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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

MEGHÍVÓ!
AZ OROSHÁZI KINIZSI HORGÁSZ 

EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE (ZÁRTKÖRŰ)
A közgyűlés helye: Orosháza, Pacsirta utca 8. (pártok háza)
A közgyűlés ideje: 2017. január 28. (szombat) 08:00 óra.

NAPIRENDEK: 
1. Beszámolók:

• Elnöki • Titkári 
• Pénzügyi, gazdasági, 2017-es terv

• Felügyelő Bizottság
• Fegyelmi Bizottság

2. 2017. évi Program ismertetése
3. Egyes tisztségviselők megválasztása

4. Egyebek, különfélék
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok

több mint 50%-a jelen van.  Amennyiben a közgyűlés nem lesz
határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanazon

a napon és helyen, változatlan
napirendekkel 08:30 órakor kerül megtartásra.

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület vezetősége
tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűléssel és annak

napirendjével kapcsolatban javaslatait adja le
a Blinker Horgászboltba írásban.

A HAGYOMÁNYOS KINIZSI HE
ÁLTAL MEGRENDEZETT

HORGÁSZVACSORA 
IDŐPONTJA 2017. 02. 25.

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).

Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453
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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

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

JANDZSÓ
FERENC
(1948-2017)

 a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott 
 dolgozója, életének 69. évében január 10-én elhunyt.

A hamvasztását követő,
végső búcsúztatóját – végakarata szerint – 

csendes, szűk családi körben tartjuk.

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

RAJKI ÁRPÁDNÉ
SZÜL. GILICZE MAGDOLNA

volt faipari dolgozó (orosházi lakos) 84 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni temetése 2017. január 23-án 13 órakor az 

Alvégi temetőben lesz polgári szertartás szerint. 
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. 

 A gyászolók

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszö-
netet, mindazoknak, akik

Vass István
szentetornyai lakos

temetésén résztvettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet,

mindazoknak, akik

id. Botyánszki Pál
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

CSIZMADIA EDIT 
halálának 5. évfordulójára emlékezik
Szerető Édesanyád, Testvéred és családja,
Nagybátyád Sanyi, Barátnőd Anikó.

„Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már
a magas égben. Vigyázol ránk onnan fentről
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló férje, gyermekei, 

unokája, szülei.

Köszönetnyilvánítás

SUTA JÁNOSNÉ
sz. ISTVÁN ANNA

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

Egy könnycsepp a szemünkben,
Egy gyertya az asztalon még Érted ég

S bennünk él egy arc egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
 mindig Veled leszünk, az idő bárhogy is halad.

Sírodra mindig viszünk friss virágot,
de Veled eltemettük az egész világot.”

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk

Krecsmárik Géza
halálának

1. évfordulójára.
Szerető felesége, �a, lánya,

veje és unokája.

MEGEMLÉKEZÉS

MALYA
MÁRTON

halálának 
5. évfordulóján.

Fájó szívvel emlékezünk 

Szerető felesége és unokája Lilla

GYÁSZHÍR
Soha el nem múló fájdalommal 

tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

TAKÁCS SÁNDOR
orosházi lakos, türelemmel viselt 

hosszú betegség után
2017. 01. 16-án elhunyt. 

Drága halottunkat 2017.01.26-án 13 
órakor kísérjük utolsó útjára.

A gyászoló család 

GYÁSZHÍR
„Hirtelen elmentél egy perc alatt, számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
 mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem
mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

BALLÓ LAJOS
2017. január 17-én elhunyt. Temetése 2017. január 25-én 
szerdán 11 órakor a Felvégi temetőben lesz.

Szerető fe lesége,  családja és az  unokák

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Zalai János 
olajbányász,

orosházi lakos
69 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. január 25-én 13 órakor

az Alvégi temetőben lesz.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben örökké élni  fogsz .”

Fájó szívvel emlékezünk

NEMES BÉLA
halálának 5. évfordulóján

Felesége, fia: Béla és imádott unokái: Andrea és Gabriella.

