
 12017. február 3.

OROSHÁZA, DÉLBÉKÉSI 2017. február 3.  XXVII/55

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

FŰRÉSZPOR KAPHATÓ
vegyes fából zsákolva

Orosházán.
Érdeklődni: H-P-ig 8-16 óráig.
30/9454864 vagy 68/632-867
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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

KERESZTES
ANTALNÉ

sz. Tóth Rozália
85 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 
2017. február 8-án 11 órakor

a Szentesi úti temetőben lesz.
A gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

NÉMETH ISTVÁNNÉ SZÖSZI NÉNI
életének 95. évében elhunyt.

Kívánságának megfelelően hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. február 7-én 13 órakor lesz az Alvégi temetőben.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útján elkísérik.
GYÁSZOLÓ CSALÁDJA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ÖZV. BACSA
JÓZSEFNÉ

sz. Fekete Mária

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek. Hálás köszönettel.
A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Katona Lajos
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Köszönetnyilvánítás

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik

Rubóczki Dezső
főfúrómester

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

MEGEMLÉKEZÉS

IFJ. SZEGFŰ BÁLINT
HALÁLÁNAK 

2. ÉVFORDULÓJÁN

„Ha egy könnycsepp gördül végig 
az arcunkon,  azért van, mert

szeretünk és hiányzol nagyon.”

Szerető édesanyja, testvére
és családja

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszö-
netet, mindazoknak, akik

ZALAI JÁNOS
temetésén résztvettek, 

sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkban 

osztoztak.

MEGEMLÉKEZÉS

DEÁK GYÖRGY
halálának 

5. évfordulójára
emlékezik Szerető felesége,
6 unokája, 7 dédunokája

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

MEGEMLÉKEZÉS
„Nélküled szomorú,

üres a házunk,
még most sem hisszük el,

hogy hiába várunk.”
Fájó szívvel emlékezünk

DRAHOTA
ISTVÁN,
Drága Férjem
halálának
2. évfordulójára.

Szerető feleséged
és a rokonság

MEGEMLÉKEZÉS

SZALÓK 
ZOLTÁN
halálának
3. évfordulóján.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk

„Keressük, de nincs már sehol,
mégis itt van mindig mindenhol.

Talán egy napsugárban..
vagy egy csillag fenn az égen, 

mi mindig várjuk,
mint valamikor régen.”

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkbe helyedet nem pótolja 

semmi, Míg a földön élünk,
Nem fogunk feledni!”

Szerető felesége és családja

Fájó szívvel emlékezünk

DEBRECENI
PÉTER PÁL

halálának 2. évfordulóján

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MEDVEGY PÁL
Nagyszénás, Deák utca 

20. szám alatti lakos
2017. 01. 29-én életének 

73. évében csendesen 
megpihent.

Temetése 2017. 02. 10-én 11 órakor 
lesz a nagyszénási temetőben.

A gyászoló család

GYÁSZHÍR

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sürgősen  
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-es építési 
telek, rajta 84 m2 kész  alap-
pal eladó.  06/30/958-
3091
86 m2-es, 3 szobás, nagy kony-
hás, 2 erkélyes, felújított / nyílászá-
rók, 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

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
52 m2-es, egyedi fűtésű, tég-
laépítésű , tehermentes,  beköl-
tözhető, 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
Csanádapácán Petőfi utcá-
ban kertes, összkomfor-
tos családi ház eladó.  
06/30/461-2704
2,5 ha szántóföld eladó s 
Springer-dűlőben, 3 oldala fásított. 
Lakás, ház csere értékegyeztetés-
sel eladó. 06/70/364-9372
Ház eladó: Oh., Zsinór u. 22. 
  06-70/9459-921
3 szobás ház eladó a Nyárfa 
utcában.  06/20/259-9481

