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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

KÉRJÜK, TÁMOGASSA 
ADÓJA 1%-ÁVAL A 

KARDOSKÚTI
SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT

TEVÉKENYSÉGÉT!
Kardoskúti Főnix

Kulturális Egyesület 
adószám: 18597187-1-04

Megtisztelő segítségét
köszönjük!

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Növényvédelmi
szakmérnök

munkatársat keres.
A pályázatokat a 

pereiagro2003@gmail.com 
címre lehet benyújtani.

Egyéb információ:
0620 911-9197

KEMÉNY FA: 2.850 FT/100 KG-TÓL.
BORSODI BORSÓSZÉN: 3.400 FT/100 KG.
Mihalics Tüzép 06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

Patai Lajos 06-30/399-0999
Vidéki fuvar esetén kedvezmény
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Szilágyi Tibor
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TARR ANTALNÉ
sz. Vági Margit

-92 éves korában elhunyt-

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek. Hálás köszönettel.
A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet,

mindazoknak, akik

id. Balló Lajos
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

halálának 5. évfordulója
alkalmából soha el nem múló

szeretettel emlékeznek a drága
férjre, édesapára, nagyapára

és dédapára

UJJ GÉZA

felesége, lánya, veje, unokái és a 
dédunoka Noel

MEGEMLÉKEZÉS
„Tied a csend és a nyugalom

Mienk a bánat és a fájdalom.”
Fájó szívvel emlékezünk

SIMON JÁNOS
volt gádorosi lakos
halálának 

10. évfordulóján.
Szerető felesége és a család

GYÁSZHÍR

Czédula István hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. február 2-án, 
csütörtökön 15 órakor lesz az Alvégi temetőben. A család kéri, hogy a

megemlékezésen résztvevők egy-egy szál virággal fejezzék ki részvétüket.

A gyászoló család, barátok és a Szuperinfó
munkatársai

Isti! Nagyon korai volt a távozásod, felkészületlenül ért minket is, a 
családodat is. Hiszen Te egy életerős, mindig derűs, az életet nagyon 

szerető és élvező ember voltál, tervekkel, sok szeretettel teli. 
A sors néha kegyetlen, és nem ad választ arra sem, hogy miért éppen 

most, miért éppen Téged vett el tőlünk. De el kell fogadnunk a 
megváltoztathatatlant, s elengedni Téged, 

bármennyire is fogsz hiányozni nekünk. Nyugodjál békében!

CZÉDULA ISTVÁN
(Gebe)

1952. október 23. - 2017. január 24.
Fájdalommal búcsúzunk az

Orosházi Szuperinfó volt munkatársától, 
Czédula Istvántól, 

aki  január 24-én betegségben elhunyt.

1952. október 23. - 2017. január 24.

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sürgősen  eladó - 
árcsökkentéssel.  06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóingatlan köz-
művekkel, egy hold földdel sürgősen 
eladó. Gazdálkodásra, vállalkozásra alkal-
mas. 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 , 
tehermentes,  beköltözhető, földszinti lakás 
garázzsal eladó a Oh.,Juhász Gy. utcában.
 06/30/439-0505 vagy 68/630-478
Gádoroson a Muskátli u. 3. alatt II. 
emeleti lakás eladó. 06/30/503-
2068
Oháza, Lehel utcában -4 szobás, 
gáz-központi fűtésű, terület: 914 m2 - eladó.  
Felújítás szükséges.  06/30/858-3696

