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KÖRNYEZETBARÁT JELZÉS

környezetbarát jelzés 36x6,5 mm
szín: C:0 M:0 Y:0 K:100
Myriad Pro, Black

Jelzés távolsága a léniától: 0,5 mm
Jelzés a logóhoz középre rendezve
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Orosháza, Könd u. 25. • Telefon/Fax: (68) 512-252 • Web: www.szuperinfo.hu • E-mail: oroshaza@szuperinfo.hu

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

Patai Lajos 06-30/399-0999
Vidéki fuvar esetén kedvezmény

BORSODI BORSÓSZÉN: 3.200 FT/100 KG
KEMÉNYFA: 2.700 FT/100 KG-TÓL

LIGNIT: 2.450 FT/100 KG.
Mihalics Tüzép 06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT! FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

kitűzése, egyéb geodéziai munkák. 
06/30/938-4347

DIMÁK JÓZSEFNÉ
bronzfokozatú biztosítási

tanácsadótól.

Telefon: 06-20/3997458
Oh., Bartók Béla utca 6.

ÚJ ÚJ
• LAKÁS- ÉS TÖMB-
BIZTOSÍTÁSI AKCIÓ
• LAKÁSKASSZA

• EGÉSZSÉG-
BIZTOSÍTÁS

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
ADÓKEDVEZMÉNNYEL.

Állásajánlat
1 fő fűrészgépkezelőt

felveszünk! 
Jelentkezni: Orosháza, Temető utca 2.

Csak személyesen!
Előny: 4511 típusú gépkezelői jogosítvány

Csarnokok, magtárak, keverő
üzem, gabonatisztító üzem
KIADÓK, ELADÓK

OROSHÁZÁN.
20/9568-892, 20/4848-59120/9568-892, 20/4848-591

FAKIVÁGÁS
FÁÉRT!
06-70/770-5900
FÁÉRT!
06-70/770-5900

BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436
Hosszú távra NAGY kedvezmény!

TRANSIT 3 FŐ, 11 M3

TRANSIT 6 FŐ+4 M3

SZGK: 3000 FTTÓL

ÚJDONSÁG:
9 FŐS MIKROBUSZ

(akár sofőrrel is).
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

PIÉTA TEMETKEZÉS
Orosháza, Könd u. 53-55.

(a Piactérnél, bejárat a Tas utca felől)
Tel.: (68) 411-167

Mobil: 06-(30)6381-213
ÉJJEL-NAPPAL ÜGYELET

Fájó szívvel tudatjuk, 
mindazokkal, akik ismerték

és szerették, hogy

BERTA JÁNOS
Orosháza, Liget utcai lakos
74 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2017. január
13-án 11 órakor a Felvégi

temetőben lesz.

GYÁSZHÍR

 A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CZUT 
ISTVÁN
(oroházi lakos)

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden kedves

rokonnak, barátnak,
kollégának, ismerősnek, 
hogy Drága Szerettünk.

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk Ezután élni Nélküled!”

Köszönet mindazoknak, akik

SÓDAR KÁROLYNÉT 
utolsó útjára kisérték és hantjára a
szeretet virágait helyezték el.

MEGEMLÉKEZÉS
„Ha Rád gondolunk, szemünk

tele könnyel, amíg élünk, 
soha nem felejtünk el.”

Fájó szívvel melékezünk

BODÓ JÁNOS
halálának 4. évfordulójára

Felesége, gyermekei, unokái

MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH ÁSZLÓ
(kertész)

HALÁLÁNAK 
25. ÉVFORDULÓJÁRA
emlékezik Szerető fia, Laci, 

unokái Nikolett, Gábor.

„Szívünkben helyedet, nem
pótolja semmi, Míg a földön
élünk, Nem fogunk feledni.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TÓTH MIHÁLYNÉ
KISS MÁRIA

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

gádorosi lakos temetésén
 megjelentek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek,
fájdalmunban osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben helyedet nem pótolja 

semmi, míg a földön élünk,
nem fogunk feledni.„

VERÓK 
FERENCNÉ

sz. Mazula Mária
halálának 2. évfordulójára 

emlékezik 
Férje, lányai és családjaik.

