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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

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, e-számlával, 
technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Orosháza, Kazinczy u. 1. minden hétfőn és kedden Tel.: +36 20 330 9070

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BALOGH JÓZSEFNÉ
sz. Károlyi Emilia

/volt Szentesi úti lakos/
88 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2017. február 15-én 13 órakor
a Szentesi úti temetőben lesz.

A gyászoló család

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

MALATINSZKY
BÉLA

66 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 

2017. február 13-án 13 órakor
az Alvégi temetőben lesz.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek el.
A Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

MEDVEGY PÁL

MEGEMLÉKEZÉS

PÁL GYULA
halálának

8. évfordulóján.

„Hiába borul Rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.

A halál nem jelent feledést és véget,
míg élnek azok, kik szerettek Téged.”

Szerető családja

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Legdrágább kincsünk,

VANDZSÓ
ISTVÁNNÉ
sz. Eke Magdolna
halálának 2. évfordulóján.

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatom,
hogy meghalt férjem,

PAULOVICS
JÓZSEF

82 éves korában.
Temetése 2017. február 10-én

11 órakor lesz a orosházi
Alvégi temetőben.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Nagy Mihály temetésén
résztvettek és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

"Halott virágok illatát nyögik fák, és
megrázkódik a táj, valami véget ér, valami fáj."

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet,

mindazoknak, akik

Mátó Mártonné
sz. Szabó Julianna

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Másképp lenne minden, hogyha

velünk lennél. Ha hozzánk szólnál,
ha Ránk nevetnél. Elvitted a derűt,

a meleget. Csak egy fénysugarat
hagytál: az emlékedet.”

ÁDÁSZ ISTVÁNNÉ
Vida Zsófia

halálának 4. évfordulóján.
Szerető férje, lányai, fia, veje  és 6 unokája

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sürgősen  eladó 
- árcsökkentéssel.  06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóingat-
lan közművekkel, egy hold földdel 
sürgősen eladó. Gazdálkodásra, vállal-
kozásra 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
Gádoroson a Muskátli u. 3. 
alatt II. emeleti lakás eladó. 
06/30/503-2068
Csanádapácán Petőfi utcában 
kertes, összkomfortos családi 
ház eladó.  06/30/461-2704
11,5 hektár legelő szántó eladó.  
06-70/318-9547.
Oháza, Huba u. 17. IV/12. sz. alat-
ti, 2 szobás, erkélyes, egyedi, nemrég 
felújított, parkettás, klímás, tégla lakás 
eladó, irányár: 7 M Ft. Érd.: a helyszinen 
péntekenként 12-16 óráig. 
Oháza, József A. utcában csa-
ládi ház eladó , vállalkozásra is 
alkalmas.  06/20/225-2707
Kocsma  + üzlethelyiség eladó. 
 0/20/474-3287
Garázs eladó.  06/70/215-6169
Csanádapácán Petőfi utcában 
kertes, összkomfortos családi 
ház eladó.  06/30/461-2704
Gazdálkodásra alkalmas tanya 5 
ha földdel, fúrt kúttal, melléképületekkel, 
ipari árammal eladó.  06/30/488-0307