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sürgősen  eladó - árcsök-
kentéssel.  06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóingatlan köz-
művekkel, egy hold földdel sürgősen eladó. 
Gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas. 
06-20/9833-068, 06-20/9445-960.
Gyopárosfürdõn, a Cédrus-közben, 480 
m2-es építési telek, rajta 84 m2 kész  
alappal eladó.  06/30/958-3091
86 m2-es, 3 szobás, nagy konyhás, 2 erkélyes, 
felújított / nyílászárók, fürdőszoba /, IV. emeleti 
lakás eladó.  06/30/718-8078
103,3 AK szántóföld eladó. 06/70/248-
4830
Oházán ház eladó. 06/30/4432-314
Építési telek eladó.  06/70/338-4995
52 m2-es, egyedi fűtésű, téglaépítésű , teher-
mentes,  beköltözhető, földszinti lakás garázzsal 
eladó a Oh.,Juhász Gy. utcában. 06/30/439-
0505 vagy 68/630-478
Összkomfortos családi ház eladó, bérházi 
csere érdekel I. emeletig.  68/631-488
Gádoroson a Muskátli u. 3. alatt II. eme-
leti lakás eladó. 06/30/503-2068
52 m2-es, egyedi fűtésű, téglaépítésű, teher-
mentes,  beköltözhető, földszinti lakás garázzsal 
eladó a Oh.,Juhász Gy. utcában. 06/30/439-
0505 vagy 68/630-478
Eladó Oh. Kossuth u. 10-12-ben lévő IV. 
emelet, 3 szobás, egyedis lakás, teljesen felújítva, 
bútorozva vagy anélkül, iá: 9.5 M Ft. 68/416-655
Királyhegyesen ház eladó. 0630/554-
2470
Mezőhegyes, Hild u. 25/4 sz., 1,5 szobás, 
felújított lakás eladó. 0630/489-4522
Tótkomlós, város központban régi, de 
lakható épület eladó. Irányár: 3 M Ft. 0630/2239-
790
74 m2-es 3 szobás, újépítésű, szigetelt, egyedi 
gázos, II. emeleti lakás, nagy erkéllyel, zárt parkolós 
udvarral, csöndes helyen a belvárosban eladó.  
06-20/483-0923
Fábiánsebestyén közelében, kövesút 
mellett gazdálkodásra alkalmas föld és tanya eladó! 
 06304756568
Áron alul, sürgősen! Jó állapotú kocka-
ház (városközponti) Orosházán eladó. 
Fűtése: kandalló és cirkó. 12,7 M Ft. 
06-20/242-8866.
Nagyéren összkomfortos, felújított , 
padlófűtéses, kombi kazánnal, parkosított udvar-
ral, gazdálkodásra alkalmas családi ház eladó. 
0630/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban üzlethelyi-
ség eladó. 0603/477-2542
Orosházán, a Könd utcán földszinti, egyedis, 
2 szobás lakás eladó vagy kiadó. Ár: 8 M Ft  
06-30/9603-520
Oháza, Lehel utcában 4 szobás, gáz-központi 
fűtésű, terület: 914 m2  eladó.  Felújítás szükséges. 
 06/30/858-3696
Mezőkovácsházán családi ház eladó.  
06-70/424-9552



 32017. január 20.

 

ELVÁRÁS: • jó problémamegoldó készség • rugalmasság, precízség
Az ideális jelölt csapatember. 

Üvegiparban szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk
Seres Péter részére postán (Orosháza, Csorvási út 39.)

vagy e-mailen (seres.peter@oroshazaglas.hu) 2017. február 05-ig. 

a megnövekedett feladatok ellátása
érdekében síküveg megmunkáló

munkatársakat keres
3 műszakos munkarenddel.
Érettségizettek előnyben!

Az Kft.

