
Név Cím
Mettől - 
meddig

Mit kínál

Szabóné Luczó 
Mária

Jókai u. 
25.

10-16

fix átlátszó zuhanypanel, kis kanapé, heverő 
(ágyneműtartós), de Longhy automata kávéfőző, szőnyeg 
(zöld, új, gépi perzsa), csocsó+biliárd+jéghoki (3 az 1-
ben, átalakítható),gázzsámoly, bogrács+lánc, nyugágy, 
varrógéptalp (Singer, öntöttvas), evőeszközkészlet 
(alpakka), kerti zuhany, kézi fűnyíró, előszobafal, egyedi, 
nagyméretű asztallap+ láb

Kolics Éva
Jókai u. 
35.

10-16 játék, sportszer, könyv, dísztárgy

Sinka Miklós
Jókai u. 
59.

10-16  szg. tetőcsomagtartó, takarítógép, ruha (női)

Pék Istvánné
Kinizsi u. 
31.

10-16 könyvek, ruhák, edények

Hanna és Boti
Kölcsey F.
u. 39/B

10-16 tinédzser és felnőtt ruhák, lakástextíliák, játékok

Vigh Zsuzsanna
Mira

Kölcsey u.
12.

10-16 játék, könyv, felnőtt és gyerek ruha, gyerek járművek

Heizler János
Kölcsey u.
20.

10-16
szerszámok (barkács), barkács alkatrészek (kábelek, 
bilincsek), maradék (de új) vízvezetékszerelési anyagok

Tóth Vanda
Kölcsey u.
38/B

10-16 felnőttruha, vezetékek, TV-állvány, gyerekruha

Dr. Nagy 
Tiborné

Kölcsey u.
59.

10-16
 ruhák, cipők, táskák,gyermek játékok,műszaki cikkek 
(lombszívó, ventilátor, DVD...)konyhai edények, poharak,
ágynemű, paplan, sátor, turista gázpalack

Turcsik 
Istvánné

Kölcsey u.
6.

10-16
mobil klíma, fűnyíró benzines, kerti kapálógép, 
sövényvágó

Coletti Éva
Kölcsey u.
7.

10-16

gyertya, gyertyatartó, ólomüveg (beépíthető),ruhanemű, 
könyvek (angol nyelvű is),Schlitterné Nyuli Anna 
legújabb, Penteléről szóló könyvei, laptopra díszítő 
matrica, női táskák, hímzett terítők, kételemes szekrény 
(tálalós, vitrines), tükrös fésülködőasztal

Gurisatti Gyula
Móra F. u. 
31.

10-16
plüssök,gyerekjátékok,ruhák, cipők,elektronikai 
eszközök,konyhai eszközök, bizsuékszerek,építési 
anyagok

Gurisattiné 
Hajni

Móricz s. 
u. 10/C

10-16 gyerekruhák, játékok,könyvek,dísztárgyak

Nagy Ferencné
Petőfi u. 
65/A

10-16 konyhai eszközök, szerszámok, kerti bútor, dísztárgyak

Vászon Gizella
Petőfi utca
88.

10-16
íróasztal, gyermek és felnőtt könyvek, régi, működőképes 
TV, játékok, ruhaneműk, háztartási gépek

Jakabné Balogh
Rózsa

Platán köz 
9.

10-16
női ruhák, szandálok, papucsok, dunyhás 
ágyneműhuzatok,kis hűtőtáskák 2 db jégakkuval, 
fotóalbum

Fettné Páger 
Edit

Rákóczi u.
27.

10-16 baba-és gyerekruha, felnőtt ruha, cipő, gyerekjáték, táska, 
könyv, bicikli, újságpapírtartó,csillárok, régiségek

SoFeri Rákóczi u. 10-16 gyerekruha, játék, műszaki, kerti eszközök, gépek, 



28. háztartási dolgok

Orosz János
Rákóczi 
utca 19.

10-16

gyermek kerékpárok, retro női kerékpár, babakocsik, 
játékok( pl.Dublo Lego, favasút), könyvek, ruhaneműk 
(gyermek, felnőtt), háztartási eszközök, dísztárgyak, 
népművészeti tárgyak(eredetiek is), lámpák, retro írógép, 
műanyag gyerekszékek asztallal, retro fényképezőgépek 
(pl.Kodak) stb.

Nádra Lajos
Szilágyi 
Erzsébet 
út 51.

10-16
 konyhai felszerelések,radiátor, audiotechnikai eszközök, 
sportszer, játékok

Moldovánné 
Kiss Etelka

Szilágyi 
Erzsébet 
út 57. 

10-16

porcelánok, dísztárgyak, babák, plüssök,konyhai 
eszközök,szerszámok,ruhaneműk, cipők, táskák,virágok, 
növények,kerti kiegészítők,bizsuk, könyvek,csipkék, 
horgolt terítők

Csevákli Gyula
+ Márti

Tamási 
Áron u. 
10.

10-16

lámpák, konyhai edények, porcelán (nippek),dísztárgyak 
(bőr tükör), csipkék, játékok (Kinder - tojás), 
vetítővászon, balta, lombseprű, ablakra vászonroló, 
ruhanemű, kvarclámpa, szegélynyíró, fűnyíró, kerékpárok

Keve Miklósné
Tamási 
Áron u. 
53.

10-16
 ruhanemű, használati tárgyak, dísztárgyak, beltéri 
tolóajtó, képek, bizsuk, kiegészítők, táskák

Szilvási Katalin
Tamási 
Áron u. 6.

10-16
bútor, sporteszköz, ruhanemű (felnőtt, gyerek), cipő 
(gyerek), elektronikai eszközök

Horváth Anikó
Tamási 
Áron u. 9.

10-16 gyerekruhák, gyerekjátékok, kerti dolgok, egyéb...

Garancz Csilla
Tamási 
Áron utca 
61.

10-16
gyermekjáték, ruhanemű, virágkaspó, bizsuk, konyhai 
eszközök stb.

Gecse Jánosné
Thököly 
Imre u. 26.

10-16  háztartási edények, gázpalack+gáztűzhely

Varga Péter
Thököly 
Imre u. 27.

10-16
háztartási cikkek, dísztárgyak, ruhanemű, elektromos 
háztartási eszközök

Takácsné 
Czékli Mária

Tóth 
Árpád u. 
1.

10-16
felnőtt és gyerek ruházat, felnőtt és gyermek könyvek, 
gyermekjátékok, háztartáshoz köthető tárgyak 

Juhász Gyula
Tölgyfa 
köz 4.

10-16
régiségek (könyv, lámpa), retro tárgyak, kerámiák, játékok
(pl. Pajtás fémépítő)

Makrai Sándor
Vak 
Bottyán u. 
13.

10-16
szerszámok, könyvek, játékok, gyerekruhák, régi 
háztartási eszközök, kitűzők, kitüntetések, kerékpár, 
háztartási gépek, szocialista relikviák

Szilágyi 
Sándorné, 
Fekete 
Károlyné

Venyimi út
19. 

10-16
kisgyerek ruhák, játékok, felnőtt ruhák, cipők, díszített 
üvegek, terítő, női ruha, kabát 

Bányai Tamás
Zrínyi M. 
u. 27.

10-16
bútorok (székek, fotelek, asztal), szerszámok (kasza, 
sarló),működőképes TV