74 m²-es 3 szobás, újépítésű, szi-
getelt, egyedi gázos, II. emeleti lakás, 
nagy erkéllyel, zárt parkolós udvarral, 
csöndes helyen a belvárosban eladó.  
06-20/483-0923
Orosházán, Tescóhoz közel, 
részben felújított 2 szobás ker-
tes ház, garázzsal eladó. Irányár 
4,5 M  Ft.  06-70/6102471
Első emeleti, 2,5 szobás lakást kertes 
házra cserélnénk vagy eladnánk, érté-
kegyeztetéssel. Érd.: 13 óra után  
06/30/500-5756
Oháza, Kórház környékén 3 szo-
bás, téglaépítésű, összkomfortos, kertes 
ház eladó.  06/30/504-2685
Áron alul ! Jó állapotú kocka-
ház (városközponti) Orosházán 
eladó. Fűtése: kandalló és cirkó. 
12,7 M Ft. 06-20/242-8866.
Előkertes kockaház eladó.  
06/30/683-6503
Nagyéren összkomfortos , felújí-
tott, padlófűtéses, kombi kazán, gazdál-
kodásra alkalmas, parkosított családi ház 
eladó. 0630/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban 
üzlethelyiség eladó. 0630/477-2542
Oh., Kisvasút utcában csalá-
di ház 2000 szögöl telekkel eladó. 
06-20/517-7229.
Pusztaföldváron parasztház 
nagy telekkel eladó. 06-30/231-
4367.
Oh., Lehel utcán 4 szobás családi 
ház -gáz-központifűtés, 914 m² terüle-
tű- eladó. Felújítás szükséges. 06-
30/858-3696.
Oh., Áchim utcában és Gyopároson 
beépíthető telek eladó. 06-30/958-
4702.
Nagyszénáson 4 szobás ház 
garázzsal melléképületekkel eladó. 
30/7180-830,  70/626-9200
Orosháza, Vasarhelyi úton lévő 
kertes házam lakásra cserlém:  
06/20/955-4111
Oh., Mikes utcai ház sürgősen eladó: 
3,5 M Ft.  68/411-715
Eladó Orosházán, az Iglói utcá-
ban 531 m²-es építési telek, 
melyen 2008-ban épült egy 80 
m²-es, dupla Lindab garázs. Az 
ingatlan vállalkozásnak, telep-
helynek is alkalmas.  A garázs 
kialakítható raktárnak, de elfér 
benne több gépjármű is (akár 
lakóautó vagy kisteherautó is). A 
telek bekerített, saját fúrt kúttal, 
szennyvízbekötéssel, szociális 
helységgel, termő gyümölcs-
fákkal rendelkezik. Irányár: 8,5 
millió Ft. Érdeklődni:  06 30 
9454 782

Mezőhegyes, Hild u. 25/4 sz. 
1,5 szobás felújított lakás eladó.  
0630/489-4522
Telekgerendáson 3 szobás ház 
eladó. Irányár: 4,5 M. Ft.  06-20-467-
2080  Érd.: 12 óra után.
86 m²-es, 3 szobás, nagy konyhás, 
2 erkélyes, felújított / nyílászárók, für-
dőszoba /, IV. emeleti lakás eladó.  
06/30/718-8078
Békéssámson-Tótkomlós között 
1,8 ha szántó, 2,3 ha rét, és 1 db 100 
kg-os fehér hízó eladó.  06-20/532-
2568
Termőföldet vásárolnék, vagy 
bérelnék Árpádhalom közelében.  
20/914-1935 
1 ha termőföld eladó.  06-20-
824-8253
Vállalkozásra alkalmas ingatlan  
kiadó, eladó.  06/30/310-9981
Tótkomlóson 3 szobás összkom-
fortos ház azonnal beköltözhetően eladó. 
Irányár: 6,5 M Ft.   0630/867-0023
Tótkomlóson 2,2 ha 78 AK termőföld 
eladó.  0630/867-0023

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik 
-személy-teher-mezőgazdasági- szerelé-
se, 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 kuplung-
szerkezettel) eladó - totálkárosan.  
06/30/414-8486.
1993-as Opel Astra Caravan -1,4-es, 
benzines- műszakival, vonóhoroggal eladó. 
 06/70/940-6889
Utánfutó kölcsönző Tótkomlós, 
Bocskai u. 37. sz.  0630/391-8983
Használt autóját, tehergép-
kocsiját készpénzért megveszem. 
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha 
kell házhoz megyek.  06-20/910-9361, 
20/280-9747
Babetta 207-es eladó.  0630/416-
0065
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.
Utánfutó 99.000 Ft-ért eladó.  
70/424-7820.
Négyütemű Trabant kombi 165.000 
Ft-ért eladó.  70/632-58-36.