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
Csanádapácán Petőfi utcában kertes, 
összkomfortos családi ház eladó.  
06/30/461-2704
Eladó Orosháza, Eszperantó u. - Luther 
u. sarkán egy korábban üzlethelyiségként funk-
cionáló, 120 m2-es (+ 38 m2 folyosó) lakóépület, 
150 m2-es fedett színnel, 985 m2 telken. Az 
ingatlan üzlet, vállalkozás, telephely céljára alkal-
mas, de belső felújítás, átalakítás után lakásnak 
is kialakítható. Villany, gáz központi fűtés, saját 
vízellátás van. Irányár: 6,3 M Ft. Az ingatlan első 
sorban eladó, de kiadás is szóba jöhet. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda  06-30/6555-165.
Nagyszénáson az ABC mögötti tápbolt eladó 
vagy kiadó. 407 aranykorona föld 044/33 helyrajzi 
számon eladó.  30/325-3702
Nagyszénáson 4 szobás ház garázs-
zsal melléképületekkel eladó.  30/7180-830, 
70/626-9200
Ház eladó: Oh., Zsinór u. 22.   06-70/9459-
921
Oh., Áchim utcán beépíthető telek eladó. 
06-30/958-4702.
Oh., Csendes utcán 3 szobás, felújított kertes 
ház eladó: 12 M Ft.  06-30/338-0712.
Oh, Széchényi téren III.e.2 szobás egyedi 
gázfűtéses, erkélyes lakás eladó.  0630/681-
2883
3 szobás ház Telekgerendáson eladó.  
06-20-467-2080
1 ha termőföld eladó.  06-20-824-8253
Csorváson beépíthető telek olcsón, akár 
részletre is eladó. 7000 m2 belterületi szántó és 
a 12-es és 20-as táblában szántók eladók.  
06-20-525-0447
Gádoros, Jókai és Bajcsy utca sarkán lévő 
üzlet eladó, jelenleg Virágbolt.  06/30/490-4801
2,5 ha szántóföld eladó s Springer-dűlőben, 
120 AK érték, lakás, családi ház csere értékegyez-
tetéssel érdekel. 06/70/364-9372
Mezőkovácsháza belterületéhez közel 
2,27 Ha termőföld eladó. 0630/639-3738
Orosházán eladó 3 ha és 2,3 ha szántó. 
0620/5377-946
Tas utcai, II. emeleti, 2 szobás, nagy konyhás 
erkélyes egyedi gázfűtéses lakás eladó: 7,2 M Ft. 
 0630/681-2883

JÁRMÛ
Maxi kisteherautó, 5-7 személyes autó 
bérelhető.  06/20/262-3962

Használt és új gumiabroncsok-felnik -sze-
mély-teher-mezőgazdasági- szerelése, javítá-
sa, értékesítése, felni javítás. Gál Gumiszerviz, 
Kardoskút, Petőfi u. 29.06/30/474-4457
Fiat Stilo 1,9-es multijet, 2006-os évjáratú, 
280.000 km-rel (új kuplungszerkezettel) eladó - 
totálkárosan.  06/30/414-8486.
Ford Fusion 2006-os, teljes felszereltsééggel, 
nagyon jó állapotban eladó. 06/30/252-8128
Használt autóját, tehergépkocsiját kész-
pénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is 
lehet. Ha kell házhoz megyek.06-20/910-9361, 
20/280-9747
Mercedes Vito 110-es CDI, zárt kisteherautó  
kevés km-rel , és 2 db vas műhelypolc -2 x2 m-es- 
eladó.06-30/858-3696
Makai Autóbontó Kft.  Autók végleges 
kivonása forgalomból, illetve alkatré-
szek értékesítése.  06-30/269-8188.
Volkswagen Polo 1.0, benzines, 2014-es 
évjáratú, 16000 km-rel, karcmentesen eladó. 
Autót beszámítok.  20/466-4508.
Utánfutó 99.000 Ft-ért eladó.  70/424-
7820.
Trabant kombi 1,1-es eladó 165.000 Ft-ért. 
 70/424-7820.
Skoda Favorit 2 év műszakival eladó.  
70/424-7820.
Skoda Felicia kombi 1,9-es dízel 299.000 
Ft-ért eladó.  70/424-7820.
Opel Astra 1,4-es 2019-ig érvényes 
műszakival 320.000 Ft-ért eladó.  30/387-
20-66.
BMW 316-os, 1998-as évjáratú megkímélten 
eladó 450.000 Ft-ért.  70/424-7820.
Suzuki Sedan 2 év műszakival 325.000 Ft-ért 
eladó.  70/632-5836.
Renault 19-es, 1,4-es eladó 199.000 Ft-ért. 
 70/632-5836.
Ford Mondeo 170.000 Ft-ért eladó.  
70/632-5836.
6 méteres, ladik, csónak, szálanyag szállítá-
sára alkalmas utánfutók  (170.000,- 270.000,-Ft) 
eladók, újak 400.000 Ft-tól.  70/424-7820.
Skoda 120-as, 46.000 km-rel 499.000 Ft-ért 
eladó.  70/424.7820, 30/387-20-66.
Opel Corsa, Renault Clio, 2019-ig érvényes-
műszakival, tulajdonostól eladó.  70/632-5836.
Ponyvás utánfutó eladó.  70/424-
7820.
Opel Vectra kombi 2,0 DTL gyári állapot-
ban 590.000 Ft-ért eladó. Cserét beszámítok.  
70/424-7820.
Yanmar kistraktor 3 hengeres dizelmotor 
eladó.  30/383-0901