Fábiánsebestyén köze-
lében, kövesút mellett 
gazdálkodásra alkalmas 
föld és tanya eladó!  
06-30/475-6568
Összkomfortos családi ház 
eladó, bérházi csere érdekel I. 
emeletig.  68/631-488
Orosházán, a Könd utcán 
földszinti, egyedis, 2 szobás lakás 
eladó vagy kiadó. Ár: 8 M Ft  
06-30/9603-520
Csorváson  a főúton ház 
eladó, traktorra, mezőgazdasági 
eszközre cserélhető.  06/30/91-
59-132
Mezőhegyes,. Hild u. 25/4 sz. 
felújított 1,5 szobás lakás eladó. 
 0630/489-4522
O ro s h á z á n  a 
Vásárcsarnokban üzlethelyi-
ség eladó.  0630/477-2542
Tótkomlósi városközpont-
ban régi, de lakható épület eladó. 
Irányár: 3 M Ft.  0630/2239-790

Nagyéren összkomfor-
tos felújított, padlófűtéses 
-kombi kazán-, gazdálkodásra 
alkalmas, parkosított családi ház 
eladó.0630/477-2542
Föld eladó Gádoroson: 1,46 
ha, helyrajzi szám: 0,42 1/1, AK 
18,12.   06/30/935-6512
Orosháza belvárosában, a 
kórházhoz közel, II. eme-
leti, egyedi fűtéses, klímás 
téglalakás eladó! A lakás 
felújított . 06/30/956-0653
Oháza, József A. utcában 
családi ház eladó , vállal-
kozásra is alkalmas.  
06/20/225-2707
Összkomfortos ház eladó. 
 06/30/426-4820
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
Budapesten keresek eladó 
lakást. +36-20/435-3007
Áron alul ! Jó állapotú 
kockaház (városközponti) 
Orosházán eladó. Fűtése: 
kandalló és cirkó. 12,7 M 
Ft. 06-20/242-8866.
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Oh. belvárosában 88 m2-es, 
3 szobás, 1. emeleti, jó állapo-
tú, igényesen felújított tégla lakás 
nagy erkéllyel, klímával, liftes 
épületben, készpénzes vevőnek 
eladó. Irányár: 13,5 M Ft.  
06-30/6555-165.
Oh., Kórház környékén 
egyedi cirkófűtésű, klímás, 52 
m2-es, IV. emeleti lakás szige-
telt panel épületben, új nyílászá-
rókkal eladó. Irányár: 5,6 M Ft. 
Bemutatás: Czédula Ingatlaniroda, 
 +36-30/6555-165.
Oh., Szőlő krt. környékén 97 
m2-es, nyeregtetős, vegyes fala-
zatú, 3 szobás, fürdőszobás, gáz 
konvektoros + kályha fűtésű csalá-
di ház 1079 m2 telken. Irányár:  5,9 
M Ft.  06-30/6555-165.
11,5 hektár legelő szántó 
eladó.  06-70/318-9547.
Pusztaföldváron felújított 
ház eladó.  06-30/367-5104.
Oh., Kelet u. 33. sz., összkom-
fortos, gazdálkodásra alkalmas ház 
eladó. Termőföldet beszámítok.  
06-70/553-0067.
Szeged, Avar utcában mély-
garázsok eladók. Házrész beszá-
mítok értékegyeztetéssel.  
06-70/553-0067.
Kaszaperen vegyes bolt 
eladó.  0620/5688-831
Sürgősen, áron alul eladó 
Rákóczitelepen 115 m2-es 
ingatlan 14 m2-es mellék-
épülettel, nagy telekkel. 
06-30/9660-384.