Suzuki Maruti 165.000 Ft-ért eladó. 
 70/42-47-820.
Opel Astra 2 év műszakival 320 ezer 
Ft-ért eladó.  30/387-2066.
Citroen Jumper 9 személyes, 750.000 
Ft-ért eladó.  70/4247-820.
Skoda Felicia dízel, kombi 299 ezer 
Ft-ért eladó.  30/421-85-75.
P.Fiat 126/650-es eladó, 2 db együtt 
85.000 Ft.  70/4-24-7820.
Lada Niva papírokkal vagy anélkül 
eladó 270.000 Ft-ért.  70/4247-820.
Lakókocsi telepítésre eladó 
180.000 Ft-ért. Szállításban segítek.  
70/424-78-20.
6 személyes lakókocsi magyar 
iratokkal, műszakival, újszerűen eladó 
850.000 Ft-ért.  70/42-47-820.
Ponyvás utánfutó (185x285) eladó.  
70/4247-820.

KERES
Keresek megvételre termőföldet 
Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környé-
kén. 06-20/346-4975
Diót vásárolok Tótkomlóson.  
0670 4517-517.
Nagyszénás 20 km-es vonzáskör-
zetében földet bérelnék, magas áron! 
30/904-9680
Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  0670/624-5475
Figyelem! Vásárolok mindenne-
mű porcelánfigurákat, üveg-, réz- és 
bronztárgyakat, kortárs és régi festmé-
nyeket, régi cserépedényeket, régi köny-
veket, használt tollat és teljes hagyatékot, 
fali-, zseb- és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek!  0630 
375-7605, 0670 977-1928.
Némakacsát, vadkacsát, kaka-
sokat, selyembaromfit és postagalambot 
vásárolok. Érd.:  06-30/843-3322.
Budapesten keresek eladó lakást. 
 +36-20/435-3007
Vasat, rezet, akkumulátort 
vásárolok,  érte megyek.  
0630/8299-336
Régi bútort, hagyatékot vásárolok, 
lomtalanítást vállalok.  0630/858-2932
Lili tyúkot vennék, kőművesmunká-
hoz értő szorgalmas személyt keresek, aki 
megbízható.  06/30/684-3617
Saját gépjárművel rendelke-
ző péket (kemencést) keresek 
Csabacsűdre, utazástérítéssel. 
 06/70/946-1824.
Oházán munkát keresek , heti fize-
téssel.  06/30/963-5425
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CZÉDULA INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

ÓRIÁSI ÁRCSÖKKENTÉSSEL, 
ÁRON ALUL eladó Oh., 
Gárdonyi ltp.-en egy 2000-ben 
épült, újszerű, 170 m²-es, elegáns 
kialakítású, duplakomfortos csalá-
di ház extrákkal, dupla garázzsal, 
660 m² parkosított telken.  Nappali 
+ 3 hálószoba, konyha + étkező, 2 
fürdőszoba, gardrób, klíma, padlófű-
tés, nagy terasz, igényes külső-belső 
kivitelezés. I.ár: (38 helyett) 28 
M Ft. Bemutatás: Czédula ingatla-
niroda, +36-30/6555-165. 
ÁRCSÖKKENTÉS! Oh. 
belvárosban egy 88 m²-es, 3 szo-
bás, 1. em.i, jó állapotú, igényesen 
felújított tégla lakás nagy erkéllyel, 
klímával, liftes épületben. I.ár: (13,5 
helyett) 12,5 M Ft. 
ÁRCSÖKKENTÉS! Oh.– 
Gyopárosfürdőn, a Hűvös 
közben, tóparthoz közeli, bekerített 
1108 m² (dupla, megosztható)  beépít-
hető TELEK. Gáz, víz, villany bevezetve.  
I.ár: (13 helyett) 11,5 M Ft.

