai Antal
halálának 32. évfordulója alkalmából.

Szerető családja


