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A Zsigmond-Solver Kft.

dolgozni akaró
munkatársat felvesz.

Gépkocsivezetõket
keresek belföldi
áruterítõi m
unkára!
munkára!

Elõnyt jelent építõipari jártasság!

C. kategóris, GKI, PÁV III.

Tel.: 06/30/318-0654.

Telef
on: 06/30/415-7819.
elefon:
Túr-Plusz Kft.

MUNKA
Ács
Ácsoo t vagy faiparban jártas
munkaerõt felveszek. Nyemcsok
Mihály 06/30/312-4284
Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugatmagyarországi (Gyõr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNCs, hegesztõ, stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni: 820 óráig, 06/70/639-9920.
JOBmotive Kft.
Hunyai pulykatelepre gondozót
felveszünk. Varga László - 06/30/
9388-113
Gyõri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autószerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk:
versenyképes fizetés, cafeteria,
szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelõleg. Érdeklõdni
lehet telefonon: 06/70/415-9021.
JOBmotive Kft.
Szuperinfó kihordásra munkavállalókat keresek. Vegyifutár Kft.
Érdeklõdni: 06/20/2732-382
Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari
multi keres betanított munkakörbe,
biztonsági öv összeszerelõ kollégákat
sopronkövesdi gyárába, 3 mûszakos
munkarendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedõ bér mellett,
13. havi fizetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelõleget is biztosítunk.
Érdeklõdni: 06/70/600-9021.
JOBmotive Kft.
Szarvasi dohányboltba eladót
felveszünk versenyképes fizetéssel!
Szakképzettség elõnyt jelent, de
nem feltétel! Számítógépes ismeret
szükséges! Tóth Ferenc: 06/20/
9621-009
Kõmûves segédmunkást keresünk
biztos munkahelyre. Telefon: 06/20/
316-4705. Meleagrys-13 Kft.

Hosszú távú munkalehetõség!
Békésszentandrási, saját húsüzemünkbe keresünk munkavállalókat. Munkarend: 3 mûszakos.
Munkakör: csomagoló. Elvárások:
igényesség, pontosság, megbízhatóság, akár önálló munkavégzés.
Amit kínálunk: munkaviszonyos
szerzõdés, bérpótlékok, munkába
járás. Munkába járás: Biztosítjuk.
Munkakezdés: 2019.03.01. További
információ és jelentkezés az alábbi
telefonszámon: HSA Kft. 06/30/5071961. Hívja most!
A Meleagrys-13 Kft. Gyomaendrõd
és környékérõl jogosítvánnyal
rendelkezõ baromfigondozót felvesz.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/
9439-601
A PÁJER Pékség gyomaendrõdi
mélyhûtõs
üzemébe
PÉK
szakmunkást vagy péksütemény
gyártásában gyakorlattal rendelkezõ
munkást keres. Heti 5 napos
délelõttös munkakör. 280.000300.000 Ft/hó munkabér. Bejárási
költségtérítés. Telefon: 06/30/9672741
Köteles Ven
déglõ 05 órától, dolgozni
Vendéglõ
tudó szakácsot vagy betanított
szakácsot, esetleg ügyes konyhai
kisegítõt felvesz. Érdeklõdni: 06/30/
266-2790
Gyomaendrõdi étterembe szakácsot
keresünk. Vígh Tamás 06/70/5469044