Kaszaperen nagy családi 
ház, működő üzlethelyiséggel egy-
ben eladó.  0620/5688-643
Gádoros, Jókai és Bajcsy 
utca sarkán lévő  összkomfortos 
ház eladó, jelenleg Virágbolt.  
06/30/490-4801
Oháza, Huba u. 17. IV/12. sz. 
alatti, 2 szobás, erkélyes, egye-
di, nemrég felújított, parkettás, 
klímás, tégla lakás eladó, irányár: 
7 M Ft. Érd.: a helyszinen pénte-
kenként 12-16 óráig. 
Első emeleti, 2,5 szobás lakást 
kertes házra cserélnénk vagy elad-
nánk, értékegyeztetéssel. Érd.: 13 
óra után  06/30/50-5756
Oháza, Kórház környékén 
3 szobás, téglaépítésű, össz-
komfortos, kertes ház eladó.  
06/30/504-285
Orosháza, Vasarhelyi úton 
lévő kertes házam lakásra cser-
lém:  06/20/955-4111

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
Fiat Stilo 1,9-es multijet, 
2006-os évjáratú, 280.000 km-rel 
(új kuplungszerkezettel) eladó - 
totálkárosan.  06/30/414-8486.

Személyautókat, teher-
autókat vásárolok készpén-
zért! Házhoz megyek, elszállítom! 
Bármilyen érdekel!  0630/231-
7750
Keresek 7 személyes, jó álla-
potú VW-t, Fordot,  Seat-ot.  
06-30/9451-957.
Makai Autóbontó Kft.  
Autók végleges kivonása 
forgalomból, illetve alkat-
részek értékesítése.  
06-30/269-8188.
Yanmar kistraktor 3 hengeres 
dizelmotor eladó.  30/383-0901.
Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, autó-
ját, büfékocsiját megvásárolom.  
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutók, lakókocsik 
60.000 Ft-tól. 70/424-78-20, 
30/387-20-66.

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Diót  vásáro lok 
Tótkomlóson.  0670 4517-
517.
Nagyszénás 20 km-es von-
záskörzetében földet bérelnék, 
magas áron! 30/904-9680
Romos tanyát, házat bon-
tásra veszek.  06/30/746-4859
Kisebb süldőt veszek.  
06/20/367-6889
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10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

DIMÁK JÓZSEFNÉ
bronzfokozatú tanácsadótól.

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

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

• EGÉSZSÉG-
BIZTOSÍTÁS

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
ADÓKEDVEZMÉNNYEL.

(Napi kamatozású megtakarítás

*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

Igényes, bútorozott kis 
lakást bérelnék. 06/20/522-
5860
Budapesti kisebb lakást 
vásárolnék készpénzért. Lehet fel-
újítandó is. : +36-70/949-0944
Vasat, rezet, akkumulátort 
vásárolok,  érte megyek.  
0630/8299-336
Vásárolnék lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket.  0670/624-5475
Malacokat, süldõket vásá-
rolok. Házhoz megyek.  
06-30/577-1604
Oházán havi törlesztéssel 
lakást vásárolnék.  06/30/416-
7109
Hagyatékot, régiséget, tol-
lat, szerszámféléket, disznóvágási 
felszerelést, 22-es, 32-es hús-
darálót vásárolok. 06-70/391-
2503
Szintetizátor oktatót kere-
sek.  06/30/240-9255
Gyerekjátékot veszek kis és 
nagy tételben is.  06-20/291-
6305
Szemestakarmányt vásá-
rolok.  0630 705-1569.

Vásárolok zománcos baba-
kádat, bádogkádat, bádogteknőt, 
bádogedényt, régi padot, sublótot, 
satupadot, disznóvágó asztalt, spa-
lettát.  0630 214-9830.
Figyelem! Vásárolok min-
dennemű porcelánfigurákat, 
üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, régi 
cserépedényeket, régi könyveket, 
használt tollat és teljes hagyatékot, 
fali-, zseb- és karórákat. Hívásra 
házhoz megyek, készpénzzel fize-
tek!  0630 375-7605, 0670 
977-1928.
Albérletet keresek hosszú-
távra .  06/70/546-2378
Simsont veszek 50 ezer Ft-ig. 
 0630/905-6532

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pin-
cér, vendéglátásszervezõ-ven-
déglõs, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  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).

