
6 2023. május 30.

•	Süldők hízók eladók. Tel.:	06-30/382-
8287

•	Anyabirkák kos és bárányok	 eladók.	
Érd.:	 30/742-6227	 telefonszámon	 szom-
bat-vasárnap.

•	Tanyasi csirke élve és	 pucolva,	 hízók,	
süldők,	 malacok	 eladók.	 Telefon:	 30/382-
1184.

•	1 éves bisont havanese	 kiskutyák	
eladók.	Telefon:	0630	286-0818

•	1 éves Welsh póni	eladó.	Tel.:	30/565-
2055

•	Mangalica koca eladó. Tel.:	 30/228-
9347.

•	Paraszttyúkok, napos csibék, kislibák	
eladók.	70/225-6982.

•	Napos parasztcsirkék eladók 
Szentesen.	30/363-8777.

•	Birkahús folyamatosan eladó össze-
vágva	2600	Ft/kg.	30/535-7641.

•	Baromfi indító-, nevelő- és	 befejező,	
illetve	 napraforgóval	 kevert	 vegyes	 takar-
mánykeverék	 megrendelhető.	 0630/705-
1569

VEGYES
•	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.

•	Újszerű beltéri tolóajtó és	 hőszigetelt	
ablak	eladó.	30/366-88-46.

•	Tégla és kúpcserép bontásból	 eladó.	
70/283-8865

•	Tűzifa eladó. Vegyes kemény	 6300	
Ft/100	 kg,	 akác	 7300	 Ft/100	 kg.	 EUTR:	
AA2904454.	Tel.:	70/165-8954

•	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

Bútorasztalos vásárol régi antik búto-
rokat és tárgyakat, valamint öreg 
motorkerékpárokat. Akár romos, fel-
újításra váró állapotban is. Tel.: 
06-30/915-1072

•	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. Telefon: 0630 276-
7093

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

•	Hagyatékból bútorok, ágyak, rekami-
ék,	 fotelek,	 televíziók	 és	 háztartási	 eszkö-
zök	eladók	Szegváron.	30/499-3533.

•	Csomagolt bála (rozs, árpa)	 eladó.	
20/496-4470

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.

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

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

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/229-
2504.

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

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

•	Lebontásra váró épület anyaga	ingyen	
elvihető	 bontás	 fejében.	 Sürgős.	 30/816-
8939,	30/750-0344.

•	Hesston körbála szalma eladó.	 5000	
Ft/db.	30/493-8446

•	Régiségeket, lemezkádat, szerszá-
mokat, kosarakat,	 hagyatékot,	 ingóságot	
veszek.	30/658-6427.

•	Épület bontását vállalom. 70/257-
4292.	
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