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sür-
gősen  eladó - árcsökkentéssel.  
06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóin-
gatlan közművekkel, egy 
hold földdel sürgősen eladó. 
Gazdálkodásra, vállalkozásra 
alkalmas.  06-20/9833-068, 
06-20/9445-960.
Gyopárosfürdõn  a Cédrus - 
közben 480 m2  építési telek, 
rajta 84 m2 kész  alappal 
eladó.  06/30/958-3091
Összkomfortos családi ház 
eladó, bérházi csere érdekel I. eme-
letig.  68/631-488
Német partnereim részére 
keresek családi házat, tanyát, nya-
ralót. 30/282-9225.
86 m2-es, 3 szobás, nagy kony-
hás, 2 erkélyes, felújított / nyílászá-
rók, fürdőszoba /, IV. emeleti lakás 
eladó.  06/30/718-8078
Gádoroson összkomfortos 
családi ház eladó.  06/20/362-
6780
74 m2-es 3 szobás, újépítésű, 
szigetelt, egyedi gázos, II. emeleti 
lakás, nagy erkéllyel, zárt parkolós 
udvarral, csöndes helyen a belvá-
rosban eladó.  06-20/483-0923
Orosházán, a Könd utcán 
földszinti, egyedis, 2 szobás lakás 
eladó. Ár: 8 M Ft  06-30/9603-
520
Ház eladó: Oh., Zsinór u. 22.   
06-70/9459-921
Mezőkovácsházán családi 
ház eladó.  06-70/424-9552
Ház eladó üzlethelyiséggel 
Tótkomlóson.  0670/385-8356
103, 3 AK szántóföld eladó. 
06/70/248-4830
Oh., Kossuth u. 14. alatt 150 
m2-es lakás eladó.  06/30/645-
0331

Vadruca és a Boszorkány 
kocsma eladó.  06/20/935-0488
Áron alul, sürgősen! Jó 
állapotú kockaház (város-
központi) Orosházán eladó. 
Fűtése: kandalló és cirkó. 
12,7 M Ft. 06-20/242-8866.
Négyszobás kockaház 
eladó.  06/30/683-6503
Gyökeresben található 3.4 
ha , 119 ak értékű szántó eladó.  
06/70/548-3162
Pusztaföldváron 100 m2-es 
tetőteres, hőszigetelt, nyílászáró-
cserés , kertes magánház, kerttel, 
garázzsal, melléképületekkel eladó, 
vagy földszinti lakásra cserélhető. 
 06/30/365-5903
Gádoroson a Muskátli u. 
3. alatt II. em. lakás eladó. 
06/30/503-2068
Tótkomlóson város köz-
pontban régi, de lakható épü-
let eladó.  Irányár: 3 M Ft.   
06302239-890
Eladó Orosháza, Gizella 
utcai 772 m2-es telken levő 100 
m2-es kockaház, gáz- és vegyes-
tüzelésű fűtési rendszerrel. Irányár: 
10,5 millió Ft.  +36-30/578-4047
Oháza, Lehel utcában 4 szo-
bás, gáz-központi fűtésű, terület: 
914 m2  eladó.  Felújítás szükséges. 
 06/30/858-3696
6,6 ha szántó Nagyszénáson 
kövesút melett eladó!  
06/30/590-1321
Nagyszénáson 4 szobás ház 
garázzsal, melléképületekkel eladó! 
30/7180-830, 70/626-9200
Nagyszénáson padlásteres 
ház sűrgősen eladó!  30/869-
0820
Mezőhegyes,. Hild u. 25/4 sz. 
1,5 szobás felújított lakás eladó. 
0630/489-4522
Kétszobás ház eladó. 
06/70/584-8319, 06/70/632-1062

1 ha termőföld eladó.  06-20-
824-8253
Telekgerendáson 3 szobás 
ház eladó.  06-20-467-2080
1.5 szobás , I. emeleti, egye-
dis, felújított lakás Bajnok utcán 
eladó .  06/30/6631-219

JÁRMÛ
Használt és új gumiabron-
csok-felnik -személy-teher-me-
zőgazdasági- szerelése, javítása, 
értékesítése, felni javítás. Gál 
Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Maxi kisteherautó, 5-7 sze-
mélyes autó bérelhető.  
06/20/262-3962
Régi motorokat veszek, bár-
milyen roncs is érdekel. 1,6-os 
dieselmotor váltóval eladó, jó álla-
potban.  0630/863-2761
Renault Scenic -1,9-es, DCi, 
2003-as évjáratú, első gazdás, 
magyarországi forgalomba helye-
zésű- kevés kilométerrel eladó.  
30/9456-072
Eladó: Yanmár 1300-as 
kistraktor, TZ 4 K, Rába, csere is 
érdekel. 0630/905-6532

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Diót  vásáro lok 
Tótkomlóson.  0670 4517-
517.