Időseknek és tanul-
ni vágyóknak indul ALAP és 
KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP kez-
elő TANFOLYAM Orosházán. 
Jelentkezni és a részletekért hívják 
bizalommal az alábbi számot:  
+36-30/463-7736

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, 
csatornarákötés, garanci-
ával, Békés megyében   
06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
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
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerincsérv, 
derékfájdalmak, végtagzsibbadá-
sok kezelése.  06/30/329-3805

Központi fűtés- és vízszerelé-
si munkák karbantartása, kivitele-
zése 06/30/972-8568. 
Cipő-, táskajavítás! 
Szűk cipők gépi tágítá-
sa, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, 
tészta-, bizsuárusnál.
Csapok, csaptelepek, lefo-
lyók javítása, cseréje, anyagbizto-
sítással.  06/30/712-1194
Fakivágást vállalunk fáért. 
 06/30/634-2093
Juhkörmölést vállalok.  
06/30/480-3765
Régi bútort, hagyatékot 
vásárolok, lomtalanítást vállalok. 
 0630/858-2932
Mérleg hitelesítés. 
Kereskedelmi- és ipari mér-
legek hitelesítése, kalibrálása, 
javítása rövid határidõvel.  
+3670/202-5181 E-mail: merleg-
hitelesito@gmail.com
Favágás Alpintechnikával 
! Veszélyes, problémás 
fák lebontása -ágaprítás a 
helyszinen -kuglizás, dara-
bolás-favágás-fáért.  
06/30/9984-590
Szobafestés kedvezmé-
nyes áron.  06-20/317-4212.

Frissítő masszázs, stresz-
szek oldása.  06/30/283-
0215
Bejárónői munkát válla-
lok, gyerek-, vagy idősgondo-
zással Oházán. Megbízható:  
06/30/391-7889
Frissítő - svédmasszázs.  
0670/258-1809
Magas a gázszámla! Nincs 
pénze új ablakra ? Ne engedje ki a 
meleget ! Ablak felújítás gumizás-
sal, zárcserével, üvegcserével.  
06/70/771-8972
Kőművesmunkát, szigete-
lést, falvágást, bukolást, kar-
tonozást, tetőjavítást, festést, épü-
letek karbantartást.  06/30/892-
5937
Ács- és kőművesmunkák. 
Családi házak, bővítések teljes kivi-
telezése, régi épületek teljes felújí-
tása. Új tetők készítése, régi tetők 
felújítása, térkövezés, hőszigetelés. 
Számlaképesen.  30/750-9591.
Kőművesmunkák, ácsmun-
kák, burkolás, hőszigetelés.  
30/732-9996.
Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, hőszigetelés, laminált 
parketta rakása. Kérem, hívjon.  
30/508-7144.
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AUTÓSISKOLA
Hmvhely, Dr. Rapcsák A. út 20.

Szentes, Petőfi u. 3.
Iskolavezető: Janecskó Erika • www.soforbt.hu • soforbt@invitel.hu • soforbtszentes@gmail.com

Folyamatosan indítunk A, B, C, CE 
kategóriás képzéseket, akár internetes 

otthontanulással is!
Hatósági + 

OKJ-s 
Gépkezelő 

együtt
2017. március 4. február 23. február 13.
2017. április 8. március 30. március 17.
2017. május 6. április 27. április 14.
2017. június 10. június 1. május 19.

