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OPTIKA PLUS+
Nézzen be, hogy jobban lásson!

Dombóvár - Tesco   Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. 
Nyitva: H-SZO: 9.00-20.00, V: 9.00-19.00; Tel.: (74) 460-386; Mobil: (30) 830-6009
www.optikaplus.hu         /ingyenszemvizsgalat

Kerülje el a sorbanállást, jelentkezzen be ingyenes 
szemvizsgálatra: www.ingyenszemvizsgalat.hu

Ajánlatunk 2017.03.31-ig érvényes. Pontos részletek az üzletünkben!

Szemrevaló ajánlatok!
Multifokális komplett szemüvegek

Alap szemüveg

95 990 .- helyett 45 990 .-

Normál szemüveg

129 990 .- helyett 99 990 .-

Lencse: 
 HOYA Summit

Választható keretek:  
 Viewoptics  
 Avanglion 
 Aboriginal

EXTRA szemüveg

159 990 .- helyett 109 990 .-

Lencse: 
 HOYA Summit EXTRA

Választható keretek:  
Bármelyik keret 
a teljes készletből

Megszokási 

garancia!

helyett 45 990 .-

Megszokási 

garancia!Megszokási 

garancia!
Legjobb 

ár!
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Nagyobb 
keret-

választék!

Választható keret:
 Viewoptics

Lencse:
 HOYA Amplitude
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Hirdetmény az általános 
iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, hogy az általános iskolákban a 2017/2018. 
tanévre történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: 
Nkt. ) 45. § ( 1 ) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyerek 
köteles az intézményes nevelés–oktatásban részt venni, tankötelezett-
ségét teljesíteni. 
A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a 
szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 
A nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlett-
ségnek megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget az óvoda igazolja. 
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felven-
ni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola 
körzetében lakik.  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteit a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2017. február végéig 
nyilvánosságra hozta, mely rendelkezés nem érinti a szülő szabad isko-
laválasztáshoz való jogát.
A rendelet 22. § (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni
– a gyerek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lást.
A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend 
szerint. 
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése 
alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet az igazgatói 
döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, ha nem 
állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell cí-
mezni. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továb-
bá az, aki  nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyer-
meke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 
szabálysértést követ el.
Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyer-
mekükre vonatkozó általános iskolai beíratási kötelezettségüknek a kö-
telező felvételt biztosító vagy választott általános iskolában.
Dombóvár, 2017. március 7.

Tolna Megyei Kormányhivatal

Életmód
A túl sok ülés és a túl kevés testmozgás gyorsíthatja az öregedést 
A naponta több mint tíz órát ülő és kevés fizikai aktivitást végző idősebb nők sejtjei gyorsabban öre-
gednek, mint azon társaiké, akik kevesebbet ülnek és többet mozognak napközben – állítják a San Di-
egó-i Kaliforniai Egyetem orvostudományi karának szakemberei.
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 ■  A szerződésben vállalt 
határidő előtt és költség-
kereten belül elkészült a 
nyári vizes világbajnok-
ság központi létesítmé-
nye, amelyet Duna Aré-
nának kereszteltek el .

Az átadón Tarlós István el-
mondta: Budapest célja, hogy 
számokban felülmúlja az el-
múlt két vizes világbajnokság 
eredményeit: 2013-ban Bar-
celonában és 2015-ben Ka-
zanyban háromezer sporto-
ló vett részt, százezer néző 
szurkolt a helyszíneken, a 
televízió-közvetítésekkel pe-
dig közel négymilliárd nézőt 
értek el. Ezt szeretné most 

Látogasson el családjával Ma-
gyarország legnagyobb ker-
ti trend és életmód kiállítá-
sára, töltődjön fel ötletekkel, 
nyerjen ihletet és alkosson 
olyan kertet vagy teraszt ma-
gának, amiben mindig, min-
denki mosolyog! Kerti búto-
rok, grillek, árnyékolók, kerti 
gépek és szerszámok, kültéri 
világítás, medencék, szaunák, 
öntözéstechnika és inspiráci-
óban gazdag bemutatókertek 
várják az érdeklődőket már-
cius 24-26. között a Budapest 
Sportarénában! 