Köteles Vendéglõ kisegítõ
felszolgáló munkakörbe, B.
kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat felvesz áprilisi
kezdéssel. Munkaidõ: 09-13 óráig.
Továbbá a nyári szünet tartalmára
diákokat felvesz! Képzettség nem
szükséges! Érdeklõdni: 06/30/2662790
A City-Grill Étterem pultos/
felszolgáló munkakörbe munkavállalót felvesz! Jelentkezni
személyesen, önéletrajzzal az
étteremben lehet
A Meleagrys-13 Kft. békésszentandrási pulyka elõnevelõ telepére
baromfigondozót keres. Érdeklõdni:
06/30/349-7313
CO2-hegesztõket, ipari fényezõket,
lézervágó gépkezelõket, élhajlító
gépkezelõket keresünk kiskunmajsai
munkahelyre hosszú távra.
Kiemelten magas bérezés, utazási
költségtérítés, szállítás vagy igényes,
díjmentes szállás biztosított.
Érdeklõdni lehet: 06/70/384-7636,
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Tex
Euro Kft)
Könnyû fizikai és szakmunkák
Orosházán. Céges buszt biztosítunk.
Infó: 06/20/934-4016. Work Force
Kft.
Targoncavezetõ, árukiadó munkakörbe keresünk alkalmazottat, 40
órás munkarendbe, akár azonnali
kezdéssel! Munkavégzés helye:
Szarvas, Vágóhíd u. 2. Jelentkezni
lehet: Szekeres Tüzép Kft.
szekerestuzep@gmail.com Telefon:
06/30/820-5382
Kecskemét környéki fémipari
nagyvállalathoz keresünk betanított
dolgozót, valamint: végzettség
nélküli, gyakorlattal rendelkezõ
hegesztõt, lakatost, CNC gépkezelõt,
lézergépkezelõt, présgépkezelõt és
epoxi kabinost kiemelt bérezéssel.
Szállást, utazást biztosítunk.
Érdeklõdni lehet telefonon 8-16 óra
között: 06/70/940-25-62. JOBmotive
Kft.
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A csabacsûdi
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közhasznú szervezet a 2016. évi SZJA 1% felajánlásából
324.909 Ft támogatást kapott.
Ebbõl az összegbõl az alábbi célok kerültek és kerülnek
megvalósításra:
- Hársliget óvoda: trambulin és udvari játékok vásárlása 80.000 Ft
- Trefort Ágoston Általános Iskola:
jutalomkönyvek és fa udvari kiülõ vásárlására 150.000 Ft
- Csabacsûdi Gyermek labdarúgó SE: sporteszközök vásárlása 50.000 Ft
- Csabacsûdi Nagycsaládosok Egyesülete:
környezetvédelmi játszóház támogatása 10.000 Ft
- Csabacsûd Nagyközség Önkormányzata:
Eötvös József Mûvelõdési Ház
elõkertjének megújítása 20.000 Ft

Támoga
tásuk
at ezút
on is megk
ösz
önjük!
ámogatásuk
tásuka
ezúton
megkösz
öszönjük!

Kérjük, hogy adójuk 1%-át ismét ajánlják
alapítványunk javára Csabacsûd fejlõdéséért!
Az alapítvány adószáma:

19058544-1-04
Összefogással, együtt, többet tehetünk!

Szeljakné Madács Andrea
Kuratóriumi elnök

(A Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával)

Szarvasi Szuperinfó

Zokni, 1 éves, ivartalan
kan, chipes, oltott,
gazdit keres! Gyerek és
kutya kompatibilis!

Tel.: 06/20/577-4131.
Brita,
1 éves, oltott,
chipes,
ivartalanított
szuka kutyus
gazdit keres!
Gyermek és
kutya
kompatibilis!

06/20/
577-4131

Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000
INTERNET: www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Felelõs kiadó: Sinkovics Réka
Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella
Nyomtatás: Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91
Megjelenik: minden szombaton
garantált 14.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Gyomaendrõd,
Békésszentandrás, Kardos településeken.

Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvason szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõknél kedd 16 óra!
Az újságban megjelent hirdetések tartalmát a
szerkesztõség nem vizsgálja, értük felelõsséget nem
vállal. A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján
átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért,
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért
felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket,
vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következményeket
és hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket
felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a
megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.
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Szarvason, városközpontban,
a Vízi Színházhoz közel,
elõkertes, kétszintes lakóház
nagy pincével, melléképülettel,
2 kocsibeállós garázzsal
Budai N. Antal u. 22. alatt eladó.

Szarvason, Vajda Péter utcában
900 m2-es telken,
összkomfortos,
alacsonyabb belmagasságú,
beköltözhetõ parasztház eladó.
Irányár: 4.900.000 Ft.