TERVEZZEN VELÜNK, TANULJON NÁLUNK!
Vásárhelyen   0662 221-425, 0630 708-7077, 

0630 356-8084 
Jancsó Erika iskolavezető: 0630 2050-748

Szentesen  0663 317-843, 0630 965-0854
GKI alapképzés (C kategóriás vezetői engedély 2009. IX. 9. utáni) KK: 84 200 Ft/fő | 

GKI továbbképzés (C kategóriás vezetői engedély 2009. IX. 9. előtti) KK: CT 51 100 Ft/fő | 
KK: DT 51 100 Ft/fő | KK: DA 84 200 Ft/fő | KK: DKT, CKT 17 100 Ft/fő | KK: CDT 78 100 Ft/fő
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Szaktanfolyami vizsgáink
ADR, GKI,             (megújító is), 

MGV, Hatósági
SZOMBATONKÉNT 9 ÓRÁTÓL
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TAXI

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

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

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

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

Udvartakarítást, lomtalaní-
tást,  fakivágást, házak kiürítését  
vállaljuk. 06-20/355-4671.
Vállalok fakivágást, dara-
bolást.  06-70/591-2873.
Épületek bádogozását, 
Lindab tetők készítését, lapos-
tetők szigetelését, tetők áthajtását, 
kémények javítását, újak építését, 
kőművesmunkákat, burkolást vál-
lalunk anyagbeszerzéssel együtt. 
 06/70 773-1889, 06/30 322-
4123.
Megbízható brigád vállal 
kőművesmunkát, hideg-melegbur-
kolást, festést, új tetők, kémények 
javítását, készítését, mindenféle 
bádogosmunkát, díszkerítések 
készítését, térkövezést garanciá-
val.  06/30 184-1587.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Szociális intézmény csa-
ládgondozó munkatársat keres. 
Szociális vagy pedagógus  végzett-
séggel rendelkezők  jelentkezését  
várjuk. Email: oroshaza.csao@
segelyszervezet.hu 06/30/749-
2272
Orosházi, betanított gép-
kezelői munkára keresünk mun-
katársakat, folyamatos munkavég-
zésre, kiemelt bérezéssel. Érd.:  
06-30/606-2214

A Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság a Csanádalberti 
település mellett található 
Montág-pusztai telepére felsõfo-
kú mezõgazdasági végzettségû, 
állattenyésztésben jártas mun-
katársat keres. Érdeklõdni:  
+36/30/475-1787.
Minden gyermek számá-
ra a szülei szuperhősök! Az 
SOS Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa olyan anyukákat, 
párokat, családokat keres, akik 
saját háztartásukban szerető 
otthont tudnak biztosítani szü-
leiket vesztett gyermekeknek. 
Legyen Ön is szuperhős! Legyen 
Nevelőszülő!  +36-20/313-
1181.
Szereti a gyerekeket? 
Ügyes a házimunkában? 
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 gyerme-
keket. A nevelőanyukák munkáját 
kiegészítve, megsegítésére, távol-
létükben helyettesítésükre kere-
sünk rátermett munkatársakat. 
 +36-20/313-1181.
Tótkomlósi székhelyű, 
fémmegmunkálással foglal-
kozó kft keres szegedi telephelyé-
re, nehéz fizikai munkára betaní-
tott munkásokat. Érd.: hétköznap 
8-16 óráig 06-70/940-1263.

213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, elõleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több mûszakos munka-
rendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel.   00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16
Gyõri munkahelyre targon-
cásokat és CNC-seket felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk.  06-20/494-1044
Leinformálható, megbízha-
tó baromfi gondozó munkatár-
sat keresek.  0630/477-2542
Tanyást keresünk ottla-
kással . Érd : 17-19 óráig.  
06/30/624-1492
A Koncsek Trans Kft. gépko-
csivezetőt keres FURGONRA, csak 
NEMZETKÖZI fuvarozásban szer-
zett GYAKORLATTAL! Érdeklődni: 
 +36204166840

