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•	Bontott vályogtégla és tetőcserép	 KD	
160-as	terménydaráló	eladó.	20/9141-935.

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

•	Oxigén-dissous hegesztő eladó, 
komplett	felszereléssel.	30/539-7244

•	Figyelem! Vásárolok mindennemű 
porcelánfigurákat,	 üveg-,	 réz-	 és	 bronztár-
gyakat,	 kortárs	 és	 régi	 festményeket,	 régi	
cserépedényeket,	 régi	 könyveket,	 használt	
tollat	 és	 teljes	 hagyatékot,	 fali-,	 zseb-	 és	
karórákat.	 Hívásra	 házhoz	 megyek,	 kész-
pénzzel	 fizetek!	 Telefon:	 0630	 375-7605,	
0670	775-4163

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

•	Eladó gyári terménydaráló, Thomas	
vízszivattyú,	búvárszivattyú.	70/525-6171

•	40 LE-s DEUTZ traktor	 (zöldrendszá-
mos),	 160	 cm-es	 talajmaró,	 242-es	
Fortschitt	kisbálázó,	kisebb	traktorhoz	való	
váltva	forgatós	eke	eladó.	30/570-8549.

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

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

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

•	Talicskát, fatragacsot, kocsit, régisé-
geket,	hagyatékot	veszek.	30/658-64-27.

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

•	Újszerű gyermekágy matraccal, ágy-
neművel	 eladó.	 Ára:	 23.000	 Ft.	 30/2060-
994	14-18	óráig.

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

•	Kisfiú 20-as kerékpárt vennék.	
30/535-5144

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

•	Nagy ló jártató, Jura	 kávéfőzőgép	
eladó.	30/827-5685

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

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

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

•	Fából készült régi bútorok	 eladók,	 kis	
méretű	 egész	 és	 fél	 tégla	 ingyen	 elvihető.	
30/270-9560.

•	300 cm hosszú kopolit	üveg,	kb.	40	m2	
ingyen	 elvihető.	 Érdeklődni	 a	 0630/364-
3244	telefonszámon.

•	Fűszerpaprika palántát vennék. Lehet	
szálas	is.	70/626-1629.

•	Működőképes kerékpárt, centrifugát 
vennék.	30/1831-834

•	Szendvicspanel eladó. Kerti szivattyút	
keresek.	20/367-6889.

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

•	200 l-es fémhordó, hagyományos	
kasza,	 román	 étkező	 szekrénysor	 eladó.	
70/318-8073

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

•	Körbe forgó emelő és	vízszintes	szalag-
rendszer	eladó.	20/367-6889.

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

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

•	2 db 25 literes	 szódás	 ballon,	 400	 db	
rasel	zsák,	sertés	önetető	és	önitató	eladó.	
70/576-6160.

•	FÉG 21-es gázkazán 15.000	 Ft-ért	
eladó.	30/981-9285.

•	Garázsvásár Szentesen. Bútorok, 
könyvek,	 szerszámok,	 üvegek	 stb.	
Egyeztetés	telefonon:	30/282-9225.

•	Körbálás búzaszalma eladó. 30/229-
2504.

•	Nemesvakolat 2 mm-es, (peaston	
2073	színkódú)	30	m2-re,	hozzá	való	alapo-
zó,	 nagy	 méretű,	 újszerű	 gyermekcsúzda	
dobozban	és	hagyatékból	bútorok,	szőnye-
gek	eladók.	30/611-7126.

•	Bontásból eladó: kis és	 nagy	 méretű	
tégla	kis	és	nagy	mennyiségben,	több	fajta	
mázas	cserép,	kúpcserép,	faanyag,	vályog.	
Szentes,	Bercsényi	u.	39.	30/925-86-08.

•	60 literes duplafalú pálinkafőző	 tarto-
zékokkal,	 ruhásszekrények,	 gardrob,	 ágy	
matraccal,	heverő,	8	személyes	étkezőasz-
tal	 székekkel,	 elektromos	 hősugárzók,	
hűtőszekrények,	 fagyasztóládák,	 régi	 tele-
víziók,	 egyéb	 fém-és	vashulladékok	eladók	
Csongrádon.	30/200-9526
•	Mezőgazdasági gépeket veszek (trak-

tort,	pótkocsit,	bálázót	más	munkagépeket).	
30/281-7249.
•	6 ha új vetésű,	gyommentes	lucernaszé-

na	 kaszálásonként	 egyben	 eladó.	 Telefon:	
0630	254-0046
•	Búza, árpa eladó Szentesen.	 30/415-

7785.
•	LEO szivattyú, 50 m	 colos	 locsolócső,	

vaskapuk	eladók.	30/363-8777.
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„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod.
Találjál odafönt örök boldogságot.”

Szeretettel emlékezünk

Farsang Erzsébet
halálának 1. évfordulóján.

Szeretô gyermekeid

Tetőfelújításból származó

SZALAGCSERÉPSZALAGCSERÉP
ingyen elvihető.ingyen elvihető.

Szentes, Burián L. u. 3/a.

„ Tied a csend, a nyugalom, 
Miénk a könny és fájdalm. 
Akartunk mi még annyi jót és szépet, 
De a sors életünkben mindent összetépett.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel,
akik szerették és ismerték, hogy

Oláh Imre (Kabos)
70 éves korában elhunyt.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazon rokonoknak, barátoknak,

munkatársaknak, ismerôsöknek, akik drága szerettünk

Bugyi Imre
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban velünk együttéreztek.

Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Tóbiás Lajos
temetésén megjelentek,
részvétüket fejezték ki.

Gyászoló felesége és családja

RENDELJE MEG ONLINE, 
MEGJELENIK OFFLINE!
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