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•	Hagyatékból eladók: kétszemélyes 
kihúzható	 retro	 kanapé,	 kétajtós	 akasztós	
ruhásszekrény,	2	db	újszerű	fotel,	felújítandó	
3+1+1+1	műbőr	ülőgarnitúra,	komódok,	kis	
szekrények,	 összecsukható	 gyerekágy,	 szé-
kek,	ülőkék,	14	db	használt	szőnyeg:	futók	és	
középszőnyegek	 90x50	 cm-estől	 400x90	
cm-esig,	 285x200	 cm-esig,	 és	 400x400	
cm-es,	 továbbá	 virágállvány,	 TV-állvány,	
képkeretek,	 gobelinek,	 raktárajtóra	 való	
átlátszó	 szalagfüggöny,	 sokféle	 egyéb	
haszonanyag	és	lom.	Érd:	30/9353-845

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

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

•	Szentesen tisztított napraforgó eladó.	
31/785-8658.

•	Colos külső, belső fóliaborda	 600	 m,	
használt	tápoldatozó	gép,	M30-as	láda,	180-
as	bulgár	talajmaró	rotátor	eladó.	30/3-980-
567.

•	Búza eladó Szentesen. 30/415-7785.

•	Vásárolnék lakatos-, bádogosgépeket, 
élhajlítót,	 fúrógépet,	 gépsatut,	 üllőt,	
CO-hegesztőt,	 műszerészesztergát,	 maró-
gépet,	 kompresszort,	 kisgépeket.	
06-70/624-5475

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/229-
2504.

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

•	Figyelem! Vásárolok mindennemű por-
celánfigurákat,	 üveg-,	 réz-	 és	 bronztárgya-
kat,	kortárs	és	régi	festményeket,	régi	cseré-
pedényeket,	 régi	 könyveket,	 használt	 tollat	
és	 teljes	 hagyatékot,	 fali-,	 zseb-	 és	 karórá-
kat.	 Hívásra	 házhoz	 megyek,	 készpénzzel	
fizetek!	Telefon:	0630	375-7605,	0670	775-
4163

•	Hagyaték felvásárlása, lakáskiürítés, 
lomtalanítás	 akár	 ingyen	 is,	 folyamatosan.	
Telefon:	0630	684-1693

Trapézlemez, cserepes-lemez többfé-
le színben és méretben, hosszú 
garanciával eladó. Telefon: 0630 665-
0209 • www.hodlemez.hu

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

•	Lemezkádat, régiségeket, ingóságot 
veszek,	lomtalanítok.	30/658-6427.

•	Fabrikett RUF tavaszi kezdő	 áron.	 136	
Ft/kg	1000	kg	vásárlásakor.	Ingyenes	kiszál-
lítás	 Csongrád-Csanád	 vármegyében.	 Tel.:	
06-20/368-6808	Eutr:	AA6223711

•	4,7 méteres szántóföldi kultivátor	
(csökkenthető	 2,8	 méterre)	 eladó.	 Tel.:	
06-30/454-4870.

•	4 db fóliasátor sürgősen	 eladó	 (50-7	
m-es).	30/593-7470.

•	Kombájntiszta, 4,5 q kukorica	 eladó.	
30/537-90-72.

•	4 lyukas újszerű gáztűzhely,	 Zanussi	
mosógép,	nagy	képernyős	tv	eladó.	30/422-
1854.

•	Használt kókuszpaplan ingyen elvihe-
tő.	30/350-86-07.

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

•	26-os női kerékpár, 115	és	175-ös	rolók	
eladók.	30/635-7894.

•	SPC 6 soros kukoricavető	 gép	 eladó.	
30/414-3986

Trapézlemez, cserepes-lemez többfé-
le színben és méretben, hosszú 
garanciával eladó. Telefon: 0630 665-
0209 • www.hodlemez.hu

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

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

•	Alig használt bukósisak (M:57-58)	
eladó.	Ára	10.000	Ft.	30/415-7493.

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

•	Sarkokcsiszoló 1800 W, sarokcsiszoló	
710	 W,	 hegesztőpálca	 ESAB	 (5	 kg-os)	 és	
sövénynyíró	500	W	eladó.	Tel:	06-30/3691-
477

•	Fűnyírótraktor eladó. Tel.: 06-30/6771-
833

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

•	Paprikapalánta Multiflow 4000 db	
eladó.	30/617-88-04.