Érd.: 06/30/9454-656.

Telefon: 06/20/346-4219.

Szarvason, csendes
helyen, nagy telken lévõ,
3 szobás
családi ház eladó.

Szarvas, Kossuth u. 31-33.
erkélyes, I. emeleti, 73 m2-es
lakás eladó.

Érd.: 06/20/495-0716,
06/30/8399-004.
A Szarvas Coop Zrt.
kiadó üzlethelyiségei:

Csabacsûdön,
a Szabadság utcán
ház eladó!
Tel.: 06/70/943-8016.

Szarvas, Vasút utcán két
lakrészes, 4 szobás lakóház
garázzsal, 817 m2 telekkel eladó.

Irányár: 19.500.000 Ft.

Irányár: 10.500.000 Ft.

Érd.: 06/20/9219-085.

Tel
el..: 06/70/259-7460.

ELADÓ Kardos, Csabai
u. 52. sz. alatti

- Szarvas, Árpád közben
(jelenleg ruházati bolt)
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatt,
volt könyvelõiroda
- Szarvas, Rákóczi u. 2.
volt BGM autósbolt
- Szarvas, Szabadság 25-27.
pavilon (volt pékáru bolt)
- Szarvas, Orosházi út mellett
5-ös ABC (Gárdonyi u.)
- Szarvas, Szabadság 6-10.
(volt Sztár Cukrászda)
További információ: Lestyán György

További információ: Lestyán György

Irányár: 5.600.000 Ft.

06/30/9634-140, 66/312-524.

06/30/9634-140, 66/312-524.

Tel
el..: 06/70/259-7460.

ARANYKALÁSZ
BÜFÉ!
Nagyrátán
üzemelõ
vegyesbolt eladó
vagy kiadó!

Szarvason, Csuka utca mellett,
vízparti szabadlejárótól
150 méterre
1103 m2 építési telek eladó.

Kravajárás: értéktárba került a szarvasi tehénlegelõ
Tudják-e Önök, mi az a „Kravajárás” és hol található? Nos, az idõsebbek és
a tót ajkúak bizonyára tisztában vannak vele, hogy ez az a hatalmas
tehénlegelõ, melyen néhány évtizeddel ezelõtt a szarvasi csorda naphosszat
legelészett.
A Kravajárás a város külterületén (a IV. külkerületben), a Simonyi szõlõktõl
keletre esõ részen, a „Kiserdõ” mellett található. Ide hajtotta ki minden
reggel a csordás a városból a teheneket, melyekhez aztán csatlakoztak a
környezõ tanyák jószágai is. A tehénlegelõ közepén egy hatalmas
gémeskút állott, a jószágok a vályúknál olthatták szomjukat.
A tehenek reggeli kihajtása és esti behajtása a tanyasi családokban
rendszerint a gyerekek feladata volt. A csordás mindegyiküket név szerint
ismerte. S persze a tehenek is ismerték kis gazdáikat: ha látták, hogy
közeledik, már ki is váltak a csordából. A városban az esti behajtáskor a
gazdák a kapuban várták saját tehenüket, s az okos jószágok a házhoz
érve már fordultak is be a kapun.
Hasonló legelõk néhány évtizeddel ezelõtt természetesen minden környezõ
településen voltak. A többségében magyarlakta falvakban, városokban
azonban ezeket a legelõket „csordajárásnak” hívták. A szarvasi elnevezés
az itteni jellegzetes „félig magyar – félig tót” beszéd egyik tipikus példája,
a szlovák „krava” szó ugyanis tehenet jelent.
Szarvason már jó néhány évtizeddel ezelõtt elvesztette eredeti funkcióját
a közösségi tehénlegelõ.
Mi legfeljebb már csak az erdélyi településeket járva láthatunk hasonlót.
Érdekes, hogy a szomszédos Gyomaendrõdön még néhány évvel ezelõtt
is ugyanúgy mûködött a „Csordajárás”, mint réges-régen.