Vidéki munkára villanysze-
relőt, villanyszerelésben jártas 
betanított munkást és lakatost felve-
szek. Utazás, szállás biztosított, elő-
leg megoldható.  30/310-6098, 
9-17 óráig
Napilap kézbesítő munka-
társat keresünk.  06/20/779-
2423
Szakképzett péket 
(pályakezdőt is) táblás és 
kemencés munkakörbe felveszünk. 
Csanádapáca.  06-70/397-8937.
Igényes megjelenésű, 
becsületes és lelkiismeretes 
sofőrt keresünk pékáru szállítására. 
Csanádapáca.  06-70/397-8937.
Orosházi női munkaerőt kere-
sek piaci munkára.  06-20/2400-
812.
Tótkomlóson a K2 Pizzéria 
jogosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres hosszútávra. Érd: a 
helyszínen.
Ha TÉNYLEG dolgozni 
akarsz... Ha szereted a vál-
tozatos, mozgalmas, kihi-
vàsokkal teli MUNKÁT.... Ha 
hosszútávra tervezel, akkor 
TÉGED várunk. Jelentkezni 
a smutagy1964@gmail.com 
email címen lehetséges.
Hegesztõket és robotke-
zelõket keresünk hódmezõvásár-
helyi munkahelyre.  20/3205229
Orosházi szállítmányozási 
cég lehetöleg mérlegképes köny-
velöt keres angol- vagy német-
nyelv-tudással. Èrdeklödni önélet-
rajzzal emailben:

 TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
Megbízható, sikeres társ-
közvetítés.  0630 355-2039.
Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.
Fiatal, mindenre nyitott szép 
lány ismerkedne.  06/30/559-
8855
Dekoratív, dúskeblű, ked-
ves, türelmes, odaadó lány ismer-
kedne.  06/30/379-1686
Új, dús keblű, fiatal, csi-
nos, mindenre nyitott lány 
ismerkedne.  06-30/680-
2623.
Fiatal, csinos, csongrádi 
lány társát keresi.  30/595-
1130.

KIADÓ
Bútorozott szoba, 
konyha,  fűrdőszoba 
kiadó.06/30/857-2655
Oházán, a Főtéren, 300 
m2-es üzlethelyiség kiadó. 
 06/20/3255-256
Oh. központjában 80 
m2-es üzlethelyiség kiadó.  
06/30/9660-384

VEGYES
Mosógép, centrifuga eladó. 
 06/30/602-9954
Ülőgarnitúrák, francia-
ágyak, kanapé. Oh., Temető u. 
4. Nyitva:  H- P. 9-12, 14-17 óráig.
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MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

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

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

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

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

Közelellős, friss fejős MT 
tehén,tejhűtő, szopós borjú, 
hidegvérű fekete kanca eladó.  
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
Kisbálás lucernaszéna 
eladó Oházán, szállítás megold-
ható.  06/30/ 358-3815
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerű-
sítése.  Új Számítógépek össze-
szerelése, házhozszállítása.-Szak-
tanácsadás.    20/44-88-307
Jelmezkölcsönző ! 
Orosháza, Kazinczy u. 39. 
Régi és új vendégeinket szeretettel 
várjuk. Áraink a régiek, megújult 
készlettel.  06/20/2666-188.
SANO termékek forgal-
mazása, szaktanácsadás, 
házhoz szállítással is.  
06/30/847-4127
Sárga tollú, kettős hasznosí-
tású kakasok vágásra vagy tovább-
tartásra eladók.  06/30/847-
4127