A Gardenexpo társrendez-
vénye, a több ezer virágzó or-
chideát és fantasztikus kom-
pozíciókat bemutató, azonos 
jeggyel látogatható Orchidea 
Ünnep ezúttal világ körüli út-
ra hívja az orchidea szerelme-
seit. Érdemes előre regiszt-
rálni a www.gardenexpo.hu 
oldalon, hiszen egy kerti gar-
nitúrát is lehet nyerni!

Csillapítsa kertvá gyát a Gardenexpón!

Benőtt köröm kezelése 
orvosi beavatkozás nélkül
A 3TO SPANGE-t benőtt 
köröm szabályozására 
használjuk a jól bevált 
fogszabályozás mintájára. 

Forradalmian új megol-
dás azoknak, akik hónapok, 
akár évek óta szenvednek a 
benőtt köröm fájdalmaitól. 
Ennek a kezelése nagyon sok 
esetben a sebészeten végző-
dik, ahol drasztikus sebésze-
ti beavatkozással eltávolít-
ják a köröm egy részét vagy 
akár az egész körmöt. A leg-
rosszabb esetben lézeres be-
avatkozásra kerül sor, mely a 
köröm deformálódott növe-
kedését eredményezheti. 

A munkám lényege, 
hogy ezen problémás lá-
bak speciális kezelésével 
(3TO Spange, Podofix aktív 
Spange, Combiped Spange) 
az orvosi beavatkozás elke-
rülhető! A technika nagyon 
bevált módszere a benőtt 
körömnek, a folyamatos hú-
zó hatás megszünteti a kö-
römbenövést. A terápia a 
köröm természetes növeke-
dési irányát állítja helyre. A 
benőtt köröm felemelésével 
azonnali fájdalomcsökke-
nés érhető el, így a páciens 
általános közérzete is javul. 
Gyerekeknek is!
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Személyszállítással 
foglalkozó cég

„D” kategóriával rendelkező 
AUTÓBUSZVEZETŐ

kollégákat keres Dombóvár 
és környező településeiről.

Jelentkezni lehet
a denso@homm.hu-n rövid 

önéletrajzzal vagy
a +36-20-215-6767-os

telefonszámon 
munkanapokon

09:00-17:00 óra között.

Állásbörze

A munkahelyváltás egyik leg-
nagyobb kockázata, hogy rosz-
szul választunk, megbánjuk 
a váltást. Ez a kockázat nem 
tüntethető el teljesen. Mindig 
lesznek ismeretlen tényezők, 
amikkel szembesülve akár az 
új, nehezen megszerzett állás 
elhagyása mellett kell dönte-
nünk. Az állásinterjún jól kér-
dezve, jól fi gyelve viszont sok 
tényezőt kizárhatunk:

Milyen a munkakörnyezet, a 
munkahely felszereltsége?
Vannak, akik nem szívesen 
dolgoznak egyterű irodá-
ban, mert nem érzik úgy, 
hogy kellően tudnának 
koncentrálni. Ne felejt-
sük el: a puding próbája az 
evés… Ha még sosem pró-
báltuk, és épp munkanél-
küliek vagyunk, szinte nincs 
kockázat: próbáljuk ki, hátha 
mégiscsak tudunk ilyen he-
lyen dolgozni. Az ilyen 
berendezésű irodák-
ról érdemes tud-
ni, hogy mindig 
van olyan helyiség, 
ahová ideiglenesen 

el lehet vonulni, ha egy-egy el-
mélyülést kívánó munkát kell 
elvégezni.

Milyen a leendő főnök?
Amikor megérkezünk az in-
terjúztatóhoz, akkor hogyan 
keresik őt, hogyan említik? 
Tegezve, magázva, keresztne-
vén, vezetéknevén? Hogyan 
szólnak neki, hogy megérkez-
tünk? Telefonon, bekopogva 
az irodájába? Nagyjából fel-
mérhetjük, hogy ezek alapján 

tisztelik, kedvelik vagy retteg-
nek tőle, és szorongva szólít-
ják meg. Ennek megfelelően 
dönthetünk, hogy akarunk-e 
itt dolgozni.