Oh., Kölcsey utcán 55 m²-es, 2 
szobás, erkélyes, 4. em.-i, fűtésmé-
rős panellakás. I.ár: 4,8 M Ft. 
Oh., Kórház környékén egy 52 
m²-es, 2 külön nyíló szobás, 4. em.-i 
lakás.Szigetelt panel épület és tető, új 
nyílászárók, egyedi cirkófűtés, klímás, 
jó állapotú lakás.  I.ár: 5,6 M Ft. 
Oh., Szőlő krt. közelében, az 
autómosóhoz közel, egy  97 m²-es, 
nyeregtetős, vegyes (vert-  és tégla-) 
falazatú, 3 szobás, fürdőszobás, gáz 
konvektoros + kályha fűtésű, jó állagú 
családi ház 1079 m² telken. I.ár: 
5,9 M Ft.
Orosháza, Eszperantó u. - 
Luther u. sarkán egy korábban 
üzlethelyiségként funkcionáló, 120 
m²-es (+ 38 m² folyosó) lakóépület, 
150 m²-es fedett színnel, 985 m² 
telken. Az ingatlan üzlet, vállalkozás, 
telephely céljára alkalmas, de belső 
felújítás, átalakítás után lakásnak is 
kialakítható. I.ár: 6,3 M Ft. Esetleg 
kiadó is.
ÁRON ALUL eladó Orosháza, 
Szőlő városrészben 95 m²-es, 
alátalpalt, száraz, felújított, kiváló 
állapotú nyeregtetős cs. ház. Két 
tágas szoba, nagy étkező konyha, 
új fürdőszoba, gázkonvektoros. Sok 
melléképület, 1513 m² megosztható 
telek. I.ár: 6,5  M Ft. 

Oh., Juhász Gy. u. környékén 
90 m²-es, gázkonvektoros, összkom-
fortos, jó állapotú, előkertes, sátortetős 
cs. ház 719 m² telken. Energetikai 
min.: „E” (átlagosnál jobb). 2 bejáratú, 
2 konyhás, akár 2 család részére is 
alkalmas, de 3 szobásként is használ-
ható. I.ár: 6,9 M Ft. 
Oh., Észak u. környékén 120 
m²-es, 3,5 szobás, szigetelt, felújított, 
vert falú, nyeregtetős családi ház. Új 
nyílászárók, új burkolatok, új fürdő-
szoba, gáz- és vegyes kp-i fűtés új 
kazánnal, csövekkel. Telek: 530 m². 
Értékegyeztetéssel olcsóbb, 2 szobás 
lakást beszámít.  I.ár: 8,7 M Ft. 
Oh. belvárosában, a kórház köze-
lében előkertes, sátortetős, 110 m²-es, 
3 szobás, gázkonvektoros, jó állapotú 
tégla családi ház 30 m² melléképü-
lettel, ipari árammal, 1096  m² telken. 
I.ár: (15 helyett) 13,8 M Ft. 
Oh., Bajnok u. környékén 
1989-ben épült, 216 m²-es, 2 szin-
tes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, köz-
ponti fűtéses + cserépkályhás családi 
ház. 62 m² garázs + m.épület, 30 
m² pince, ipari áram, 805 m² telek. 
Gazdálkodásra, telephelynek kiválóan 
alkalmas.  I.ár: 32,5 M Ft. 
Oh.,Thököly u. közelében 
1990-ben épült, 173 m²-es, 2 szintes, 
előkertes cs. ház. Tágas ebédlő + nap-
pali + 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, nagy 
terasz. Garázs, riasztó, ipari áram van. 
Telek 844 m².  I.ár: 38 M Ft. 
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10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

*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

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

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

 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

Diavetítõt, diafilmeket, legókat, 
társasjátékokat, jó minõségû egyéb játé-
kokat, mesekönyveket készpénzfizetéssel 
vásárolok. 06-20/806-4448
Malacokat, süldõket felvásáro-
lok, házhoz megyek. 06-20/591-6026
Orosházán felújítás előtt álló, lakó-
telepi lakást keresek, jelzáloggal terhelten 
is ! Saját célra, magánszemélyként. +36 
30 303-4278
Gyerekjátékot veszek kis és nagy 
tételben is.  06-20/291-6305
Búzát, kukoricát vásárolnék.
06/30/947-4786
Simsont veszek.  06/30/573-6990
Állattenyésztésben és mezőgaz-
daságban  jártas OKJ-és traktoros és 
nehézgépkezelői  jogosítvánnyal munkát 
vállal.  06/20/217-8611
Simsont veszek 50 ezer Ft-ig.  
0630/905-6532
Hagyatékot veszek  70/414-0309.
Igényes, bútorozott kis lakást bérel-
nék. 06/20/522-5860