RS-09 kistraktor megkímélt állapotban 
eladó.  06-30-229-8063 ; 06-30-914-1045

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Diót vásárolok Tótkomlóson.  0670 
4517-517.
Magángyűjtő vásárol régi pénzt, érem-
gyűjteményt, könyveket, iratokat.  06-70/285-
1631.
Mindenféle rossz akkumulátort veszek. 
150 Ft/kg. 06-20/990-5737.
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. 0670/624-5475
- Figyelem! Vásárolok mindennemű 
porcelánfigurát, üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, régi cserépedénye-
ket, régi könyveket, használt tollat és teljes hagya-
tékot, fali-, zseb- és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek!  0630/375-7605, 
0670/977-1928. 
Oh.- Gádoros térségében földet bérelnék, 
vennék.  06/30/368-2608
Hagyatékot, régiséget, régi tárgyakat, 
szerszámféléket, 22-es, 32-es húsdarálót vásá-
rolok.  06-70/391-2503
Sertésönetetőt vennék. 06/30/947-
4786
Nagyszénás 20 km-es vonzáskörzetében 
földet bérelnék, magas áron!  30/904-9680
Vasat, rezet, akkumulátort vásárolok,  
érte megyek.  0630/8299-336
Készpénzért háztartási eszközöket 
(gépek kivételével), könyvet, porcelánokat vásá-
rolok. 06-20/291-6305
Gyerekjátékot veszek kis és nagy tételben 
is. 06-20/291-6305
Malacokat, süldõket veszek. Házhoz 
megyek. 06-30/577-1604
Hagyatékot felvásárolok A-tól Z-ig, 
lomtalanítást vállalok.  Hívjon bizalommal!  
0630/734-2555
Fiesta CD-lemezeket keresek megvételre.
 06/68/417-634
Mindenfajta régi bútort, hagyatékot vásá-
rolok. Lomért lomtalanítok. 06/20/983-0371.
Vadászházamba trófeákat, hullott szar-
vasagancsot, vadászhagyatékokat, gyûjteménye-
ket vásárolok. 06-30/849-47-86
Vágóbirkát, bakkecskét veszek. 
06/20/355-4671
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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

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

TAXI RENDELÉS: 06-68/412-000

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.

 Fax: +36 66/476 647
aronprofil@aronprofil.hu

ARON PROFIL

TRAPÉZLEMEZ
Egyenesen a gyártótól

Trapézlemez 699 Ft/m2+Áfa-tól 
(bruttó 888 Ft/m2-től)

Házhoz szállítás!
5530 Vésztő, Batthyány u. 18.

Tel.: +36 66/476 021

Békés m., H-Bihar m., Orosháza

Albérletet keresek hosszútávra.  
06/70/546-2378
Igényes, bútorozott kis lakást bérelnék. 
06/20/522-5860
Hagyatékot veszek.  70/414-0309.

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, vendéglátásszer-
vezõ-vendéglõs, vendéglátó eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)
Bolti eladó, boltvezetõ, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam.  06-70/524-6166 www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül, víz- 
fűtésszerelés, csatornarákötés, garan-
ciával, Békés megyében   06/30/712-
6216
Tehertaxi, fuvarozás, költöztetés, rako-
dókkal is. Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt szűrővel, 
sárgaréz szelepekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamottozása. 
06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, költöztetés.  
06/30/938-4412
Favágást vállalok motoros láncfűrésszel. 
 06/30/634-2093
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra ház-
hoz megyek. Soványné Kanka Timea gyógymasz-
szőr.   06-30/353-1436
GYÓGYCIPŐ és méretre , igény szerinti 
cipőkészítés, hagyományőrző csizmák készítése. 
 06/30/283-4260
Csontkovácsolás Oházán: ficamok, rán-
dulások, gerincsérv, derékfájdalmak, végtagzsibb-
adások kezelése.  06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízszerelési munkák kar-
bantartása, kivitelezése 06/30/972-8568. 
Duguláselhárítás éjjel-nappal, garan-
ciával, 5000 Ft-tól.  06-30/5777-801. 
Krucsai Róbert 