Milyenek a kollégák?
Amíg az interjúztatóra vára-
kozunk, alkalmunk lehet arra 
is, hogy a kollégák egymás-
hoz való viszonyát, illetve 
a helyhez való viszonyukat 
felmérjük. Hogyan öltözköd-
nek? Sietve, szapora léptek-
kel közlekednek, nyomasztó 
testtartást látunk rajtuk, ide-
gesek-e vagy jó hangulatúak?

Ha bármi kétségünk van az 
adott állással kapcsolatban, ér-
demes valakivel beszélnünk 
erről. Mi nem tetszett, mi nyo-
masztott? Mi a véleménye erről 
annak, aki jól ismer minket? 
Tudunk-e valahol kompromisz-
szumot találni, és szükségünk 

van-e arra, hogy komp-
romisszumot ke-

ressünk, vagy 
megtehetjük, 
hogy ne fo-
gadjuk el az 
állást?

Hogyan válasszunk munkahelyet?

A rovat a cvonline.hu együttműködésével készült.
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Kaposszekcsőn a Liget lakóte-
lepen újszerű, 4. emeleti 50 m2-
es galériás lakás eladó. Iár: 4,6 
MFt. Érd.: 06-30/500-2868

Marcali legszebb helyén panorá-
más, 2730 m2 zártkerti szőlőhegy 
présházzal sürgősen eladó vagy 
művelésre átadó. Villany van, víz 
beköthető. 06-30/3377-800

TÁRSKERESÉS

38 éves srác társat keres hűség-
ben és megértésben. Leveleket 
„Rózsa” jeligére a Szuperinfó 
Reklámirodába várom.

34 éves helyes férfi barátnőjét 
keresi komoly kapcsolatra. Tel.: 
06-30/331-7816

ÁLLAT

1 éves vörös tyúkok eladók. Érd.: 
06-70-241-9062

160-180 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-30/3324-175

Előnevelt csirke kiszállítással. 
Sárga 400.-/db, sárgahús, ken-
dermagos 420.-/db, húsfehér 
450.-/db. 06-20/9391-895.

150-200 kg-os hízók eladók. Tel.: 
06-30/2043-621

Középtermetű, házőrző kutyát 
vennék féléves kortól. Tel.: 
74/461-887

Hízók eladók. Tel.: 06-74/485-
485

Fríz bikaborjak eladók. Tel.: 
74/467-119

Héthónapos németjuhász kan 
kutya eladó. Tel.: 06-74/463-399

JÁRMŰ

Simson motort vásárolnék, más 
régi motor is érdekelhet, üzem-
képtelen is. 06-20/351-3711

Apróhirdetése megjelenik az interneten is 
a http://dombovar.szuperinfo.hu és kérésre a 
www.infodombovar.hu oldalakon. A legfrissebb 
hirdetésekről már egy nappal a nyomtatott 
megjelenés előtt értesülhet, ha lájkolja a 
Dombóvári Szuperinfó oldalát a Facebook-on!Apró

ÁLLÁS

Takarítónőt felveszünk. Tel.: 06-
30/313-8410

Keszthely, Mámor Bár munka-
társakat keres. Konzumlányok 
jelentkezését várom. Magas kere-
seti lehetőség. Szállás megoldott. 
Érd.: +36-30/3313-997

Pénzügyi tanácsadó munka-
körbe keresek önállóan dolgozni 
tudó, jó kommunikációs képes-
ségű, agilis személyt. Minimum 
középfokú végzettség. Ingyenes 
képzési lehetőség, magas jut-
tatási csomag. Jelentkezését 
várom: bercekiza@gmail.com 
+36-30/378-5040

Végzettséget nem igénylő köny-
nyű, középnehéz fizikai munkára 
női, férfi jelentkezőket keresek. 
06-30/467-2059

Gépkocsivezetőt keresünk nagy-
berki telephelyünkre! C, E kate-
góriás jogosítvány, GKI kártya 
szükséges! Feladat még: raktár-
kezelés. +36-30/427-5154

Dombóvári vállalkozásomba 
autóalkatrész kereskedelmi gya-
korlattal eladót keresek. Jelent-
kezni SMS-ben, visszahívom: 06-
30/881-3014

Dombóvári férfi munkaerőt kere-
sünk fizikai munkára. Tel.: 06-
30/6366-056.