Biojellegű, nagysúlyú hízó 
és húsjellegű malacok 
eladók. 06/20/2277-906
Pótszilveszterrel egybe-
kötött síelés ERDÉLYBEN. 
2017.02.16-19. 43.000,-Ft Érd.: 
 30-219-3506
Tenyérből, kártyából jós-
lás, szerelemkötés, párkapcso-
lat, betegség helyrehozatala.  
06/30/746-4859
ETYDE pianinó, csempe-
kályha, 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
Probléma merült fel szá-
mítógépével? Ha gyors, szak-
szerű és garanciális javítást sze-
retne, akkor hívja bizalommal az 
alábbi számot:   +36-30/548-
1077
Búza, kukorica eladó.  
06-30/363-8171.
I. osztályú, pucolt kismé-
retű tégla 40 Ft / db eladó. 
06/20/569-2660
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
Bolti pult, vonalkód-leolva-
só eladó.  06/30/467-7937
Szaláminak való anyako-
ca és nagysúlyú hízók eladók 
Orosházán.  06/30/847-4127
Bontásból eladók: Egész 
pucolt kisméretű tégla, 80 l-es vil-
lanybojler, palák, saválló mosoga-
tó, Tondac natur cserép  5 l-es vil-
lanyboyler, kézimosó csapteleppel, 
Hungaropán bukó-nyíló fa ablakok, 
műanyag ablakok,  Radar alumí-
nium radiátorok,  , gáz- víz  víz-
melegítők,  szép 2 szárnyas faka-
pu, kovácsolt kiskapuval, 10 000 
Ft-tól gázkonvektor, sárga kerámia 
kiscserép koronás kúpokkal, csa-
bai hófogó cserép, Bohn-cserép, 
hódfarkú kiscserép, szalag- és 
kúpcserepek, minden méretű nyí-
lászárók, Épületek bontását vál-
lalom. Cserepeket, palát veszek, 
jószágot beszámítok. Orosháza, 
Székács J. u. 54.  06/68/416-
362, +36/20/361-2301.
400 q hagyományos, szür-
ke, szuper édes sütőtök eladó. 
Egészben, darabolva, sütve. 
(Orosházán.)  06-30/303-9075

Tűzifa eladó házhoz szál-
lítva.  0630/213-9072, 
0630/493-4293
Puli kiskutyák ingyen elvihe-
tők.  06/20/483-1114
10 süldő eladó.  06/30/477-
2773
Nagysúlyú vágósertés 
eladó.  06/30/635-6143
M-1300-as körbálázó jó 
állapotban eladó:  06-30/367-
2184.
Bármilyen XBOX360 flas-
helését és RGH-zását vállalom! 
 +36-30/463-7736
Madárborsó tisztítva, gázo-
sítva eladó.  06-30/367-
2184.
Tűzifa folyamatosan kap-
ható.0630/973-5432
Komondor kiskutyák 
kiváló minőségben eladók.  
06-30/286-0818.
Kisbálás lucerna széna 
nagy mennyiségben 
eladó. Ár: 550,-Ft/bála  
0630/925-5807
Heverő elvihető.  
06-30/489-3962.
Fűrészpor kapható, vegyes 
fából, zsákolva, Nagyszénáson.  
68/632-324.

19 soros, függesztett Hasia 
vetőgép; szállító kocsis, dupla 
görgős, 3 részes gyűrűs henger; 
műtrágyaszóró; 250 cm széles 
szántóföldi kultivátor; sima ágyas, 
kétrészes esztergapad eladó.  
06-20/522-0664.
Hízott kacsa konyhaké-
szen, nagy májjal, február 
10-i vágásra, 1400 Ft/kg. 
Csizmadiáné.  06-30/386-
9400.
Fa és vas villanykarók,  
Fortschritt 453-as kisbálázó eladó. 
 06-30/5110-196.
2 db 130 kg-os hízó eladó.  
06-30/851-1586.
2 db 2 x 2 m-es vas műhelypolc 
eladó.  06-30/858-3696.
Babakocsi eladó.  
06/20/5193-688
Állatbarátok figyelem ! 
Ingyen elvihető egy 3 hónapos 
, szükséges oltásokkal rendelke-
ző beagle tacskó keverék szuka 
kutyus.  06/30/966-0384
Amati B-tenor szaxofon 
és Thürmer zongora eladó.  
06-20/367-6889.
Félidős hasa koca eladó.  
0630/354-3353
Választási malacok eladók 
Tótkomlóson.  0630/354-3353

S Z Ó R Ó L A P T E R J E S Z T É S T  V Á L L A L U N K
0 6 - 3 0 / 9 4 5 4 - 7 8 2
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Oh. Jászai-H. u. 52/A. alatt

2017. 02. 11-én
8:30-kor (szombat)

RÓ
ZSARÓ
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=53,33% ÁKO=165,72% KK=135.515 Ft

Tantermi vagy internetes
otthontanulással!