Veszélyes fák kivágása alpintechniká-
val, fakivágás, gallyalás. Magánszemélyeknek 
és cégeknek egyaránt, számlaképesen.  
06/30/799-8975
Festés, mázolás, tapétázás, lami-
nált parketta, gipszkartonozás. 
Közületeknek, magánszemélyeknek. 
Minõségi munka kedvezõ áron. 
06-30/365-1236
Favágást vállalunk fáért. 06/30/497-
0091
Kőművesmnkát, szigetelést, falvágást, 
bukolást, kartonozást, tetőjavítást, festést, épüle-
tek karbantartást.  06/30/892-5937
Személyautóval fuvar, favágás, hegesztés 
CO-s.  06/70/250-5602
Baromfikopasztást vállalunk konyha-
készre.  06/30/245-7332
Lakodalmakon, rendezvényeken élő 
zene. 06/30/233-4487
Frissítő masszázs, biorezonenciás 
állapotfelmérés.  06/30/283-0215
Favágás Alpintechnikával ! Veszélyes, 
problémás fák lebontása -ágaprítás a 
helyszinen -kuglizás, darabolás-favá-
gás-fáért. 06/30/9984-590
Ács- és kőművesmunkák. Családi házak, 
bővítések teljes kivitelezése, régi épületek teljes 
felújítása. Új tetők készítése, régi tetők felújítá-
sa, térkövezés, hőszigetelés. Számlaképesen.  
30/750-9591.
Udvartakarítást, lomtalanítást,  faki-
vágást  szemét-, törmelékszállítást, lomtalaní-
tást , bármilyen munkát vállalunk. vállalunk. 
06-20/355-4671.
Juhkörmölést vállalok.  06/30/480-3765

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. Küldj SMS-
est, visszahívlak. Regisztráció esetén 
ajándékot kapsz. 06/30/524-2741
Orosházi varrodába keresünk varrási gya-
korlattal rendelkező munkatársat. Egy műszakos 
munkarend, biztos munkalehetőség.Érdeklődni: 
munkaidőben / 8-17 óra/ a  +3630/9354180-as 
telefonszámon!

Németországba keresünk jogosítvány-
nyal rendelkezõ munkatársakat plakát-
ragasztásra hosszú távra tervezhetõ, 
jó kereseti lehetõséggel. Jelentkezni 
az attila@plakat-geng.de e-mail címre 
fényképes önéletrajzzal.
Dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kezõ mezõgazdasági munkásokat, traktorosokat, 
tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy 
üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás fel-
tétel. Jelentkezés:  06-70/607-0067, anett.
sulyi@andreasagro.com; www.andreasagro.com
Szociális Intézmény családgondozó munka-
társat keres. Szociális vagy pedagógus  végzett-
séggel rendelkezők  jelentkezését  várjuk. Email: 
oroshaza.csao@segelyszervezet.hu 06/30/749-
2272
Napilap-kézbesítő munkatársat kere-
sünk.  06/70/778-5310
200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, 
előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.:  
06-20/224-0242, 06-30/791-0950
Orosházi betanított gépkezelői munkára 
keresünk munkatársakat, folyamatos munkavég-
zésre, kiemelt bérezéssel. Érd.:  06-30/606-
2214
Vidéki munkára villanyszerelőt és villany-
szerelésben jártas betanított munkást felveszek. 
Utazás, szállás biztosított, előleg megoldható.  
30/310-6098, 9-17 óráig
Gyõri munkahelyre targoncásokat és 
CNC-seket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk.  06-20/494-1044
Pékáru raktározására és kenyérszeletelésre, női 
raktárost felveszünk. Ugyanitt pékáru szállításra 
sofőrt felveszünk. Csanádapáca:  06-70/387-
8937.
Gyakorlott mérlegképes könyvelőt kere-
sünk oházi könyvelő irodába „Jucika” jeligére a 
Szuperinfoba .
Szakképzett péket felveszünk, délelőt-
tös és délutános műszakba, Csanádapáca:  
06-70/387-8937.
Leinformálható, megbízható baromfi-
gondozó munkatársat keresek.  0630/477-
2542