Orosháza, Szõlõ krt. közelében
kertes ház eladó.
4 szobás, étkezõs; konyha, spájz,
fürdõszoba, 2 WC, garázs és
mûhely. Két féle fûtés (gáz- és
vegyes központi),
melléképületek, gyümölcsös.
Irányár: 18.300.000 Ft
+ 1.000.000 Ft a mellette lévõ,
740 m2-es építési telek.
A kettõ egyben vagy külön is
megvásárolható!

Eladó Orosháza belvárosában
elegáns, fiatalos,
kívül-belül igényesen felújított,
72 m2-es, nappalis, étkezõs,
2 hálószobás lakás
új, beépített bútorokkal,
gépekkel.
2 erkélyes, keleti és déli tájolású,
panelprogramban részt vett,
liftes házban, 9. emeleten.
Alacsony rezsi!
Azonnal költözhetõ!
Ára: 14.400.000 Ft.

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

Eladó Orosháza belvárosában,
kellemes, csendes utcában
jó állapotú, tégla építésû,
szigetelt, 4.5 szobás, 140 m2-es,
elõkertes, kétszintes családi ház.
Jellemzõi: gáz- és vegyes központi fûtés,
ipari áram, kamera és riasztó rendszer, stb.
A térburkolatos udvarban 2 garázs
(18 m2 és 17 m2) és egy 19 m2-es tároló van.
Az ingatlannal együtt kerül értékesítésre a
mellette lévõ, önálló helyrajzi számon található
parkosított telek, amely 80%-ban beépíthetõ.

Irányár: 25.900.000 Ft.

Czédula Ingatlaniroda
06/30/6555-165

A Kravajárás területe
ma is érintetlenül áll.
Ennek köszönhetõen
megmaradtak rajta
azok
az
értékes
növényfajok, melyek a
mezõgazdasági
mûvelés alá vont
területeken már régen
kipusztultak. A helyi
képviselõ-testület
döntése alapján 2017ben „Szarvas szikes
gyepfoltja – Kravajárás” elnevezés alatt bekerült a Települési Értéktárba.
A múlt e kis szelete tehát esélyt kapott arra, hogy sokáig fennmaradjon.
Minden ami Szarvas

Lipták Judit

2019. március 16.

INGATLAN
Szarva
s, Szabadság u. 17. sz. alatt
Szarvas,
lévõ, 56 m2-es, 2 szobás, I. emeleti
lakás eladó. Irányár: 13.000.000 Ft.
Tel.: 06/20/98-91-429
Szarvastól 3 km-re, az orosházi út
kétoldalán, közel egymáshoz, 7.4
hektár szántóföld eladó. Telefon: 06/
70/410-8465, 06/70/613-8454
Szarvason jó állapotú családi ház
5.700.000 Ft irányáron eladó.
Telefon: 06/30/182-5195
Békéscsaba belvárosában új építésû
geotermikus fûtéssel, mélygarázzsal,
lifttel épülõ társasházban lakások
leköthetõek. Érdeklõdni: 06/30/9462971
Szarvas központjában új építésû
tégla családi ház eladó. Telefon: 06/
30/182-5195
Eladó Budapest XVI. kerületében 80
m 2 -es, kertes családi házrész.
Felújított állapot, jó közlekedés,
iskola-, óvodaközelben. Irányár:
35.000.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/
932-5213
Szarvason, Maczó-lapos zártkertjében 800 négyszögöl telek eladó.
Irányár: 250.000 Ft. Telefon: 06/70/
218-2557
Szarvason 1.5-2 szobás, emeleti
lakást vennék készpénz fizetéssel.
Telefon: 06/20/929-7647
Szarvas
belterületén lévõ,
betonozott, körbekerített, épülettel
rendelkezõ ipari ingatlan eladó.
Érdeklõdni hétköznap munkaidõben:
06/20/9722-573