Eladó Orosháza, Gizella utcai 772 
m2-es telken levő 100 m2-es kockaház, 
gáz- és vegyestüzelésű fűtési rendszerrel. 
Irányár: 10,5 millió Ft.  +36-30/578-
4047
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
Csanádapácán Petőfi utcában 
kertes, összkomfortos családi ház 
eladó.  06/30/461-2704
Nagyszénáson 4 szobás ház garázs-
zsal, melléképületekkel eladó! 30/7180-
830, 70/626-9200
74 m2-es 3 szobás, újépítésű, szigetelt, 
egyedi gázos, II. emeleti lakás, nagy erkély-
lyel, zárt parkolós udvarral, csöndes helyen 
a belvárosban eladó.  06-20/483-0923
Orosházán, a Könd utcán földszinti, 
egyedis, 2 szobás lakás eladó vagy kiadó. 
Ár: 8 M Ft  06-30/9603-520
Csanádapáca, Szent Imre u. 24. 
családi ház eladó. Irányár: 3,1 M Ft. 
06/70/220-4766
Eladó: Orosházán, a Pipis malom 
mögött, 733 m2 közmûvesített telken 63 m2 
-es, felújítást igénylõ ház. 06/30/435-
9579, 06/20/474-4957
Mezőhegyes, Hild u. 25/4 sz. 1,5 
szobás felújított lakás eladó. 0630/489-
4522

Nagyéren összkomfortos, felújí-
tott, padlófűtéses, kombi kazánnal, gaz-
dálkodásra alkalmas, parkosított  családi 
ház eladó. 0630/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban 
üzlethelyiség eladó.0630/477-2542
Orosházán eladó 3 ha és 2,3 ha szán-
tó. 0620/5377-946
Gazdálkodásra alkalmas tanya 5 
ha földdel, fúrt kúttal, melléképületekkel, 
ipari árammal eladó.  06/30/488-0307
Áron alul ! Jó állapotú kockaház 
(városközponti) Orosházán eladó. 
Fűtése: kandalló és cirkó. 12,7 M 
Ft. 06-20/242-8866.
Oh., Hegedűs utcában 4 szobás  ház 
2 garázzsal  eladó, irányár: 4,4 M Ft. 
06/30/300-6547
Oh, Kölcsey utcán 55 m2-es, 2 szobás, 
erkélyes, IV. emeleti, fűtésmérős panella-
kás. Irányár: 4,8 M Ft. Bemutatás: Czédula 
Ingatlaniroda   06-30/6555-165.
Oh., Szőlő városrészben 95 m2-es, 
alátalpalt, száraz, felújított, kiváló állapotú 
családi ház. Két tágas szoba, nagy étke-
ző konyha, új fürdőszoba, gázkonvektoros. 
Sok melléképület, 1513 m2-es, megoszt-
ható telek. Irányárár: 6,5  M Ft. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda  06-30/6555-165.
1 ha termőföld eladó.  06-20-824-
8253
Termőföldet vásárolnék, vagy 
bérelnék Árpádhalom közelében.  
20/914-1935
Oh., Mikes utcai ház sürgősen eladó: 
3,5 M Ft.  68/411-715
2,5 ha szántóföld eladó s Springer-
dűlőben, 3 oldala fásított. Lakás, ház csere 
értékegyeztetéssel eladó. 06/70/364-
9372
173 AK termőföld Békéssámson terüle-
tén eladó.  06-68/470-181

JÁRMÛ
Használt és új gumiabroncsok-felnik 
-személy-teher-mezőgazdasági- szere-
lése, javítása, értékesítése, felni javítás. 
Gál Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Maxi kisteherautó, 5-7 személyes 
autó bérelhető.  06/20/262-3962
Fiat Stilo 1,9-es multijet, 2006-os évjá-
ratú, 280.000 km-rel (új kuplungszerkezet-
tel) eladó - totálkárosan.  06/30/414-
8486.
Maruti eladó.  70/424-78-20.