Minden gyermek számára a szülei szu-
perhősök! Az SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa olyan anyukákat, párokat, családokat 
keres, akik saját háztartásukban szerető otthont 
tudnak biztosítani szüleiket vesztett gyermekek-
nek. Legyen Ön is szuperhős! Legyen Nevelőszülő! 
 +36-20/313-1181.
Szereti a gyerekeket? Ügyes a házimun-
kában? Büszke a főztjére? Akkor nálunk a helye! 
Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 
Orosházán és környékén olyan asszonyok jelent-
kezését várja, akik szívesen nevelnének az SOS 
családoknál nehéz sorsú gyermekeket. A nevelőa-
nyukák munkáját kiegészítve, megsegítésére, 
távollétükben helyettesítésükre keresünk rátermett 
munkatársakat.  +36-20/313-1181.
C+E kategóriás jogosítvánnyal, többéves 
tapasztalattal, belföldes sofõrállást keresek. GKI 
+ Digikártya + PÁV van.  06-20/4246-511
Orosházi szállítmányozási cég köny-
velőt keres angol- vagy németnyelv-tudással. 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: a.csiz-
madia@offergeld.com
Orosházán működő műszaki Husqvarna 
kisgép üzletbe tapasztalattal rendelkező férfi eladót 
keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal a deviskomp@
gmail.com e-mailen.
Autószerelő munkatársat keresünk.  
06-30-229-8063 ; 06-30-914-1045
Megbízható férfit keresünk jószággondo-
zásra, ott lakással, villanyt és TV-t fizetni kell. 
0630/720-3119

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  06/30/744-
6031
Megbízható, sikeres társközvetítés.  
0630 355-2039.
Dekoratív orosházi főiskolás lány ismer-
kedne.  0670/258-9454
Fiatal, mindenre nyitott szép lány ismer-
kedne.  06/30/559-8855
Dekoratív, dúskeblű, kedves, türelmes, 
odaadó lány ismerkedne.  06/30/379-1686
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy ismer-
kedne. 06-30/211-5442.

KIADÓ
Bille-házban üzlet kiadó.  06/70/9407-
407
16 m2 -es  külön bejáratú irodahelyiség kiadó 
a Piactéren az Ipartestületnél.  06/20/3509-
612
Orosházán 1 szoba-összkomfortos ház 
kiadó.  70/414-0309.
Szoba kiadó.  06/30/272-6361

VEGYES
Mosógép, centrifuga eladó.  
06/30/602-9954
Ülőgarnitúrák, franciaágyak, 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, szám-
misztika, szerelemkötés, családi és párkap-
csolati problémák helyrehozatala, fényképana-
lízis, átok. rontás levétele. Kérésére házhoz 
megyek. 06/30/333- 5508
Nagysúlyú hízók eladók. 06/30/266-
4223
Komplett Pentium IV-es számítógép fris-
sen újratelepítve eladó. Irányár: 11.990 Ft. 
06-20/990-5737.
Hattat A 100 traktor 520 üzemórás, új, 6 
soros szemenkénti vetőgép, fullos fölszereltség-
gel, adás-vételivel eladó.  06-30/224-1043.
ETYD pianinó eladó.  06/20/367-6889
Nyílászárók raktárkészletről, 
műanyag ajtó 87 x 207-es, borovifenyő ablak 
88 x 118-es, stb.  06/20/576-4705
Kiváló állapotban lévõ tangóharmonika 
eladó.  06-70/306-7620
Kisbálás lucernaszéna és marhatrágya 
eladó.  06-30/359-5182.
Kisbálás lucernaszéna eladó Oházán, 
szállítás megoldható.  06/30/ 358-3815
Gally ingyen elvihető: Kisszik u. 25. 
Tűzifa eladó házhoz szállítva. 
0630/213-9072, 0630/493-4293
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Csarnokok, magtárak, keverő
üzem, gabonatisztító üzem
KIADÓK, ELADÓK

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

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

Akar Ön egy lendületesen fejlődő csapat tagja lenni? A HUNOR COOP ZRt. 
pályázatot hirdet SZÉKKUTASON ELADÓ munkakörbe.

