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• Hússertés kettéhasítva eladó, házhoz
szállítva: 650 Ft/kg. 06-30/315-9619
• Fajtatiszta pannon fehér növendék nyulak származási igazolással, egyedi jelöléssel,
mestertenyésztőtől, továbbtartásra is eladók,
előjegyeztethetők. (Gyors növekedésű, kiváló
húsnyúl, 12 hetes korában, 2,8-3,2 kg, tenyészéretten 4,8-5,2 kg-os). Szállítás megoldható. Tel.: 06-70/774-7526
• Tanyasi jércék, kakasok továbbtartásra
eladók. 30/303-9075
• Akció! Kukoricán nevelt, tanyasi, 4
kg-os Master húscsirkék konyhakészen,
1.000 Ft/kg áron eladók 2020. november
24-ig. 06-30/657-5732
• 6 éves, 5 hónapos vemhes MT tehén
eladó. 20/3177-806.
• 4 éves, 8 hónaposan vemhes Holstein
tehén eladó. 06-30/315-8727
• Akciós konyhakész hízott kacsa, liba
4,5-5 kg-os 5.000 Ft/db, 5 db-tól ingyenes
házhoz szállítás. 10 db esetén + 1 ajándék.
06-30/709-4747
• Tanyasi gyöngyösök eladók. 30/3829809.
• November 28-i vágásra hurka, kolbász
és hagyományos gyöngyösök eladók. 63/317046, érd.: szombat - vasárnap 15 h után
• 250 kg körüli hízó eladó. Tel.: 30/2817249.
• 8 hetes cirmos kislány cicát elajándékoznánk. 70/614-6468.

VEGYES
• Szójadara házhoz szállítással. 30/2280881.
• Akkumulátor, vas- és színesfém-hulladék felvásárlása. Telephely nyitva: h-p: 7-16,
szo: 7-12 óráig. Hívásra házhoz megyek.
70/577-0440.

Tűzifa Csongrádon, a malom udvarában. Akác, tölgy, bükk, gyertyán, nyárfa hasítva kuglizva, méterben. Kalodás
fa, és szelezék. Brikett, lengyel herkules diószén. 30/2550-887 EUTR:
AA5881956

Bicaj Szalon
Szentes, Ady E. u. 9.
(Közgével szemben)

Kínálatunk:
gyermekkerékpár,
kempingkerékpár,
túrakerékpár,
tracking kerékpár,
aluvázas kerékpár,
teleszkópos kerékpár,
BMX, Cruiser
típusokból választhat.

Tel.: 63/311-784

Kiegészítõk:
túratáskák,
kilométerórák,
fejvédõk, nyergek,
lakatok,
zselés villogók,
pumpák, kosarak,
gyermekülések, csengõk.

HITEL, EGÉSZSÉGPÉNZTÁR • KERÉKPÁRJAVÍTÁS

JÖJJÖN, GYÕZÕDJÖN MEG ÁRAINKRÓL!

HR-Roll Kft.

Novemberben megrendelt

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
40% kedvezménnyel!
Nyugdíjasoknak
további 5% engedmény!

Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók, harmonikaajtók nagy választékban.

Bemutatóterem: Szentes, Vásárhelyi út 20.

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

SZÕLÕTELEPÍTÕK!
GYÖKERES CSEMEGE
és BORSZÕLÕVESSZÕK

nagy választékban kaphatók.
50 fajtából választhat.
Csongrád, Tanya 1258.
(Vízlépcsõs út végén)
Nyitva: hétköznap 9 – 15 óráig,
szombaton 9 – 11 óráig.
Tel.: 30/300-7733, 30/330-6869
• Kerti kiülők rönkfából, csomoros nyárból
eladók készletről, azonnal vihetők. Szállításban
segítek. Részletfizetés megoldható. 70/4247820.
• Használt toll felvásárlása a legmagasabb
napi áron, nagy tételben is. Helyszíni átvétel.
Átvételi ár: 1.000 Ft/kg-tól 4.000 Ft/kg áron. Új
párna és paplan készítéséhez megrendeléssel
lehet megvásárolni toll- és pehelytöltetet. Tel.:
06-70/226-5672
• Zsákolókocsi, üstház eladó. 63/471-811
• Kukorica, napraforgó, árpa, búza eladó
Csongrádon. Tel.: 30/486-3080
• Szentesen, a Rákóczi utcai MÉH-telep
folyamatosan megújult árakkal vásárol: akkumulátort, vasat, színesfémet. Tel.: 30/4671602, 63/318-345. Nyitva tartás: hétfőtőlpéntekig 7-17-ig, szombaton 7-13-ig.
• Szentesen búza eladó. 31/785-8658.

konyhakészen,
házhoz szállítva.

& 70/397-8884

A JÓL IRÁNYZOTT HIRDETÉS

EUTR: AA8665162

AKCIÓS TÛZIFA

Vegye meg nálunk

TÜZELÔJÉT!

TÛZIFA

és száraz szelezék
SZENTES, Vásárhelyi út
Shell benzinkút után (volt autóbontó)

30/750-0848
EUTR: AA5846878

• Kertibútor-garnitúra: 2 szék, pad, asztal
(fedett helyen tartott) eladó 30.000 Ft-ért. Tel.:
06-20/916-3308
• Szenes kályha, gyermekágy eladó.
06-30/535-5144
• Figyelem! Vásárolok mindennemű porcelánfigurákat, üveg-, réz- és bronztárgyakat,
kortárs és régi festményeket, régi cserépedényeket, régi könyveket, használt tollat és teljes
hagyatékot, fali-, zseb- és karórákat. Hívásra
házhoz megyek, készpénzzel fizetek! Telefon:
0630 375-7605, 0670 775-4163
• Láncfűrész eladó. 06-30/677-1833
• Mindenfajta olvasott könyvet veszek.
Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek.
Telefon: 0630 480-2661, 0670 588-2111

Ezüstpor eladó. Festőknek, műköveseknek, restaurátoroknak ajánlott, kb.
15 kg. Érd: 30/9353-845
Bontásból fa ajtók és ablakok, továbbá
acél keretes üvegajtók eladók: 230x90
cm (2 db), 230x80 (1 db), 227x83 (1
db), 228x88 (1 db), 230x38 (1 db),
227x38 (1 db). Érd.: 30/9353-845