Személyautókat, teherautó-
kat vásárolok készpénzért! Házhoz 
megyek, elszállítom! Bármilyen érdekel!  
0630/231-7750
Kia Ceed 1,4-es, 2012 /1 eladó megkí-
mélt állapotban.  06/30/9250-110
1993-as Opel Astra Caravan -1,4-es, 
benzines- műszakival, vonóhoroggal eladó. 
 06/70/940-6889
Lada Níva alkatrésznek eladó.  
06/70/209-4884
TZ 4-KB 14-es motor bontva eladó.  
0630/993-7543
Yanmar kistraktor 3 hengeres dizelmo-
tor eladó.  30/383-0901.
Opel G Astra 1,7, dízel, kombi (2003) 
vonóhoroggal eladó.  70/779-5624.
Opel F Astra, 1,6-os benzines (1993) 
vonóhoroggal eladó.  70/779-56-24.
Suzuki Ignis 1,3-as, benzines (2005) 
klímával eladó.  20/466-45-08.
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom.  30/421-85-75, 70/424-
78-20.
Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól. 
 70/424-78-20, 30/387-20-66.
Mercedes Vito 110-es CDI, zárt kiste-
herautó  kevés km-rel , és 2 db vas műhely-
polc -2 x2 m-es- eladó.06-30/858-3696
Utánfutó 99.000 Ft-tól.  70/424-
78-20.
Trabant kombi 1,1-es eladó.  
70/424-78-20.
Opel Astra 2 év műszakival eladó 
320.000 Ft-ért.  70/632-58-36.
Lada Níva eladó 270.000 Ft-ért.  
70/424-78-20.
Opel Vectra kombi, dízel 599.000 Ft-ért 
eladó. 30/387-20-66.
Lakókocsi 6 személyes, 1 év 
műszakival újszerűen eladó 950.000 Ft-ért. 
70/424-78-20.
Lakókocsi telepítésre eladó 280.000 
Ft-ért.  70/424-78-20.
Skoda Felicia kombi, dízel eladó 
299.000 Ft-ért.  70/632-58-36.
Ford Mondeo eladó 170.000 Ft-ért.  
70/424-78-20.
Suzuki Sedan megkímélten eladó 
320.000 Ft-ért.  70/632-58-36.
Peugeot 307-es 2,0 HDI eladó, cserél-
hető.  30/227-31-93.

KERES
Keresek megvételre termőföldet 
Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környé-
kén. 06-20/346-4975

Diót vásárolok Tótkomlóson.  
0670 4517-517.
Magángyűjtő vásárol régi pénzt, 
éremgyűjteményt, könyveket, iratokat.  
06-70/285-1631.
Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475
- Figyelem! Vásárolok mindenne-
mű porcelánfigurát, üveg-, réz- és bronz-
tárgyakat, kortárs és régi festményeket, 
régi cserépedényeket, régi könyveket, 
használt tollat és teljes hagyatékot, 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
Nagyszénás 20 km-es vonzáskör-
zetében földet bérelnék, magas áron! 
30/904-9680
Fiesta CD-lemezeket keresek meg-
vételre. 06/68/417-634
Vasat, rezet, akkumulátort vásáro-
lok,  érte megyek.  0630/8299-
336
Romos tanyát, házat bontásra veszek. 
 06/30/746-4859
Kisebb süldőt veszek.  06/20/367-
6889
Albérletet keresek hosszútávra, 
sürgősen .  06/70/427-2990
Veszek: Simsont, teljes hagyatékot, 
szerszámokat, derékszöghajtást, traktort. 
 0630/905-6532
Hagyatékot, régiséget, szerszám-
féléket, disznóvágási felszerelést, 22-es, 
32-es húsdarálót vásárolok.  06-70/391-
2503
Hagyatékot veszek.  70/414-0309.
Régi bútort, hagyatékot vásárolok, 
lomtalanítást vállalok.  0630/858-2932

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, vendéglá-
tásszervezõ-vendéglõs, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.  
06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Időseknek és tanulni vágyóknak 
indul ALAP és KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP 
kezelő TANFOLYAM Orosházán. Jelentkezni 
és a részletekért hívják bizalommal az alábbi 
számot:  +36-30/463-7736
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, csatornarákö-
tés, garanciával, Békés megyében  
 06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, rakodókkal is. Helyben és vidékre.  
Gelegonya József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt szű-
rővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 10 év 
garancia.  06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
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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.
REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Ázsia Kínai Áruház
(volt Csillag Áruház I-II. em.)