Hódmezővásárhelyi, orosházi vagy nagymágocsi jelentkezőket is várunk!
Jelentkezési határidő: 2017. január 23. A pályázatokat írásban,

6600 Szentes, Petőfi u. 5. címre vagy a kozpont@hunorcoop.hu e-mail címre kérjük.

Az Express Kurier Europa
(ausztriai cég) olyan

együttműködő 
partnereket keres 

(cégeket, magánszemélyeket),
akik 3,5 t, 7,5 t, 12 t  

össztömegű áruszállító 
járművel rendelkeznek. 
Cégünk áruszállítással

foglalkozik Európa területén. 

Telefon: 004366287977218, 
e-mail: tub.at@exs.de

KEMÉNY FA: 2.800 FT/100 KG-TÓL.
BORSODI BORSÓSZÉN: 3.400 FT/100 KG.
Mihalics Tüzép 06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!

A Négy-Határ kft pitvarosi telephelyén fű- és 
lucernaszéna bála eladó.  0630/688-5285
Puli kiskutyák eladók.  06/20/483-1114
Nagyúlyú vágósertés, kerekesszék 
eladó.  06/30/6356-143
PC-DOKI Házhoz megy! Számítógépek 
javítása, korszerűsítése.  Új Számítógépek össze-
szerelése, házhozszállítása.-Szaktanácsadás. ¸  
¸ 20/44-88-307
Vemhes mangalica kocák eladók.  
06/30/515-3162
Disznóbénító eladó.  06/20/4455-235
200 kg feletti hússertések eladók.  
06/20/985-4731
Jóslás kártyából, tenyérből. Átok, rontás 
oldása, tértisztítás.   06-30/682-9894 - kérésre 
házhoz megyek

Babakocsi eladó.  06/20/519-3688
Időseknek és tanulni vágyóknak indul 
ALAP és KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP kezelő 
TANFOLYAM Orosházán. Jelentkezni és a rész-
letekért hívják bizalommal az alábbi számot:  
+36-30/463-7736
4 db malac eladó.  06/30/219-3258
Pótszilveszterrel egybekötött sielés 
ERDÉLYBEN. 2017.02.16-19. 43.000,-
Ft .  30-219-3506
Körbálás széna eladó.  0630/399-
7750
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy 
bükk, kugli 28 Ft/kg-tól, konyhakész 
29 Ft/kg-tól, rönk 26 Ft/kg-tól. Gyors 
kiszállítás. Kedvezményeinkért hív-
jon!  06-30/472-9714

Bontásból eladók: Palák, saválló mosoga-
tó, Tondac natur cserép  5 l-es villanyboyler, 
kézimosó csapteleppel, Hungaropán bukó-nyíló 
fa ablakok, műanyag ablakok,  Radar alumínium 
radiátorok,  , gáz- víz  vízmelegítők,  szép 2 
szárnyas fakapu, kovácsolt kiskapuval, 10 000 
Ft-tól gázkonvektor, sárga kerámia kiscserép 
koronás kúpokkal, csabai hófogó cserép, Bohn-
cserép, hódfarkú kiscserép, szalag- és kúpcse-
repek, minden méretű nyílászárók, Épületek bon-
tását vállalom. Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács J. u. 54.  
06/68/416-362, +36/20/361-2301.
Oházán szürke sütőtök egészben, darabol-
va, és sütve eladó.  06/30/303-9075
Probléma merült fel számítógépével? 
Ha gyors, szakszerű és garanciális javítást szeret-
ne, akkor hívja bizalommal az alábbi számot:  ¸ 
+36-30/548-1077
Jelmezkölcsönző ! Orosháza, Kazinczy 
u. 39. Régi és új vendégeinket szeretettel vár-
juk. Áraink a régiek, megújult készlettel.  
06/20/2666-188.
3 süldő eladó.   30/636-1063
Igazi mangalica szalonna és  zsír eladó.  
06/30/967-1226
SANO termékek forgalmazása, szak-
tanácsadás, házhoz szállítással is.  
06/30/847-4127
Sárga tollú, kettős hasznosítású kaka-
sok vágásra vagy továbbtartásra eladók.  
06/30/847-4127
Szaláminak való anyakoca és nagysúlyú 
hízók eladók.  06/30/847-4127
190 kg-os hízó olcsón, 2 db TZK eladó. Oh., 
Hóvirág u. 32.