KIADÓ
Albérlet kiadó Szarvas, Áchim u.
25. szám alatt. 2 szoba, fürdõszoba,
vegyestüzelés. Tel.: 06/20/401-2629
Szarvas központjában, frekventált
helyen (Szabadság u. 21.), 2 szintes
üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Irodának is vagy akár 2 külön
vállalkozásra is alkalmas (pl. felsõ
szint kozmetika vagy mûkörmös, alsó
szint fodrászat). Telefon: 66/313-781,
munkaidõben

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész,
dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr,
vendéglátó
OKJ
képzések
Szarvason. Tanfolyam és távoktatás.
www.okjcentrum.hu - Tel.: 06/30/
310-8934 E:000846/2014/A001-122
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Dr. Szabó András
BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS

magánrendelése
Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
(az udvarban) szerda 16-18 óráig.

06/20/974-3738
SZOLGÁLTATÁS
Redõny
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. Telefon: 66/214-269,
06/30/262-8528
Meglévõ központi fûtés és
csõhálózat szerelés, karbantartás,
radiátor csere. Elérhetõ áron,
Szarvason és környékén. Telefon:
06/30/607-5446
Notebook, számítógép, tablet
értékesítés, javítás garanciával!
Szarvas, Luther u. 5. 66/311-661,
20/539-4836
Bádogos munkák, csatorna csere,
javítások, lemezfedés, léc jellegû
lemezkerítés készítése rövid
határidõvel, számlaképesen. Uhljar
J. bádogos - 06/30/394-9737
Költöztetés garanciával, vidékre is
- SZÁMLAKÉPESEN! Telefon: 06/30/
4088-125
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap
fúrás, betontörés kiskotróval. 06/20/
9288-098
Duguláselhárítás
azonnali
kiszállással, hétvégén is - kamerás
rendszerrel. Helymeghatározás. 06/
70/504-7932
Fûnyírást, favágást, veszélyes fák
kivágását, tereprendezést, egyéb ház
körüli munkákat vállalok. 06/20/4641616
Tûzifa jó áron! Száraz minõségi tölgy
bükk, rönk 30 Ft/kg-tól, kugli 31 Ft/
kg-tól, konyhakész 32 Ft/kg-tól.
Száraz kalodás tûzifa tölgy, bükk, 1
m3-es 20.000 Ft. Ingyenes kiszállítás.
Kedvezményeinkért hívjon! Telefon:
06/70/316-4431 EUTR: AA5879874
Szobafestét, mázolást vállalok.
Gerhát Norbert - 06/20/384-1509
Juhok legeltetését vállaljuk április 1tõl november 30-ig. Telefon: 06/20/
949-0508
Fuvarozás, költöztetés számlaképesen 8 palettás, ponyvás
kisteherrel. Telefon: 06/20/9891-429
E x t r a masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, minden
nap Orosházán. 06/30/853-9695
Gyümölcsfák permetezését vállalom
motoros permetezõ géppel. Fûnyírást
vállalok házaknál, kertekben.
Telefon: 06/20/945-5854
Kertészeti munkák végzését:
kertgondozást, fûnyírást, sétautak
építését vállaljuk. 06/20/9722-573.

TÁRSKERESÉS
50-es férfi keres 50-55 év örüli,
alacsony termetû, vékony testalkatú,
szenvedélyes hölgyet. Telefon: 06/
30/973-5426

JÁRMÛ
Régi motorokat keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa, stb. Telefon: 06/20/
572-5142
Trabant prospektusokat keresek.
Illés Béla 66/313-610
Személyautókat, teherautókat
vásárolok azonnali készpénz
fizetéssel! Bármilyen korú, állapotú
érdekel! Telefon: 06/30/231-7750
Elektromos rokkantkocsi szinte új
állapotban eladó, házhoz viszem.
Bármilyen Simsont vásárolnék.
Telefon: 06/70/500-3023
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75,
06/70/424-78-20
Utánfutó eladó. 06/70/42-478-20