1-ET FIZET
2-T KAP!

AKCIÓ!

További részlet az üzletben!
Akció időtartama:

2017. január 30-február 28.

10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453
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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

TAXI RENDELÉS: 06-68/412-000

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

Kályhák, kandallók újrasamotto-
zása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, költözte-
tés.  06/30/938-4412
Favágást vállalok motoros láncfű-
résszel.  06/30/634-2093
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra 
házhoz megyek. Soványné Kanka Timea 
gyógymasszőr.   06-30/353-1436
Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízszerelési munkák 
karbantartása, kivitelezése 06/30/972-
8568. 
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, fakivágás, gallyalás. 
Magánszemélyeknek és cégeknek egya-
ránt, számlaképesen.  06/30/799-8975
Baromfikopasztást vállalunk 
konyhakészre.  06/30/245-7332
Frissítő masszázs, biorezonenci-
ás állapotfelmérés.  06/30/283-
0215
Favágás Alpintechnikával ! 
Veszélyes, problémás fák lebon-
tása -ágaprítás a helyszinen -kug-
lizás, darabolás-favágás-fáért.  
06/30/9984-590
Feleslegessé vált cégét megvásá-
roljuk! Magas házipénztár, tagi kölcsön 
elõnyben.  06-30/3454-724
Takarítást vállalok.  06/70/265-
4033
Zárak, zártakarók , kilincsek 
javítása, cseréje, anyagbiztosítással.  
06/30/712-1194
Magas a gázszámla! Nincs pénze új 
ablakra ? Ne engedje ki a meleget ! Ablak 
felújítás gumizással, zárcserével, üvegcse-
rével.  06/70/771-8972
Udvartakarítást, lomtalanítást,  
fakivágást, házak takarítását  vállaljuk. 
06-20/355-4671.
Kőművesmunkát, szigetelést, fal-
vágást, bukolást, kartonozást, tetőjaví-
tást, festést, épületek karbantartást.  
06/30/892-5937
Padlástakarítást, mindenféle 
belső kőművesmunkát, favágást, lom-, 
törmelékszállítást vállalok.  06-30/367-
5104.
Idősek gondozását vállalom 
Orosházán 6-8 órában.  06-30/391-
7889.

Vállalok fakivágást, darabolást.  
06-70/591-2873.
Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 
  06-20/978-3962.
Relax masszázs.   06-70/518-8069           

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozó-
kat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés:  
06-70/607-0067, anett.sulyi@andreasagro.
com; www.andreasagro.com
Szociális intézmény családgondozó 
munkatársat keres. Szociális vagy pedagó-
gus  végzettséggel rendelkezők  jelentkezé-
sét  várjuk. Email: oroshaza.csao@segely-
szervezet.hu 06/30/749-2272
Orosházi, betanított gépkezelői 
munkára keresünk munkatársakat, folyama-
tos munkavégzésre, kiemelt bérezéssel. Érd.: 
 06-30/606-2214
Szakképzett péket felveszünk, déle-
lőttös és délutános műszakba, Csanádapáca: 
 06-70/387-8937.
Gyõri munkahelyre targoncásokat 
és CNC-seket felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk.  06-20/494-1044
Gyõri gépipari cég munkavállalókat 
keres egyedi alkatrészek gyártására CNC-
esztergályos, marós és köszörûs tapaszta-
lattal.Hosszú távú, megbízható munkalehetõ-
ség, cafeteria, bónusz és szállás támogatás-
sal. Érdeklõdni munkanapokon: 96/511-003, 
30/266-4549 (ingyen hívható)