MORA LUX elektromos tűzhely (3 lapos) 
eladó.  06-30/958-4702.
Hűtő, fagyasztóláda, mosógép eladó. 
 70/414-0309.
Háromszor fialt koca eladó.  70/600-
7768.
Oroszlánfejű törpenyuszi állomány 
eladó. 2 bak, 3 nőstény és 2 növendék, hozzá 
tartozó ketreccel és fialó ládával. Növendék 
árban elvihetők. Érd: anitasandor07@gmail.
com. 20/977-3992.
Cochin kék kakas és tyúk párban eladó. 
Érd: anitasandor07@gmail.com.   20/977-
3992.
Border collie kölyökkutyák eladók.  
30/228-9347.
Bármilyen XBOX360 flashelését és 
RGH-zását vállalom!  +36-30/463-7736
Szója házhoz szállítással.  30/228-
0881.
Régi motorokat, autót vásárolok. 
30/9509-170 
Terménytárolásra, raktározásra alkal-
mas zárható konténer eladó.  30/383-0901.
Kardán meghajtású gyorsító iker szi-
vattyúval eladó.  30/383-0901.
Kis és nagy bálás gyepszéna, szalma eladó 
kiváló minőségben. Házhoz szállítás megoldha-
tó.  30/3540-869.
Vásárolok porcelánokat, régiségeket, 
hagyatékot.  70/228-2994.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, kandalló, 
csempekályha eladó.  70/414-0309.
Számítógépe nem működik? Otthonában 
megjavítjuk! Hívjon most!  ¸06-70/244-4141

Fenyők kiültetésre extra minőségben.  
70/424-7820.
Birkák, kecskék, bakok eladók.  
06/70/209-4884
Fekete bika, üszőborjúk eladók.  
06/70/209-4884
Malacok, süldők eladók, akár egyet is. 
 06/70/209-4884
Fias póni kanca eladó.  06/70/209-4884
Pej Nóniusz csődörrel fedeztetés. 
06/70/209-4884
Nagysúlyú hízók eladók Oházán.  
06/30/354-3331
Singer varrógép elektromos és mehani-
kus hajtással eladó.  06/20/424-4287
I. osztályú pucolt kisméretű tégla 40 Ft / db 
eladó. 06/20/569-2660
Tömött hízott kacsák eladók. 
06/30/8894-028
Sütni való tök eladó. 06/30/399-0380
Hízott kacsa rendelhető február 10-i 
vágásra, nagy májjal, konyhakészen. 
1.400 Ft/kg.  30/386-9400.
Tűzifa eladó fűzfa száraz, nyárfa 12 e Ft/
m3, juhar , kőris 15 e Ft/m3.  0630/217-5575, 
0670/506-8000
Biojellegű, nagysúlyú hízó és húsjel-
legű malacok eladók. 06/20/2277-
906
Törzskönyves Suffolk kos eladó.  
06-70/359-8904
Tűzifa folyamatosan kapható.  
0630/973-5432
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Fülöp János: 06-20/9826-596
Bús György: 06-30/3809-363

CÍM: OROSHÁZA, KÁRPÁT U. 6.  A VASÚTI FELÜLJÁRÓ ALATT,  
A SZŐLŐ V. R. FELÖL 
TEL.: 68/414-001 MOBIL: 20/459-1821 

Víz-gáz-központi fűtés szerelése a tervezéstől
az átadásig. Ingyenes árajánlatkészítés

E - m a i l :  e p g e p @ c i t r o m a i l . h u  

VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FŰTÉS 
SZERELÉS ÉS SZAKÜZLET 

OROSHÁZA, TÁNCSICS M. U. 34.
(A KÚT MÚZEUMMAL SZEMBEN) � (68) 410-335

MINDIGTV
······ ANTENNA
5.998 Ft helyett KIRÁLYÁR

3.599

MINDIGTV
vevõ/USB médialejátszó
12 INGYEN CSATORNA8.999

10.000 Ft/10 kg felett INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS az országban=AKÁR 18.000 FT-OT SPÓROLHAT!

40%

STRONG

82 cm
LCD
HOTEL TV
2×HDMI
2×SCART
RGB/YUV
13 HÓ GARANCIA
16:9 KÉPARÁNY

39.999 64.999

1000 ford./perc

A+
ENERGIAOSZTÁLY
24 HÓ GARANCIA

ELÖLTÖLTÕS MOSÓGÉP

ECO
PROGRAM

TXT

gyári falikonzol +2.999

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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