Temetkezési szolgáltató jogosít-
vánnyal rendelkező gépkocsive-
zetőt keres. Tel.: 06-30/396-4679.

Autóipari szolgáltató vállalat 
országosan hosszú távú mun-
kára minőségellenőröket, beta-
nított munkásokat, varrónőket 
keres. Juttatások. 150-200.
e.-Ft. nettó/hó+ szállás, mun-
karuha, negyedéves bónusz, 
fizetési előleg. Érd: hr@fentisg.
eu 06/20-277-1070.

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosí-
tott. 06-70/354-9321

Sertéstelepre tapasztalattal ren-
delkező állatgondozókat keresünk 
hosszú távra. Részletek az alábbi 
telefonszámon: 06-70/620-5030, 
06-70/886-3863

Villanyszerelő munkatársakat 
keresünk, környékbeli munkák-
ra. Fizetés megegyezés szerint. 
Érdeklődni: 06-30/640-2039

Dombóvár, Kölcsey u. 23. alatti 
150 m2-es családi ház eladó 2907 
m2 telken. Tel.: 06-30/421-3242

Dombóvár, Ivanich u. 12. három-
szobás, rendezett családi ház 
azonnali költözéssel, gázfűtés 
+cserépkályhákkal, nyugodt, 
barátságos környezetben, áron 
alul eladó. 06-30/901-99-38 

Dombóvár-Szőlőhegyen nyu-
godt környezetben felújított, télen 
is lakható, cserép- és vaskályha 
fűtéses présház, pince melléképü-
letekkel, gondozott szőlővel, gyü-
mölcsössel, konyhakerttel, 1550 
m2-es területtel, teljes felszerelés-
sel eladó, vagy értékegyeztetés-
sel lakásra, nyaralóra, apartmanra 
cserélhető. Víz, villany, kövesút 
van. Érd.: 06-20/421-93-07

KIADÓ

Dombóváron bútorozott, kétszo-
bás, egyedi gázfűtéses albérlet 
hosszú távra kiadó. 2 havi kau-
ció szükséges. Tel.: +36-30/184-
3265

INGATLAN VIDÉK

Döbröközön jó állapotú, 3 szo-
bás, család ház 1751 m2 terü-
lettel, panorámás kilátással, 
központi fűtéssel /vegyes +gáz/, 
melléképületekkel eladó. Tel.: 06-
30/628-4610

Eladó Kaposszekcsőn, nyárosi 
hegyen 1200 négyszögölön prés-
ház (konyhával, tetőtér beépíthe-
tő), kert, szőlő, gyümölcsfák. Víz, 
villany van. Irányár: 750.000 Ft. 
06-74/464-196

Mágocs, Damjanich u. 36. három-
szobás, gáz-vegyes fűtésű családi 
ház tehermentesen, egy tulajdo-
nostól, áron alul eladó. Azonnal 
beköltözhető. 06-30/901-99-38 

Mágocson eladó 120 m2-es sor-
házi lakás. 3 szoba +2 félszoba, 
összkomfortos, vegyes tüzelésű 
fűtéssel. Garázs, pince van. Tel.: 
06-72/451-197, 06-20/775-92-14

Tékesen 3 szobás ház 2600 m2 
telekkel, istállóval, gyümölcsössel 
eladó. Tel.: 06-30/281-2098

Nagyberki telephelyünkre rak-
tárosi-alkatrész értékesítő mun-
kakörbe munkatársat keresünk. 
Fényképes önéletrajzokat a 
berkibonto@gmail.com címre vár-
juk.