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, elõleg megoldott. Sárvárra betanított 
munkásokat keresünk több mûszakos mun-
karendbe.  06-20/224-0242, 06-30/791-
0950
A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság a Csanádalberti település mel-
lett található Montág-pusztai telepére fel-
sõfokú mezõgazdasági végzettségû, állat-
tenyésztésben jártas munkatársat keres. 
Érdeklõdni:  +36/30/475-1787.
Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és 
gyõri munkahelyünkre. Szállás, étkezés, 
utazás biztosított.  06-70/354-9321
Leinformálható, megbízható 
baromfi gondozó munkatársat keresek. 
 0630/477-2542
Alkalmazottat felvesz ingatlaniro-
da fõ- vagy másodállásban (alapbér+juta-
lék).  06-30/334-5262
Vidéki munkára villanyszerelőt, vil-
lanyszerelésben jártas betanított munkást 
és lakatost felveszek. Utazás, szállás bizto-
sított, előleg megoldható.  30/310-6098, 
9-17 óráig
Minden gyermek számára a szü-
lei szuperhősök! Az SOS Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa olyan anyukákat, 
párokat, családokat keres, akik saját háztar-
tásukban szerető otthont tudnak biztosítani 
szüleiket vesztett gyermekeknek. Legyen 
Ön is szuperhős! Legyen Nevelőszülő!  
+36-20/313-1181.
Szereti a gyerekeket? Ügyes a házi-
munkában? Büszke a főztjére? Akkor nálunk 
a helye! Az SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa Orosházán és környékén olyan 
asszonyok jelentkezését várja, akik szívesen 
nevelnének az SOS családoknál nehéz sorsú 

gyermekeket. A nevelőanyukák munkáját 
kiegészítve, megsegítésére, távollétükben 
helyettesítésükre keresünk rátermett mun-
katársakat.  +36-20/313-1181.

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
62 éves korig hölgy társat keresek. 
 06/30/577-5884
Dekoratív orosházi főiskolás lány 
ismerkedne.  0670/258-9454
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Fiatal, mindenre nyitott szép lány 
ismerkedne.  06/30/559-8855
Dekoratív, dúskeblű, kedves, 
türelmes, odaadó lány ismerkedne.  
06/30/379-1686
Megbízható, sikeres társközve-
títés.  0630 355-2039.

KIADÓ
16 m2 -es  külön bejáratú irodahelyi-
ség kiadó a Piactéren az Ipartestületnél. 
 06/20/3509-612
Kis iroda kiadó. Oh., Vörösmarty u. 1.
1 szobás lakás kiadó. 06/20/276-
3937
Bútorozott szoba a lakóház teljes 
helyiségeinek és berendezéseinek hasz-
nálatával, egyedül álló hölgynek olcsón  
kiadó.  06/30/689-7167
Orosházán 1 szoba összkomfortos 
ház kiadó.  70/414-0309.
Oh., Kelet u. 33. kiadó, eladó.  
06-70/553-0067.

Hévíz központjában teljesen felsze-
relt apartman kiadó a 6. hétre: 2016 feb-
ruár 11- 17-ig. Az apartman 2 személyes( 
esetleg 3 személynek is megfelelő) . A heti 
ára az apartmannak 45 ezer Ft összesen. 
Érdeklődni:  30/9553-767.