ÁLLAT
E l õ nnevelt,
evelt, vakcinázott csibe
megrendelhetõ. Telefon: 06/20/3748622
Elõnevelt
csirke
kapható,
elõjegyezhetõ. Telefon: 06/30/3992575
Barna tojótyúk, jó tollazatú,
ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ 550 Ft/db. Telefon: 06/
30/860-2627
Méhek NB-kereten eladók. 06/30/
915-6990
Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680 Ft/
db, 10 db-ra 1 db ajándék; ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ.
Telefon: 06/30/896-8811
Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3
kg-os, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ. 1.650 Ft/db.
Telefon: 06/30/860-2627
Kacsa vásár: fehér, 3-4 kg átlagsúly;
1.790 Ft/db. Ingyenes szállítás.
Rendelés leadható:
06/70/7763007. Ingyen szeretne kacsát?
www.magyarbaromfifutar.hu
Napos, francia nagytestû (giant)
gyöngyös. Csak egyszer az évben
május 7-én. Rendelhetõ március 20ig, Szentes, Váradi Lipót 17. Telefon:
0 6 / 7 0 / 9 4 2 - 6 8 6 9 ,
www.szentesinaposcsibe.webnode.hu
Magyar
hidegvérû ménnel
fedeztetést vállalok. 06/30/3131-829
Yorki kiskutyák olcsón eladók. 06/
30/853-4404, 63/890-560

2019. március 01-tõl a készlet erejéig!

VEGYES
Aladdin Büfé Szarvason, a Tesco
parkolóban. Reggel 6-tól sült hurka
és kolbász, továbbá döner, francia
és amerikai hot-dog, csirkebox, stb.
kapható! Elõrendelés: 06/70/5327053
Szivárvány Bababolt - Szarvas,
Kossuth 31-33. (Plastolussal
szemben) Magyar bébi és gyermekruházat 50-164-ig. Nálunk minden
egy helyen, amire egy gyermeknek
szüksége van! Vásárlási utalványok
1.000-2.000-5.000 Ft értékben.
Facebook/Szivárványbababolt
1 éves gyümölcsfa csemete eladó
800 és 1.000 Ft-ért. Telefon: 06/20/
435-9231
Két késes egyengetõ gyalugép
villanymotorral eladó. Telefon: 66/
219-581
Hagyatékot, hulladék vasat
vásárolok. Lomtalanítást vállalok.
Telefon: 06/20/590-5397
Szántóf
öldi kultivátor; 3 fejes eke
Szántóföldi
Rábawerk típusú; 1 korongos
mûtrágyaszóró (3 mázsás); aprómag
vetõgép (24 soros) eladók. Telefon:
66/284-482
Disznóvágó asztalt, satupadot,
gyalupadot, régi bútorokat, tollat,
hagyatékot veszek. Telefon: 06/30/
828-7727
Tûzifa
készletrõl, azonnal!
Nagyszénás Hevesi Trans Kft. Hasított
vegyes fa: 3.300 Ft/100 kg, szelezék
darabolva: 3.300 Ft/100 kg, sóder
7.500 Ft /m 3 . 20 mázsa feletti
megrendelés esetén 100 Ft
engedményt adunk.
EUTR:
AA5952405. +36/70/614-8142
Tápkockás karalábé, fejes,kelkáposzta, karfiol, brokkoli, saláta,
zeller, Bravia tvpaprika, paradicsomfélék eladók. 06/30/625-2593
Asztali csontfûrész eladó. Telefon:
06/20/496-4470
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak
kitûnõ minõségben bontásból,
szállítással
Németországból.
Szállítást vállalunk. 06/30/282-9225

32 db, 240x16x14-es,
EF gyengeáramú betongyám
faoszlophoz vagy egyéb célra
egyben vagy külön-külön
eladó.

PADLÓSZÔNYEG
AKCIÓS
ÁRON!
Békésszentandráson,
Békésszentandráson,
a SZÕNYEGSZÖVÕ telephelyén!

Telef
on: 66/218-922.
elefon:

Ár: 7.000 Ft/db.

2-6 éves gyermeknek való fonott
hintaszék eladó 6.000 Ft-ért.

Telefon: 66/313-781.

Érd.: 06/20/916-3308.
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