Igényes, bútorozott kis 
lakást bérelnék. 06/20/522-
5860
Vasat, rezet, akkumulátort 
vásárolok,  érte megyek.  
0630/8299-336
Ingatlanközvetítő cégünk 
részére keresünk  eladó ingat-
lanokat, értékesítési célra.  
0670/392-2290
Mindenféle rossz akku-
mulátort veszek. 150 Ft/kg. 
06-20/990-5737.
Fa kivágását vállalom,  ill. 
veszek.   06/70/414-0309
Vágóbirkát, bakkecskét 
veszek. 06/20/355-4671
Hosszútávra keresek egy-
szobás lakást. 06/70/427-
2990
Elveszett magyar vizslakö-
lyök, kérem aki tud róla szives-
kedjen értesíteni. 06/30/683-
5282
Derékszöghajtást veszek.
 0630/905-6532

Veszek: hagyatékot, tanyát, 
traktort, földet, eszközöket. 
0630/905-6532

OKTATÁS
Emeltszintű érettségire 
felkészítés történelemből .  
06/20/242-0816
Időseknek és tanul-
ni vágyóknak indul ALAP és 
KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP kezelő 
TANFOLYAM Orosházán. Jelentkezni 
és a részletekért hívják bizalommal 
az alábbi számot:  +36-30/463-
7736

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, 
csatornarákötés, garanciá-
val, Békés megyében   
06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
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Friss beérkezésű,
tüzelőanyagokkal
várjuk kedves
vásárlóinkat, széles
választékban!

Szén kiszolgálás: január 6.-án 7:00 - 15:00
Nyitás: január 7.-én 7:00-kor

Ilovszky Tüzép • Orosháza, Temető u. 2. • Tel.: 68/412-368
Tel./fax: 68/413-051• Nyitva: H-P: 7:00 - 16:00 • Szo: 7:00 - 12:00
ilovszky@ilovszkytuzep.hu • www.ilovszkytuzep.hu

Kútfúrás. Saját készítésű, 
réselt szűrővel, sárgaréz szele-
pekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasa-
mottozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, 
költöztetés.  06/30/938-
4412
Családi házak külső-belső, 
teljes körű felújítását, átalakítá-
sát vállaljuk. 06/30/419-6086, 
06/30/439-4882
Favágást vállalok motoros 
láncfűrésszel.  06/30/634-2093
Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával, fakivágás, galy-
lyalás. Magánszemélyeknek és 
cégeknek egyaránt, számlaképe-
sen.  06/30/799-8975
Takarítást vállalok. 
06/30/559-1798
Frissítő- és gyógymasz-
százs, hívásra házhoz megyek. 
Soványné Kanka Timea gyógy-
masszőr.   06-30/353-1436
Gyermekfelügyeletet válla-
lok.  06/30/225-7874
Magas a gázszámla! Nincs 
pénze új ablakra ? Ne engedje ki a 
meleget ! Ablak felújítás gumizás-
sal, zárcserével, üvegcserével.  
06/70/771-8972
Udvartakarítást, fakivágást  
szemét-, törmelékszállítást, lom-
talanítást vállalunk. 06-20/355-
4671.

GYÓGYCIPŐ és méretre , 
igény szerinti cipőkészítés, hagyo-
mányőrző csízmák készítése.  
06/30/283-4260
Cipő-, táskajavítás! 
Szűk cipők gépi tágítá-
sa, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, 
tészta-, bizsuárusnál.
Padlástakarítást, udvar-
takarítást, lom- és törmelék-
szállítást vállalok.  06-30/367-
5104.
Lakodalmakon , rendezvé-
nyeken élő zene. 06/30/233-
4487
Gyermekfelügyeletet válla-
lok. 06/20/5538-403
Gipszkartonszerelés ! 
Álmenyezetek, válaszfalak, 
előtétfalak , stb., készítése ! 
06/20/259-9481
Frissítő masszázs, stresz-
szek, blokkok oldása. 
06/30/283-0215

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Szociális munkás diplomá-
val rendelkező munkatársat kere-
sünk családgondozói munkakörbe. 
Jelentkezését (önéletrajz és moti-
vációs levél) az oroshaza.csao@
segelyszervezet.hu címre várjuk. 
06/30/749-2272

