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MUNKÁT KERES-KÍNÁL

Fűnyírást vállalok. Tel.: 
0630/834-1065 

CO hegesztőket és 
szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki mun-
kahelyre (Győr mellé) 
ottlakással. 0630/937-
4157.

Fémipari betanított 
munkásokat, hegesztő-
ket, lakatosokat, CNC 
gépkezelőket és híd 
darusokat keresünk 
győri munkahelyünkre. 
Szállást, utazást, cafe-
tériát biztosítunk. 06-
70/354-9321

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. 
Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16.

Betanított dolgozókat 
keresünk kiemelt bérezés-
sel győri, sopronkövesdi, 
ajkai és mosonmagyar-
óvári munkahelyünkre. 
Szállást, étkezést, uta-
zást biztosítunk. Tel.: 06-
70/354-9321

Autófényezőket kere-
sünk ipari fényezéshez, 
vidéki munkahelyre 
(Győr mellé) ottlakással. 
0630/937-4157.

CO2 hegesztőket kere-
sünk Kiskunmajsára, 
kiemelten magas bére-
zés (nettó 240-280 
EFt), túlóra lehetőség. 
Díjmentes szállás, uta-
zási költségtérítés. 
Tel.: 06-70/527-25-54,  
femmunka.eu@gmail.com

KISKUNMAJSAI cég 
megbízásából keresünk 
CO-hegesztőket mezőgaz-
dasági alkatrészek gyár-
tásához, 2-5-ös falvastag-
ságú lemezekig. Szállás, 
rezsi biztosított. Kereset: 
1.500 Ft / nettó / óra.  
T: +3630-244-6556. 

Megbízható szere-
lőt keresek Eicher és 
Shibaura típusú kistrak-
torokhoz. 30/719-2044

Nyugdíjas ősterme-
lő bérmunkát vállal 
szőlőben, gyümöl-
csösben, díszkertben 
Szekszárdon és vidéken 
is! János 30/222-8785
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hegyen a Harang utcá-
ban tanya-szőlő (1061 
m2), mellette szántó-
föld (1350 m2) eladó. 
Víz, villany van. Érd.: 
74/413-907 (este 19 
óra után).

GÉPJÁRMŰ

8011-es Zetor eladó. 
Csere is érdekel japán 
kistraktorra. Tel.: 
0630/9598-707

5140-es Ih Case trak-
tor eladó, illetve John 
Deere Fendt traktor-
csere értékegyeztetés-
sel! 0630/9598-707

Lakókocsit vásárol-
nék állapottól füg-
getlenül 100eFt-ig. 
06/30/736-4450

INGATLAN

Fácánkertben 90%-
os készültséggel új 
családi ház, áron alul 
eladó. Ár: 2,8 M Ft. 
Tel.: 30/508-6187

Keresek Szekszárdon 
tégla építésű, jó álla-
potú családi házat. 
Tel.: 30/343-9031

Decsen a Május 1. 
utcában 4 szobás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 
30/267-9739

Tamásiban, a Szabad-
ság utcában hagyaték-
ból származó kétszin-
tes, összkomfortos 
családi ház eladó. I.ár: 
14 M Ft. Infó: 30/929-
3036, 74/470-264 

Bóni-fokon hétvégi 
ház csónakgarázzsal 
eladó. Érdeklődni: 06-
70/774-25-58 

Balparásztán lakha-
tó tanya eladó. Tel.: 
30/434-3937
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SZOLGÁLTATÁS

Háztartási gép  
javítás! Mosógép,  
villanybojler, stb.  
Rozgonyi Miklós  
30/9699-854, 

74/446-516

P-KLÍMA  
Klíma karbantartás-,  

telepítés-, forgalmazás.  
Tel.: 20/408-4712

Alsótagozatos 
gyermekek számára 

korrepetálást vállalok 
Szekszárdon.  
20/263-7965

Tetőfelújítás, kémény-
felújítás, hőszigetelés, 
kőműves munkák, 
teljeskörű ingatlan 
felújítás. Hétvégén is. 
Tel.: 70/553-6639, 
20/376-3555