Édesség forgalmazó cég üzlet-
kötő kollégát keres. Gépjárművet, 
telefont biztosítunk. Kiemelkedő 
bérezés. Fényképes önéletraj-
zokat az edessegforgalmazas@
gmail.com címre várjuk.

CO hegesztőket keresek dombó-
vári munkahelyre. Tel.: 06-70/650-
1236

Csikóstőttősre a kocsmába pul-
tos hölgyet felveszek. Érd.: 06-
30/981-9977

INGATLAN DOMBÓVÁR

Dombóvár központjában kiváló 
befektetés, Hunyadi tér 8. szám 
alatt lebontandó családi ház 
telekkel eladó.Érdeklődni este: 
06-70/583-0013

Dombóváron, Bezerédj utcában 
4. emeleti, 72 m2-es, 3 szobás, 
hőmennyiségmérős, központi 
fűtéses, felújított lakás eladó. Érd.: 
06-30/559-7732, 06-20/294-0075

Dombóváron, Jókai utcában, 
5 lakásos tégla épületben, zárt 
udvarban, első emeleti, egyedi 
gázfűtéses, kétszobás, beépített 
konyha +nappali, erkélyes lakás 
ingatlan alatt levő garázzsal együtt 
eladó. 06-30/868-0385

Újdombóváron a volt Royal 
Söröző, 135 m2-es üzlethelyiség 
bármely célra, hosszú távra kiadó 
vagy eladó. Tel.: 06-70/945-1447, 
06-70/945-1426

Dombóváron háromszobás, 
+nappalis, különbejáratú, tetőtér-
beépítéses, gáz + cserépkályha 
fűtésű családi ház dupla garázs-
zsal, rendezett udvarral eladó. 
Tel.: 06-70/945-1447, 06-70/945-
1426

Építési telek Dombóváron köz-
ponthoz közel, Zrínyi utcában 
eladó. 566 m2, gáz, víz, villany, 
szennyvíz bevezetve. Iár: 8 MFt. 
Érd.: 06-30/185-5575

Dombóvár, Rét u-ban kétszobás, 
komfortos, felújítandó családi ház 
eladó vagy elcserélhető balatoni 
telekre, ingatlanra értékegyezte-
téssel, hitelre állami támogatással 
is. Tel.: 06-20/559-7967

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-77-77

2,20 cm széles, rögtörős gyári 
kombinátor eladó. Irányár: 
135.000 Ft. Tel.: 06-30/328-9697, 
74/464-413

Platós autó és Renault Clio jó 
motorral és jó gumikkal, műsza-
kival és akksival eladó. Tel.: 06-
30/442-4146, 06-74/465-442



72017. március 9.

Bridgestone használt nyári 
gumik, 4 db 245x65x17 /pick up 
autókra/ 80.000 Ft/4 db eladók. 
Tel.: 06-20/259-1041

SZOLGÁLTATÁS

Építési költségvetés bankhitel-
hez, biztosítóhoz, pályázathoz. 
Vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek. http://grandeingatlan.
hu, 30/250-6996

Ács-tetőfedő munkák, régi és 
új tetők, teraszok készítése, cse-
repezés, csatornázás, gipszkar-
tonozás. Ingyenes felméréssel, 
anyagbeszerzéssel. 06-30/346-
9871, 06-74/461-284.

Megrongálódott a kéménye? 
Bontását, építését vállaljuk 
bármilyen tető esetén. Tel.: 06-
30/611-6693

Masszázst vállalok! Igény szerint 
házhoz megyek. Judit Tel.: 06-
30/583-9015

Szippantást vállalok Dombóvár 
50 km-es körzetében kedvező 
árakkal. Tel.: 06-30/640-1616

Horváth-Ablak: nyílászárók, 
árnyé ko ló be ren de zé sek teljeskörű 
be épí tése, javítása kőműves-
munkával. 06-20/4038-400, 06-
20/336-0011

Daruzás 30 tonnáig 06-30/640-
1616, fuvarozás önrakodós autóval 
06-30/240-1419. BU-DA-FU Kft.