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, ven-
déglátásszervezõ-vendéglõs, vendéglátó 
eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  06-70/637-4750. www.miner-
vakft.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 tanulni vágyóknak 
indul ALAP és KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP 
kezelő TANFOLYAM Orosházán. Jelentkezni 
és a részletekért hívják bizalommal az 
alábbi számot:  +36-30/463-7736

Tedd le a lovári államilag elismert 
középfokú nyelvvizsgát 2 hónap alatt ! Én 
hozzásegítelek „intenzív” nyelvtanár.  
06/20/451-1135

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nél-
kül, víz- fűtésszerelés, csator-
narákötés, garanciával, Békés 
megyében   06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, rakodókkal is. Helyben és vidékre.  
Gelegonya József+36/30/955-1863.
Kőművesmunkát, burkolást, tér-
kőlerakást, tetőjavítást, csatorná-
zást, festést, bádogosmunkát,  kerítések 
építését  vállalom.  06/30/468-4060
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt 
szűrővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 10 
év garancia.  06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamotto-
zása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, költöz-
tetés.  06/30/938-4412
Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízszerelé-
si munkák karbantartása, kivitelezése 
06/30/972-8568. 
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők 
gépi tágítása, megrendelés 
leadása. Vásárcsarnokban 
tasak-, tészta-, bizsuárusnál.
Juhkörmölést vállalok.  
06/30/480-3765

Favágás Alpintechnikával ! 
Veszélyes, problémás fák lebon-
tása -ágaprítás a helyszinen 
-kuglizás, darabolás-favágás-fá-
ért.  06/30/9984-590
Szobafestés kedvezményes 
áron.  06-20/317-4212.
Frissítő - svédmasszázs, stresz-
szek oldása.  06/30/283-0215
Gyümölcsfák metszését válla-
lom.   06/30/468-4060
Frissítő - svédmasszázs.  
0670/258-1809
Zárak, zártakarók , kilincsek 
javítása, cseréje, anyagbiztosítással.  
06/30/712-1194
Favágás, fakivágás garanciával. 
06/30/311-9523
Fakivágást vállalunk fáért.  
06/30/497-0091
Épületek bádogozását, Lindab 
tetők készítését, lapostetők szigetelését, 
tetők áthajtását, kémények javítását, újak 
építését, kőművesmunkákat, burkolást vál-
lalunk anyagbeszerzéssel együtt.  06/70 
773-1889, 06/30 322-4123.
Megbízható brigád vállal kőmű-
vesmunkát, hideg-melegburkolást, festést, 
új tetők, kémények javítását, készítését, 
mindenféle bádogosmunkát, díszkerítések 
készítését, térkövezést garanciával.  
06/30 184-1587.
Gyümölcsfák metszését vállalom. 
06/70/365-3164
Lakodalmakra, rendezvényekre 
élő zene. 06/30/233-4487
Vállalok fakivágást, darabolást. 
 06-70/591-2873

Oházán épületek bontását vállalom. 
 06/30/963-5425
Idősgondozást vállalok.  
06/30/316-0955
Kőművesmunkák, felújítás, átala-
kítás.  06/30/419-6086, 06/30/439-
4882
Kisgyermek gondozását válla-
lom.  06/20/592-5738
Takarítást vállalok.  0670/265-
4033
Takarítást, bejárónői munkát válla-
lok. 06-30/316-5402.
GYÓGYCIPŐ és méretre , igény 
szerinti cipőkészítés, hagyományőrző csiz-
mák készítése.  06/30/283-4260
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, fakivágás, gallyalás. 
Magánszemélyeknek és cégeknek egya-
ránt, számlaképesen.  06/30/799-8975
Udvartakarítást, lomtalanítást,  
fakivágást, házak kiürítését  vállaljuk. 
06-20/355-4671
Régi tetők javítását, áthajtását, új 
tetők készítését, tetőszigetelést vállalok 
anyagbeszerzéssel is.  0620 403-
3243, 0670 295-0110.
Mindenféle tető javítását, áthajtá-
sát, új tetők készítését, tetők, lapostetők 
szigetelését akár anyaggal is vállalom. 
Referenciákkal rendelkezem. Gyors és 
precíz munka, kedvező ár. Tetőmunkák 
előrendelését felveszem.  0670 295-
0106.
Kőművesmunkát, szigetelést, 
falvágást, bukolást, kartonozást, tető-
javítást, festést, épületek karbantartást. 
 06/30/892-5937