Éjszakai műszakba 
pékáru-csomagoló és jára-
tösszekészítő munkakörbe rak-
tárost, illetve  pékáru szállításra 
sofőrt felveszünk. Csanádapáca:  
06-70/397-8937.
200.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, elõleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több mûszakos munka-
rendbe. Érd.:  06-20/802-4541, 
06-30/791-0950
Orosházi varrodába kere-
sünk varrási gyakorlattal rendel-
kező munkatársat. Egy műszakos 
munkarend, biztos munkalehe-
tőség.Érdeklődni: munkaidőben / 
8-17 óra/ a  +3630/9354180-as 
telefonszámon!
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fõ- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék).  06-30/650-
6088
Festőket felveszek.  
06/30/9657-365
Állattartó telepre dolgozni 
akaró, nem italozó segédmunkást 
keresünk.  30/4889453
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel.  
00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16
Tótkomlóson a K2 Pizzéria 
jogosítvánnyal rendelkező megbíz-
ható, rugalmas munkatársat keres 
januári kezdéssel tótkomlósi lako-
sok előnyben.  Érd.: a helyszínen 
vagy  06/30/501-7050.
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*Teljes körű szerviz

*Műszaki vizsga
minden típusra

Bármely szervizszolgáltatásunk
igénybevétele után, 2 l téli

ablakmosó folyadékot adunk!

Autószerviz
Agrotár’99 Kft.

Orosháza
Alsótanyák 47.

Minden nap 07:00-15:30
+36 30 478 0750

06-30/261-5914
06-68/680-750

Székács utcai
autómosó:

megrendelése!

Tel.:68/412-289, Mobil: 20/9778-992
5900 Orosháza, Rákóczi út 4.
a középsõ tízemeletes alatt

WEGROSZTA BÉLA
órásmester, kulcsmásoló
Zárak, zárbetétek, postaládák,
olajfékek, lakatok, pénzkazetták,

széfek értékesítése.
Zárak, olajfékek (hevederzár is)

helyszíni javítása, szerelése.

Ajtók, zárak, autók
helyszíni
nyitása.

Gravírozás megrendelése.

NÉVJEGYKÁRTYÁK
BÉLYEGZŐK

AKCIÓ A 

Cím: Orosháza, Kossuth u. 26.
Tel.: 06-30/768-4394

EGYES MÉRETŰ 
ANYAGOK

40-50%-OS
ÁRON KAPHATÓ.

RŐFÖSBOLTBAN!

A LAKÁSTEXTIL BOLTBAN!
Egyes méretű anyagok

ágyneműgarnitúrák

egyes paplanok, párnák,
díszpárnák

Orosháza, Kossuth u. 34.
30/768-4643

40-50%-os áron40-50%-os áron

20%-os áron20%-os áron

20%-os áron20%-os áron

Kisegítő ápolót /nőt/ kere-
sünk stroke-n átesett férfi beteg 
mellé mellé 1-1,5 órára. Képzett, 
empatikus legyen. Jelentkezni  
06/20/568-4646-os számon.

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
Rendezett körülmények 
között élő, 50-éves férfi keresi 
38-50 éves párját , komoly kap-
csolat céljából. Bemutatkozó SMS 
:  06/30/5545-763
Dekoratív orosházi főis-
kolás lány ismerkedne.  
0670/258-9454
Kedves, türelmes, fiatal lány 
ismerkedne.  06/30/559-8855
Mindenre nyitott, dús keblű, 
szép lány ismerkedne. 06/30/460-
5218
Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.

KIADÓ
Oh., Kossuth u. 14. alatt 150 
m2-es lakás kiadó. 06/30/645-
0331
Lehel utcai, 3 szobás paraszt-
ház kiadó.  06/30/427-6657

1 fő részére szoba kiadó. 
06/30/353-6023
Garázsszoba kiadó.  
06/30/272-6361
Felszerelt , berendezett 
albérlet,  hosszútávra kiadó. 
06/30/387-3705