Kőműves, lakatos, hegesztő 
munkát vállalok rövid határidővel, 
korrekt áron. 06-20/448-0953

TV-javítás szállítással, Dombó-
váron és környékén. Érd.: 06-
30/6627-813, 06-30/298-1697, 
74/465-669, Molnár.

Varrógépszerviz! Rendkívüli 
árengedmény! Árainkról bőveb-
ben: www.varrogepszerviz.net 06-
70/565-2922

Villanyszerelést, bádogozást vál-
lalok hétvégén is. Kis munkákat is! 
Tel.: 06-20/4177-177.

Motoros fűkaszával utcán, kert-
ben kaszálást, rotálást vállalok. 
Dombóvár 10 km-es körzetében. 
Tel.: 06-30/584-5697

OKTATÁS

Személyre szabott angol nyel-
vi magánórák! Továbbfejlesztené 
angol tudását, nyelvvizsgára 
készül, gyermekének gondja van 
az angollal? Tel.: 06-30/540-4057

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Ven dég lá tás-
szer vező-Vendéglős, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

VEGYES

Szemes és csöves kukorica, búza, 
árpa, tritikálé, hízó eladó. Tel.: 06-
30/270-5151, 06-30/556-0995

Kukorica, búza és réti széna kör-
bála eladó. Szállítás megoldható. 
Tel.: 30/9562-815.

Pétisó 5-10-25 kg-os kiszerelés-
ben kapható. Dombóvár, Kórház 
u. 32. Tel.: 74/462-560

Mályva színű coloniál ágy + 
dohányzóasztal 2 fotellel meg-
kímélt állapotban 40.000 Ft-ért 
elvihető. Ugyanitt 2 Gabi heverő 
eladó. Tel.: 06-30/5319-704

Igavonó alacsony kápás lószer-
szám, 1 pár újszerű állapotban 
eladó vagy tűzifára elcserélhető. 
Tel.: 06-72/451-236 déli órákban, 
06-30/253-0986

Forgószék jó állapotban 5.000 
Ft-ért, reluxa négyszögvas 4 m-es 
/4x4 cm/  2.000 Ft-ért eladó. 06-
20/486-4174

Takarmányborsó eladó. Tel.: 06-
20/458-0036

IBC 1000 L-es, raklapos, műanyag 
tartály eladó akár kiszállítva is. 06-
30/9472-430.

Bontott tetőgerendák eladók. 
Tel.: 06-20/9724-248

Nagyteljesítményű daráló, gya-
lugép, kompresszor, 400-as 
vizes köszörűgép eladó. Tel.: 06-
30/747-0240

Fólia sátorhoz 7-8 m-es műanyag 
csövek, 10 db, egy olajégő termo-
sztáttal, 6 kW-os hőtárolós kályha 
termosztáttal alkatrészenként is 
eladó. 74/466-068

1200-as Lada első sárvédő és 
alkatrészek, valamint állítható, 
farugós ágy téli-nyári fordítha-
tó matraccal, 90x200-as olcsón 
eladó 25.000 Ft-ért. Érd.: 06-
20/9141-893

KERESEK

Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: 06-20/9275-689.

Birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez 
régiséget, hagyatékokat vásáro-
lok. Érd.: 06-30/979-9529

Akáccsemetét vásárolnék 800 
db körül. Tel.: 06-30/557-3355

Könyökkaros napellenzőt vásá-
rolnék használtan, bármilyen 
méretben. Tel.: 06-70/225-1550

RÉGISÉG

Magas áron vásárolok régi 
bútorokat, festményeket, falió-
rákat, porcelánokat, hagyatékot. 
74/435-209.

Régiségkereskedő venne öreg 
bútorokat, disznóvágási felsze-
reléseket, zománcedényeket, 
hastokot, fateknőt, üvegballono-
kat, műanyag hordót, spalettát, 
zsalugátert, porcelánokat, öreg 
tollat, ócskavasat/. Tel.: 06-
30/322-55-83
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