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•	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

TÁRSKERESÉS
•	65 éves férfi csinos,	 kedves,	 becsüle-

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

•	68 éves férfi megismerkedne	 korban	
hozzáillő	 elvált	 vagy	 özvegy,	 tisztességes	
hölggyel	 élettársként.	 Leveleket	 „Hozzám	
költözés”	jeligére	Szentes,	Pf.	144.	címre.

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

•	68 éves özvegy hölgy	korban	hozzáillő,	
káros	 szenvedélytől	 mentes	 társát	 keresi.	
Kalandorok	kíméljenek.	30/210-8450.

•	28 éves férfi barátnőt	 keres.	 Tel.:	
06-30/269-0618

Ha szeretnél egy kellemes kapcsola-
tot megbízható nő személyében, 
keress bizalommal. Csak komoly kap-
csolat érdekel. Tel.: 70/149-5600

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.

•	Mozgásszervi, izületi gondokkal 
küzd?	 Gyengének,	 fáradtnak	 érzi	 magát?	
Van	 rá	 megoldás!	 Egyedi	 komplett	 masz-
százsterápiát	 nyújtok	 otthonában,	 melynek	
keretében	 az	 első	 kezelés	 ingyenes.	
Győződjön	meg	róla	Ön	is!	Időpont	egyezte-
tés:	70/7747-526

MŰSZAKI
•	Hűtőláda, hűtőszekrény, varrógép 

eladó.	30/342-9543

JÁRMŰ
•	Készpénzért bármilyen utánfutóját, 

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

•	Utánfutó eladó. 70/424-7820.
•	Lakókocsi (rendszámos) eladó. 

Telefon:	0630	887-3485.

•	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.

•	Eladó: BMW-re való 4	db	17	colos	alu-
felni	 nyári	 gumival,	 4	 db	 16	 colos	 (VW)	
acélfelni.	30/972-0317.

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

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

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

•	Használt autóját megvásárolnám. 
70/725-8431

•	VW Polo 127.000 km-rel	850.000	Ft-ért	
eladó.	20/466-4508.

•	Suzuki Ignis gyári fényezéssel	 eladó.	
20/466-4508.

•	Peugeot Combi 1,4 B	2006-os	évjáratú	
jó	 állapotban	 eladó	 esetleg	 rossz	 csere	
érdekel.	 Az	 autó	 tulajdonostól	 eladó,	 szer-
vizkönyves,	 magyarországi.	 Tel.:	
06-20/527-2477

•	Suzuki Wagon R 5	személyes,	2003-as	
évj.	 második	 tulajdonostól	 (15	 éve),	 friss	
műszakival,	 jó	 állapotban	 eladó	 esetleg	
cserélhető.	Tel.:	06-30/450-7426

ÁLLAT
•	Naposcsibe rendelés folyamatosan. 

Szentes,	 Várady	 Lipót	 u.	 17.,	 Tel.:	 70/942-
6869.	https://szentesinaposcsibe.webnode.
hu/

•	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.

•	8 hetes Husky kiskutyák	 eladók	
Orosházán.	70-391-4389

•	Előnevelt csirke rendelhető május	
28-ra.	30/363-7276

•	Gyöngyösök eladók. Tel.: 70/576-
6160.

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

•	Roppantott napraforgóval kevert tyú-
keleség	rendelhető.	Szállítás:	május	26-án.	
Telefon:	0630	705-1569

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

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

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

•	MT üszőborjú eladó. 30/255-3908.

•	1 éves Welsh csikó	 eladó.	 30/565-
2055.

•	Akció: vörös tojótyúkok, 2-2,20	
kg-osak,	 1500Ft/db	 eladók.	 10	 db-tól	
ingyen	 házhoz	 szállítás	 +	 1	 ajándék.	
06-30/709-4747

•	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

•	Labrador kölyökkutyák sárga és	csoki	
színben,	 oltva,	 féregtelenítve	 eladók.	
30/416-8384.

•	5 db választási malac	 eladó.	 30/369-
0916.

•	Kuvasz kiskutyák eladók. 30/442-
1161.

•	Birkahús kapható. Telefon: 30/715-
6879.

•	3 db méhcsalád 15	keretes	NB	kaptár-
ban	 és	 1	 db	 kaptármérleg	 eladó	 Nagy-
mágocson.	30/578-1949

•	Malacok eladók. 70/225-6982.
•	1 db 3 hónapos	 süldő	 eladó.	 20/298-

4979

•	1 bárány eladó, 1	elcserélhető.	70/238-
6969.

•	3 db magyar kacsa,	2	db	búbos	tojó	és	
egy	gácsér	(színesek)	eladók.	30/415-7493.

VEGYES
•	Vízibicikli (4 személyes) kisebb	 javí-

tásra	 szoruló	 eladó.	 Irányár:	 80.000	 Ft.	
70/220-5276.

•	Primamix Szentes, Rákóczi u.	 18.	
Bálából	 most	 érkezett:	 férfi	 póló,	 sportos	
rövidnadrág	 6XL-ig,	 női	 nagyméretű	 nyári	
egész	 ruha,	 póló,	 trikó,	 női	 leggings,	 szt-
reccs	nadrágok.	Kínálunk	munkásruházatot,	
női	fürdőruhát,	vegyes	női	ruházatot	300	Ft/
db.	Ny:	h-p	9-15,	szo:	9-12.

•	Nagy Bioptron lámpát vennék.	30/883-
8090.