EGYÉB

Akciós vegyes, 
kemény tüzifa 06.31-
ig 21.500/m3-től 
megrendelhető.  06-
30/675-80-37 

Plexi eladó! 1-2 m2-es, 
2-7 mm vastag, fehér 
és színes plexi táblák 
eladók. 30/95-63-815

Előtető (gyári, új) 
eladó! Alumínium/poli-
karbonát. Érd.: 30/95-
63-815

Tolnán kőműves fel-
szerelések, disznóvá-
gási dolgok (hastok, 
töltő, stb.) eladók. Tel.: 
74/675-014

Energiatakarékos 
infra fűtőtest áron alul 
eladó. 30/9563-815

ÁLLAT

Hízók eladók 450 Ft/
kg-os áron, 200-250 
kg közöttiek. Érd.: 
0630/9598-707

Vörös TOJÓTYÚK ház-
hoz szállítva 650 Ft/
db. Tel.: 06-20/204-
2382

Speciális lakóotthon nyílik 
Kaposszekcsőn. A nyár 
végére elkészülő SzeretLak 
12 fogyatékossággal élő 
fiatal számára biztosít 
majd önálló életet. 

Minden szülő gondoskodni 
szeretne gyermekéről. Amíg 
teheti, fogja a kezét, majd, 
amikor a gyermekből felnőtt 
lesz, elengedi, és nézi önálló 
lépéseit a világban. A fogya-
tékossággal élő fiatalok 
szülei is ugyanígy éreznek. 
Gyermekeik azonban ritkán 
kapnak esélyt önálló élet-
re, mert Magyarországon 
kevés az olyan kislétszá-
mú lakóotthon, ahol saját 
korosztályukban, fiatalok 
között lelhetnek barátokra 
és otthonra, ha majd szü-
leik, hozzátartozóik idősek 
lesznek. 

A SzeretLak nevű lakó-
otthon magánerőből  
épül a Tolna megyei Kapos-
szekcsőn. Az otthon megál-
modója egy apuka, Teibert 
Csaba, aki elsősorban 23 
éves fiát szeretné bizton-
ságban tudni. Fia jelenleg 
egy átmeneti lakóotthon-
ban él, ahol csupán két 
évig maradhatnak a lakók, 
így végleges, biztonságot 
jelentő megoldásnak nem 
tekinthető. Ezért úgy érezte, 
saját kezébe veszi a dolgok 
irányítását és ő hoz létre egy 
olyan otthont a fiának, ahol 
folyamatos ápoló-gondozói 
felügyelet mellett, méltó, 
élhető, igényes körülmé-
nyek között élhet majd. 

A ház felújítása a nyár 
végén véget ér, januártól 
pedig be is költözhetnek 
a fiatalok. A SzeretLakban 
12 fiatal lakhat majd idő-
korlátozás nélkül, életüket 
4-5 ápoló, gondozó segíti 
majd. A lakóotthon működ-
tetője a KerekesSzabadság 
Alapítvány lesz, a ház 
összes műszaki berende-
zését az Euronics Műszaki 

Áruházlánc biztosítja szá-
mukra. A TIENS Hungary 
Kft. pedig egészségvédő 
készülékeket adományoz 
– 1.000.000 Ft értékben 
– a SzeretLak lakói számára 
hozzájárulva az egészséges 
körülmények fenntartásá-
hoz és a rehabilitációs lehe-
tőségek szélesítéséhez. 

Az alapítvány most olyan 
haladó gondolkodású csa-
ládok jelentkezését várja, 
akik családban nevelik 
sérült gyermekeiket, de 
szeretnének biztonságos 
otthont találni számukra, 
ahol hasonló fiatalok között 
élhetnek. „Olyan szülőtár-
sakat keresünk, akik még 
életükben szeretnének 
gondoskodni a sérült gye-
rekükről, hogy ők választ-
hassák ki az otthont és ne 
automatikusan helyezze 
el a Gyámhivatal a fiatalt 
valahová az országban, 
ahol éppen akkor van egy 
szabad ágy.” – mondta 
Teibert Csaba, a SzeretLak 
létrehozója. 

www.kerekesszabadsag.hu

SzeretLak – a biztonságos, önálló élet esélye