 

ELVÁRÁSOK, FELTÉTELEK:  • gépszerelő-karbantartói szakmunkás végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

• jó problémamegoldó készség • rugalmasság, precízség
ELŐNY: •„B” kategóriás jogosítvány

AZ IDEÁLIS JELÖLT CSAPATEMBER. 
ÜVEGIPARBAN SZERZETT GYAKORLAT ELŐNYT JELENT.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat várunk 
Kapu Fanni részére postán  (5900 Orosháza Csorvási út. 39. ) 
vagy e-mailen: (kapu.fanni@oroshazaglas.hu) 2017. február 17-ig.

a megnövekedett feladatok ellátása érdekében
GÉPSZERELŐ KARBANTARTÓ 

munkatársat keres.

Az Kft.

Az OVM-Karsai Zrt.
az alábbi munka-

körök betöltésére várja 
a jelentkezéseket:
• Műszaki területre:

szerszámtervező mérnököt
• Számviteli és pénzügyi 

területre: szakképzett
kollégákat keresünk.

Jelentkezését az ovm.karsai@karsai.hu 
címre, vagy levélben a Gyártelep u. 5. sz. 

alatt a recepcióra várjuk.

Körbálás fű és lucerna-
széna eladó Tótkomlóson.  
0630/2619-104
Fedett helyről hengerbá-
lás, leveles lucerna széna 8 ezer 
Ft, gyepszéna 7 ezer Ft-ért eladó. 
Mennyiségi kedvezmény lehetsé-
ges.  0630/326-8301
Tûzifa jó áron! Jó minõ-
ségû tölgy bükk, kugli 29 
Ft/kg-tól, konyhakész 
30 Ft/kg-tól, rönk 27 Ft/
kg-tól. Gyors kiszállítás. 
Kedvezményeinkért hívjon! 
 06-30/472-9714
Jóslás kártyából, tenyér-
ből. Átok, rontás oldása, tértisztí-
tás.   06-30/682-9894 - kérésre 
házhoz megyek
Tűzifa eladó nyárfa 12 ezer 
Ft/m3, juhar, kőris 15 ezer Ft/m3. 
0630/217-5575, 0670/506-
8000
Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  06-70/244-4141

Őshonos hidegvérű deres 
csikó eladó.  06-20/380-6326
Tehenek eladók.  
06-20/380-6326
Szója házhoz szállítással. 
 30/228-0881.
Régi motorokat, autót 
vásárolok.  30/9509-170 
Vásárolok porcelánokat, 
régiségeket, hagyatékot.  
70/228-2994.
Kis- és nagybálás gyepszéna, 
szalma, kis bálás lucerna eladó. 
Szállítás megoldható.  30/3540-
869.
1”-os és 5/4-es horganyzott 
fóliabordák eladók Szentesen.  
30/245-3743 

Tisztított lucernamag 
eladó.  06-20/380-6326
Nagysúlyú hússertések és 
mangalica hízók olcsón eladók!   
06-30-9456-072
Malacok eladók. 
06/70/209-4884
Bikaborjúk feketék eladók. 
 06/70/209-4884
Kecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884
Pónilovak, kancák, csődörök 
eladók.  06/70/209-4884
5 db 30 kg-os süldő eladó.  
06/30/858-9507
Tönkölybúza és -liszt eladó. 
 20/579-3359.

Eladná az ingatlanát? Segítünk! INGYENES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, 
1 vagy 1,5 %-os közvetítői díj a Czédula Ingatlanirodában! 06-30/6555-165.
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ANGOL,
NÉMET

Rajki Zsolt
Nyelviskolája

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

VIZSGAELŐ-
KÉSZÍTŐK
Érettségi
felkészítők.

BESZÉDCENTRIKUS
kurzusok
teljesen kezdőtől
felsőfokig.

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).