•	Garázsajtó eladó. Mérete: 240x200	
cm.	Tel.:	30/987-0663.

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

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

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

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

•	Fűnyírótraktor eladó. 06-30/677-1833
•	Vásárolnék lakatos-, bádogosgépe-

ket, élhajlítót,	 fúrógépet,	 gépsatut,	 üllőt,	
CO-hegesztőt,	 műszerészesztergát,	 maró-
gépet,	 kompresszort,	 kisgépeket.	 06-70/	
624-5475

Trapézlemez, cserepes-lemez többfé-
le színben és méretben, hosszú 
garanciával eladó. Telefon: 0630 665-
0209, 0630 161-5488 - www.hodle-
mez.hu

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

•	Fűszerpaprika-palánta eladó. Tel.: 
30/507-0750.

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

•	Ülőgarnitúra, 3 ajtós szekrény	 eladó.	
70/567-5668.

•	Takarmány-napraforgó eladó, kony-
hatiszta, akár	10	kg-is.	25.000	Ft/100	kg.	
Tel.:	06-30/215-9443

•	40 db sötét színű	Jamina,	90	db	hódfar-
kú	 kúpcserép,	 Vaillant	 turbós,	 átfolyós,	
gázos	 vízmelegítő,	 kerti	 búvárszivattyú	
eladó.	30/604-0699

•	Szálas almapaprika-palánta eladó. 
30/382-1184.

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/229-
2504.

•	Téglás tört beton eladó.	30/229-2504.

•	Búza, árpa eladó Szentesen.	 30/415-
7785.

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

•	Lebontásra váró épület anyaga	ingyen	
elvihető	 bontás	 fejében.	 Sürgős.	 30/816-
8939,	30/750-0344.
•	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
•	Heston körbála szalma eladó.	5000	Ft/

db.	30/493-8446
•	Keresek fűkaszát, rendsodrót, bármi-

lyen	 állapotú	 MTZ	 traktort,	 pótkocsit.	
06-20/487-4857
•	Hagyatékból bútorok, ágyak, rekami-

ék,	 fotelek,	 televíziók	 és	 háztartási	 eszkö-
zök	eladók	Szegváron.	30/499-3533.
•	Régiségeket, lemezkádat, szerszá-

mokat, kosarakat,	 hagyatékot,	 ingóságot	
veszek.	30/658-6427.
•	Cserép, tégla, gáztűzhely, mosogató-

gép,	 kerti	 szerszámok,	 talicska,	 dudacse-
rép,	 cukorrépa,	 háti	 permetező,	 nyulak	
eladók.	63/315-499.
•	Terra utánfutó, 2 db	rotakapa,	gumi	és	

körmöskerékkel	eladó	Csongrádon.	30/351-
5193
•	Terménydaráló eladó. 30/229-1080.
•	Csomagolt bála (rozs, árpa)	 eladó.	

20/496-4470

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

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

nám. (Keze-lába	forgatható.)	70/433-0325
•	CD és bakelit lemezeket	 vásárolnék.	

30/983-4494.
•	Automata mosógépek, hűtőszekrény, 

női	kerékpár,	bútorok	eladók.	30/715-6879.
•	Csongrádon, kb. 800 kg	szalmás	trágya	

elvihető.	30/465-8165
•	400 db Majestosa fürtösuborka-palán-

ta	eladó.	70/374-8879.
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Tel.: 06-30/738-3291

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

bükk, tölgy, akác. 
Tavalyi kiTErmElés!

MegeMlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Jóri János
halálának

20. évfordulójára.
— Szerettei —

„ Üres most a csend, fáj még a szó. 
Miért marad a gonosz, és miért megy el a jó? 
Ki dönti el, hogy miért és meddig tart az út, 
ki hoz sírunkra virágot, koszorút? 
Pihenj, mert elfáradtál, hosszú volt az út, 
lelked nem vív már több háborút!”

Fájó szívvel emlékezünk

Somogyi Éva Mónika
halálának 2. évfordulójára.

Szülei, testvére, fiai, unokái – Örökké szeretünk!

MegeMlékezés
„ Még fáj, s talán örökre így is marad, 
De mindig velünk leszel, az idô bárhogy is halad. 
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, 
Ôrizzük emléked, nem fogunk feledni.”

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk

Solti Norbert József
halálának elsô évfordulójára.

– Szeretô családja –

„ Elmentem tôletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idô arra, el kellett indulni. 
Szívetekbe hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek föl az égre!”

Megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, akik
szerették és ismerték, hogy

Paróczi-Nagy Ferenc
76 éves korában elhunyt.

Temetése a szentesi Szeder temetôben lesz
május 25-én (csütörtök) 11.00 órakor.

— Gyászoló család —

„Tiéd a csend, a nyugalom. Miénk a könny, a fájdalom.”
Tisztelettel megköszönjük mindazoknak,

akik drága halottunk,

Tóth Gergely
temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak,

bármilyen módon vigasztalni próbáltak.
Köszönetet mondunk az Onkológiai Osztály

orvosainak, dolgozóinak.
Gyászoló család

„ Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, 
Míg e Földön élünk, nem fogunk feledni.”

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk

Nyíri Mária
halálának 2. évfordulóján

— Szerető családja —

FEHÉR, ELŐNEVELT
CSIRKÉK előjegyezhetők
május 29-i kiosztással
a csongrádi Sebesy-telepen.
Tel.: 30/958-8094