Dunnát, párnát, használt tollat, egyéb 
régiségeket, porcelánokat veszek. 
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 
06-30/852-9489

4x4 méteres bézs színű, vastag boly-
hú, használt, de jó állapotú 
középszőnyeg (padlószőnyeg minő-
ség), és más, kisebb méretű, használt 
közép-, és futószőnyegek eladók. Érd: 
30/9353-845

•	12 m széles, 70	 m	 hosszú	 horganyzott	
colos	fóliaborda	lebontásra,	1.500.000	Ft-ért	
eladó.	 Érdeklődni	 18.00	 óra	 után:	 63/449-
982.

•	Körbálás gyepszéna, szalma eladó,	
házhoz	szállítás	megoldható.	30/3540-869

Ezüstpor eladó. Festőknek, műköve-
seknek, restaurátoroknak ajánlott, 
kb. 15 kg. Érd: 30/9353-845

•	Meghívó a XI. Vőfély-Zenésztalálkozóra!	
Helyszín:	Pálmonostora,	Tornaterem	Időpont:	
2023.	 május	 27.	 16	 óra.	 A	 menü:	 aperitif,	
pogi,	 szürkemarha-pörkölt	 körettel,	 töltött	
káposzta,	 desszert:	 lakodalmi	 sütemény.	
Vacsora	jegyár:	7500	Ft/fő,	20	órától	vacsora	
nélküli	 jegyár:	 2.500	 Ft.	 Tel.:	 06-70/886-
0213	 Jegy	 kapható:	 Pálmonostorán:	 Park	
ABC-ben	és	a	Kis	ABC-ben,	Gátéron:	Fornetti	
boltban,	 Csongrádon:	 Faragó	 Tibornál	
06-30/944-0951,	 Csengelén:	 Szűcs	
Mónikánál	06-30/961-1473	(16	óra	után)

80 literes kéménybekötéses gázboj-
ler, csőregiszteres radiátorok (3 db) 
és öntöttvas radiátor (1 db), továbbá 
muzeális kukoricamorzsoló eladó. 
Érd.: 30/9353-845

Humuszos, kiváló termőképességű 
bányaföld számlásan eladó, kb. 4000 
m3, kitermelt, deponált, csak fel kell 
rakni. Nagy tételben kedvezményes 
az ár. Érd.: 30/9353 845

•	Ablak, erkélyajtó, üvegfalak kitűnő	
minőségben,	 bontásból,	 Németországból.	
Beépítését	is	vállaljuk.	30/282-9225.

•	Zuhanykabin, Aquatek Glass R21	
120x80/195,	bontatlan	originál	csomagolás-
ban	 tervmódosulás	 miatt	 eladó.	 Főbb	 tulaj-
donságok:	Méret:	120x80x195	cm.	Beépítési	
tartomány:	 118-120/78-80	 cm.	 Belépési	
méret:	70	cm.	Üveg:	6	mm	vastag,	átlátszó,	
edzett	 biztonsági	 üveg.	 Profilok:	 fényes	
króm.	 Az	 ajtók	 nyitása:	 emelőmechanikás	
oldalprofillal	az	ajtó	teljes	hosszában,	beépít-
hető	 jobbos	 és	 balos	 állásban	 is.	 Záródás:	
tökéletes	 záródást	 biztosító	 mágnes	 tömítő	
profil.	 A	 zuhanykabin	 ára	 tálca	 nélkül:	
209.900	Ft,	a	helyszínről	elvíve.	Áruházi	ára:	
230.888	Ft/db.	Érd.:	30/9353-845

430 000 Ft-tól
600 000 Ft-tól

„ Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. 
Vigyázol ránk onnan fentrôl, s lelkünkhöz szólsz a végtelenbôl...”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagypapa,
a nagy horgász

Mácsai György
(szentesi lakos)

életének 83. évében elhunyt.

Végakaratának megfelelôen búcsúztatása 
szûk családi körben történik.

Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak.

„ Elbúcsúzom, a Föld már nem otthonom, 
de a szívemet örökre nálatok hagyom.” – Gyászoló család –

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Péli Pál Zoltán
szentesi lakos 70 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni
búcsúztatása 2023. április 21-én pénteken

13.00 órakor lesz Szentesen,
a Kálvária temetô központi ravatalozójából

polgári szertartás szerint.

Drága emléke szívünkben örökké él. – Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Boták Pálné
Boros Irén

szentesi lakos 81 éves korában elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
2023. április 26-án szerdán 14.00 órakor lesz Szentesen,

a Kálvária temető központi ravatalozójából
polgári szertartás szerint.

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Drága emléke szívünkben örökké él. – Gyászoló család
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Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága édesanyánk

Ménesi Józsefné
Csépe Erzsébet

búcsúztatóján megjelentek,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Szeretô gyermekei