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,-
tejhűtő, szopós borjú, hidegvérű fekete 
kanca eladó.  06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajóslás, 
számmisztika, szerelemkötés, csa-
ládi és párkapcsolati problémák hely-
rehozatala, fényképanalízis, átok. ron-
tás levétele. Kérésére házhoz megyek. 
06/30/333- 5508
Kisbálás lucernaszéna eladó 
Oházán, szállítás megoldható.  06/30/ 
358-3815
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most!  
¶06-70/244-4141
Nagyúlyú vágósertés, kerekesz-
szék eladó.  06/30/6356-143
Jelmezkölcsönző ! Orosháza, 
Kazinczy u. 39. Régi és új vendége-
inket szeretettel várjuk. Áraink a régiek, 
megújult készlettel.  06/20/2666-188.
Igazi mangalica szalonna és  zsír 
eladó.  06/30/967-1226
SANO termékek forgalmazása, 
szaktanácsadás, házhoz szállí-
tással is.  06/30/847-4127
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Sárga tollú, kettős hasznosítású kaka-
sok vágásra vagy továbbtartásra eladók.  
06/30/847-4127
Szaláminak való anyakoca és nagy-
súlyú hízók eladók.  06/30/847-4127
I. osztályú, pucolt kisméretű tégla 40 
Ft / db eladó. 06/20/569-2660
Biojellegű, nagysúlyú hízó és 
húsjellegű malacok eladók. 
06/20/2277-906
Darvasi László kárpitos Oh., Kazincy 
u. 44. :Vállaljuk kárpitozott bútorok, motorü-
lések, autó tetőkárpitok felújítását matracok 
készítését ! Szivacsok - műbőrök - bútor-
szövetek forgalmazása.  68/414-665, 
06/30/394-7956
Bármilyen XBOX360 flashelését és 
RGH-zását vállalom!  +36-30/463-7736
KUKORICAVETÕMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban akci-
ósan rendelhetõk házhoz szállí-
tással. www.kukoricavetomag.
hu 06-20/980-4449
Fehér gatyás-  és nagytestű postaga-
lambok eladók. 68/410-168
Csivava kölyök ingyen elvihető.  
06/70/630-0919
Jó állapotú steppelt, megkímélt 
franciágy eladó.  06/70/607-3411, 
06/30/219-9853
Körbálás széna eladó. 0630/399-
7750
Tűzifa eladó házhoz szállítva. 
0630/213-9072, 0630/493-4293
Menyasszonyi ruhák, koszorús-
lány ruhák jó áron eladók, kölcsönözhetők 
esküvőkre, szalagavatókra Csorváson. 
06/70/664-6024
Tűzifa folyamatosan kapható. 
0630/973-5432

Pótszilveszterrel egybekötött síe-
lés ERDÉLYBEN. 2017.02.16-19. 43.000,-
Ft Érd:  30-219-3506
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 hívjon!  
06-30/472-9714
Nagysúlyú hízók eladók.  
06/30/506-1919
Pulikölyök eladó.  06/70/611-8234
Bolti pult, vonalkód-leolvasó eladó. 
 06/30/467-7937
Probléma merült fel számítógé-
pével? Ha gyors, szakszerű és garanciális 
javítást szeretne, akkor hívja bizalommal az 
alábbi számot:  ¶ +36-30/548-1077
Körbálás széna, szár eladó.  
06/30/881-5828
Burgonya eladó.  06/20/824-6698
2 db növendék bika /MT/, 2 db 
3 q-ás bika eladó 240.000 Ft /db.  
06/20/2975858
Láncfűrész eladó.  06/30/677-1833
Tenyérből, kártyából jóslás, szere-
lemkötés, párkapcsolat, betegség helyreho-
zatala.  06/30/746-4859
Kompresszor -220-380 V-os- eladó. 
 06/30/677-1833
ETYDE pianinó, csempekályha, 
kisebb kályha eladó.  06/20/367-6889
Kb. 180 kg-os hízó eladó, irányár: 400 
Ft/kg. 06/30/645-6904
Dióbél eladó! 1300 Ft / kg.  30/636-
7287
Bikaborjuk feketék eladók.  
06/70/209-4884
Bakkecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884