VEGYES
Mosógép, centrifuga eladó. 
 06/30/602-9954
Ülőgarnitúrák, francia-
ágyak, kanapé. Oh., Temető u. 
4. Nyitva:  H- P. 9-12, 14-17 óráig.
Közelellős,friss fejős MT 
tehén, 10 db malac eladók.  
06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajóslás, 
számmisztika, szerelemkötés, 
családi és párkapcsolati problé-
mák helyrehozatala, fényképanalí-
zis, átok. rontás levétele. Kérésére 
házhoz megyek. 06/30/333- 
5508
Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  �06-70/244-4141
Kisbálás lucernaszéna 
eladó, szállítás megoldható 
Oházán. 06/30/358-3815
Aprószemű madárborsó 
eladó. 06/30/516-2432

Németjuhász kiskutyák 
eladók: Kanadából impor-
tált szülőktől, ordas kanok.  
06/70/356-1546
Mangalica-durok keverék 
-szabadtartáson nevelt, kb. 200 
kg-os- eladó.  06/30/625-5077
Bármilyen XBOX360 flas-
helését és RGH-zását vállalom! 
 +36-30/463-7736
Tanyasi mangalica és 4 son-
kás hízók eladók. 06/70/386-
2548
Kukorica eladó. 06/30/395-
3868
Négyhetes magyar tarka 
üszõborjú eladó. 06-
30/811-6893
Biójellegű kis- és nagysúlyú 
hízók eladók. 06-20/2277-906
Tűzifa eladó házhoz szál-
lítva.  0630/213-9072, 
0630/493-4293
3 q-s sertés fele január 13-án 
vágáskor eladó -550 Ft/kg-  
Pusztaföldváron  06/30/481-
2769
Tűzifa folyamatosan kap-
ható.  0630/973-5432

Kazán, radiátor, kályha, 
csempekályha, sparhelt, vízme-
legítő, kandalló eladó.  70/414-
0309.
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerű-
sítése.  Új Számítógépek össze-
szerelése, házhozszállítása.-Szak-
tanácsadás. �   20/44-88-307
Tűzifa rendelhető 50 q 
felett.  0630/565-5250
Hűtő, fagyasztóláda, 
mosógép, centrifuga eladó. 
06/70/414-0309
Hízó eladó, hasítva is Oházán.
 06/30/712-7547
Nagysúlyú hízó, kerekesz-
szék eladó. 06/30/6356-143
4 db malac eladó. 
06/30/219-3258
Kézzel forgatott kisbálás 
lucerna eladó. 06/20/373-2811
Búza, kukorica eladó. 
06/20/373-2811
A Gardrób Használtruha 
üzletben Január 9-20-ig 
20 % -os árengedmény az 
egész árukészletre. Minden 
Kedves Vásárlót szeretettel 
várunk. Oh., Kossuth u. 19.  
Kéknefelejcs cukrászdával 
srégen. Nyitva H-P 11-17 
óráig, szombaton zárva. 

Friss házizsír eladó 350 Ft/
kg. 06/70/318-3788
Vágóbirkák, kecskék 
eladók.  06/70/209-4884
Fekete, hetes bikaborjúk 
eladók.  0670/209-4884
Probléma merült fel számí-
tógépével? Ha gyors, szakszerű 
és garanciális javítást szeretne, 
akkor hívja bizalommal az alábbi 
számot:  � +36-30/548-1077
Malacok, süldők eladók.  
06/70/209-4884
Fias póni eladó.  06/70/209-
4884
V á s á r c s a r n o k b a n 
Rostáséknál a tej 120 Ft/l, 
túró 900 Ft. 
Bontásból eladók: pucolt 
nagyméretű egész téglák + palák, 
saválló mosogató, Tondac natur 
cserép  5 l-es villanyboyler, kézi-
mosó csapteleppel, Hungaropán 
bukó-nyíló fa ablakok, műanyag 
ablakok,  Radar alumínium radi-
átorok,  , gáz- víz  vízmelegítők,  
szép 2 szárnyas fakapu, kovácsolt 
kiskapuval, 10 000 Ft-tól gázkon-
vektor, sárga kerámia kiscserép 
koronás kúpokkal, csabai hófogó 
cserép, Bohn-cserép, hódfarkú 
kiscserép, szalag és kúpcse-
repek, minden méretű nyílászá-
rók, Épületek bontását vállalom. 
Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács 
J. u. 54.  06/68/416-362, 
+36/20/361-2301.
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8 hónapos vemhes HRF tehén 
eladó.  06/20/985-4731
200 kg feletti hússertések 
eladók.  06/20/985-4731
156-os méretig kisfiú hasz-
nált ruhák, játékok eladók.  
0630/499-8332
Körbálás gyepszéna eladó. 
 0630/399-7750
1 db 170 kg-os hízó, 2 db birka 
eladó. 06/30/604-5097
Fűrészpor eladó. 
06/20/255-0766
Süldők, hízók eladók. 
06/30/392-8712
Dióbél eladó! 1300 Ft / kg. 
 30/636-7287
200-220 kg-os mangalica 
illetve 140-150 kg-os hússertés 
eladó. Nem tápos. 30/9456-
072
Bakkecskék eladó. 
06/70/209-4884
Burgonya Oházán eladó : 
ár 30-100 Ft/kg. 06/20/824-
6698
Tűzifa eladó! Vegyes: 
méteres 2600,-Ft/100 
kg, kugli 2800,-Ft/100 
kg, konyhakész 3000,-
Ft/100 kg. Akác: méte-
res 3050,-Ft/100 kg, kugli 
3250,-Ft/100 kg, konyha-
kész 3450,-Ft/100 kg. 
0620/3357-481
Nagysúlyú hízók eladók. 
06/30/598-3141
Tűzifa eladó: fűzfa száraz, 
nyárfa 12 ezer Ft/m3, juhar, kőris 
13 ezer Ft/m3. 0630/217-5575, 
0670/506-8000
Vérfrissítés miatt tör-
zskönyves kosok olcsón 
eladók. 0630/3268-301

Hengerbálás lucerna és 
gyepszéna eladó 7-9 ezer Ft 
(mennyiségtől függő áron). 
06/30/925-2318
Bio mangalica hízók eladók. 
Érd.:  06-20/77-11-939
3 db HF választási bika eladó.
 06-30-212-9166 ; 06-70-561-
6666
Komplett Pentium IV számí-
tógép frissen újratelepítve eladó. 
I.ár: 11.990 Ft. 06-20/990-
5737.
Körbálás kukoricaszár 150-
es 5000 Ft/ bála. 06/30/881-
5828
Pulikölyök eladó. 
06/70/611-8234
3 db 11.5 kg-os PB gázpalack 
eladó. 06/30/445-6962
Multikart m 22 vagy m 25 
keresek, 2 db kályha eladó. 
06/20/367-6889
Eladó Csanádapácán  
fekete-tarka egyébb hasznú 300-
400 kg közötti üszőborjú, 140.000 
Ft. 06/70/201-6143
Körbálás fű és lucerna széna 
eladó Tótkomlóson. 0630/2619-
104
110-130 kg közötti 4 
sonkás hússertés élve, 
vagy hasítva is eladó. 
0630/321-9539
Villanytűzhely szekrény 
eladó. 0630/520-6485
Ifjúsági ágy fiókos, lépcsős 
feljáróval, matraccal, jó állapotban 
eladó. 0630/520-6485
6 db mangalica malac, 5 db 
130-150 kg-os mangalica hízó, 25 
q őszi zab eladó. 0620/3600-
970
Nagysúlyú hízók eladók. 
06/30/266-4223
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ANGOL, NÉMET

Rajki Zsolt Nyelviskolája
28 éve Orosházán!

Orosháza, Gárdonyi G. u. 8.
Tel.: +36-30/668-6508

ANGOL, NÉMET
BESZÉDCENTRIKUS
kurzusok kezdőtől
felsőfokig.
VIZSGA-
ELŐKÉSZÍTŐK
Állásinterjúra
felkészítő
kurzusok!

2020-tól MINDEN 
egyetemi felvételihez
nyelvvizsga is kell.

NE VÁRJ AZ UTOLSÓ
PILLANATIG!

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

Székkutason,Orosházán az 
Agrotár 99 Kft telephelyén
Tel.: 06-30/938-7716

Oh. Jászai-H. u. 52/A. alatt

2017. 01. 14-én
8:30-kor (szombat)

RÓZS ARÓ
ZSA

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA

JOGOSÍTVÁNY

KRESZELMÉLET

Személygépkocsi-, 
vezetői tanfolyam indul!

Szombat-vasárnap 9-1300

www.rozsaautosiskola.fw.hu

OKÉV szám: 04-0055-04

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA
Személygépkocsi-, 

Érd.: Rózsa Tibor 
iskolavezetőnél

Tel.: 30/254-0582
Rózsa Edina oktató
Tel.: 30/571-5881

Tanfolyam indul:

VSM=40,58% ÁKO=157,53% KK=134.780 Ft

Tantermi vagy internetes
otthontanulással!