Malacok, süldők eladók.   
06/70/209-4884
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  Új 
Számítógépek összeszerelése, házhozszállí-
tása.-Szaktanácsadás. ¶  ¶ 20/44-88-307
Fias póni lovak eladó.  06/70/209-
4884
Kis- és nagyméretű tégla eladó.  
06/70/209-4884
Radiant 28 KW-os fali gáz kazán eladó. 
 0630/993-7543
3 kerekű kézzel hajtható balkezes 
rokkant kocsi eladó.  0630/993-7543
Kisbálás lucerna széna nagy 
mennyiségben eladó. Ár: 550,-Ft/
bála.   0630/9255-807
Tűzifa eladó fűzfa, száraz, nyárfa 
12 e Ft/m3, juhar, kőris 15 e Ft/m3.  
0630/217-5575, 0670/506-8000
Kukorica, búza eladó.  06-20/373-
2811.
Cserélje készpénzre megunt játé-
kait, könyveit, porcelánjait, háztartási esz-
közeit !  06-20/291-6305
Oroszlánfejű törpenyuszi állomány 
eladó. 2 bak, 3 nőstény és 2 növendék, 
hozzá tartozó ketreccel és fialó ládával. 
Növendék árban elvihetők. Érd: anitasan-
dor07@gmail.com.  20/977-3992.
Cochin kék kakas és tyúk párban 
eladó. Érd: anitasandor07@gmail.com.  
20/977-3992.
Szója házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Minőségi kisbálás széna, szalma, 
körbálás lucerna, lucernamag eladó. Házhoz 
szállítás megoldható.  30/902-6002.
Kisbálás lucerna és gyepszéna ház-
hoz szállítva eladó.  30/9031-269 

Régi motorokat, autót vásárolok. 
 30/9509-170 
Terménytárolásra, raktározásra 
alkalmas zárható konténer eladó.  
30/383-0901.
Kardánmeghajtású gyorsító 
ikerszivattyúval eladó.  30/383-
0901.
Vásárolok porcelánokat, régisé-
geket, hagyatékot.  70/228-2994.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, 
kandalló, csempekályha eladó.  
70/414-0309.
Fát kivágásra veszek.  70/231-
6707.
Költöztetést, lomtalanítást, pad-
lástakarítást vállalok.  70/231-
6707.
Kis és nagy bálás gyepszéna, szalma, 
kis bálás lucerna eladó. Szállítás megold-
ható.  30/3540-869.
Kisbálás lucerna, kézi forgatású, 
eladó.  06-20/373-2811.

Hűtő, fagyasztóláda, mosógép 
eladó.  70/414-0309.
Polcos sarokszekrény és gázó-
raszekrény eladó.  06-30/461-2684.
Búza, kukorica eladó.  
06-30/363-8171.
Naposcsibe mindenfajta márc. 
8-ra és 22-re előjegyezhető. Oh., Szabó 
Lőrinc u. 38.  06/30/526-7009
5 db 30 kg-os süldő eladó.  
06/30/858-9567
Kaukázusi kölyökkutyák eladók. 
 30/228-9347.
Tűzifa rendelhető 50 q felett.  
0630/565-5250
Sütni való tök eladó, nagytételben is, 
sütve, vagy nyersen is, Tótkomlóson.   
0630/391-9959
5 db fekete bika eladó.  06/30/628-
6430



6  2017. január  27.

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 59.999

KOMBINÁLT
HÛTÕSZEKRÉNY

A+
ENERGIAOSZTÁLY
24 HÓ GARANCIA

TXT

gyári falikonzol +2.999

Amica
135
LITERES

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

Orosháza, Vörösmarty u. 7.
: + 36 30 727 0137

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL

A HK-Ceram Kft.
szentesi telephelyére munkatársat keres

TECHNOLÓGUS
munkakörbe.

A technológus fő feladata
a gyártás- és gyártmányfejlesztés támogatása.

Elvárások:
– felsőfokú szakirányú végzettség,
– biztos számítógép-felhasználói ismeretek,
– idegen nyelv ismerete.

Kerámiagyártás területén szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a

hkc-seboek@t-online.hu e-mail címre.

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

PC, LAPTOP javítása,
telepítés, felújítás. WI-FI
beállítása kedvezményes áron.

PC, LAPTOP javítása,
telepítés, felújítás. WI-FI
beállítása kedvezményes áron.

Tel.: 20/956-3225Tel.: 20/956-3225
Dongó PCDongó PC