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, karban-
tartása.   06-20/978-3962.
Relax masszázs.   06-70/518-
8069
Ács- és kőművesmunkák. Családi 
házak, bővítések teljes kivitelezése, 
régi épületek teljes felújítása. Új tetők 
készítése, régi tetők felújítása, térköve-
zés, hőszigetelés. Számlaképesen.  
30/750-9591.
Kőművesmunkák, ácsmunkák, 
burkolás, hőszigetelés.  30/732-
9996.
Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, hőszigetelés, laminált parketta raká-
sa. Kérem, hívjon.  30/508-7144.
Magas a gázszámla! Nincs pénze 
új ablakra ? Ne engedje ki a meleget ! 
Ablak felújítás gumizással, zárcserével, 
üvegcserével.  06/70/771-8972
Duguláselhárítás éjjel-nappal, 
garanciával. 5000 Ft-tól.0630 
5777-801 Krucsai Róbert

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Minden gyermek számára a szü-
lei szuperhősök! Az SOS Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa olyan anyuká-
kat, párokat, családokat keres, akik saját 
háztartásukban szerető otthont tudnak 
biztosítani szüleiket vesztett gyermekek-
nek. Legyen Ön is szuperhős! Legyen 
Nevelőszülő!  +36-20/313-1181.



 52017. február 10.

 

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.

www.prohuman.hu

8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, megbízható,
precíz, munkájára igényes munkavállalókat keresünk. 

Több műszakos műszakrend. Hosszú távú munka, 
előrelépési lehetőség, havi fix kereset, cafetria.

Orosházi üveggyártással foglalkozó 
partnerünk számára keresünk

TERMÉK ÉS FOLYAMAT 
ELLENŐRÖKET.

MUNKALEHETŐSÉG!

Érdeklődni: 06-70/4438649. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
job3895@prohumanallas.hu e-mail címen lehetséges.

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 gyermekeket. 
A nevelőanyukák munkáját kiegészítve, 
megsegítésére, távollétükben helyettesí-
tésükre keresünk rátermett munkatársa-
kat.  +36-20/313-1181.
Tótkomlósi székhelyű, fémmeg-
munkálással foglalkozó kft keres sze-
gedi telephelyére, nehéz fizikai munkára 
betanított munkásokat. Érd.: hétköznap 
8-16 óráig 06-70/940-1263.
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel.   00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16
Napilap kézbesítő munkatársat 
keresünk.  06/20/779-2423
Szakképzett péket (pályakezdőt 
is) táblás és kemencés munkakörbe felve-
szünk. Csanádapáca.  06-70/397-8937.

Ha TÉNYLEG dolgozni akarsz... 
Ha szereted a változatos, 
mozgalmas, kihivàsokkal teli 
MUNKÁT.... Ha hosszútávra 
tervezel, akkor TÉGED várunk. 
Jelentkezni a smutagy1964@
gmail.com email címen lehet-
séges.
Dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertésgon-
dozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalat-
tal). Alapfokú angolnyelv-tudás feltétel. 
Jelentkezés:  06-70/607-0067, 
anett.sulyi@andreasagro.com; www.and-
reasagro.com

Orosházi szállítmányozási cég 
könyvelőt keres angol- vagy német-
nyelv-tudással. Jelentkezni lehet fényké-
pes önéletrajzzal: a.csizmadia@offergeld.
com
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, elõleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több mûszakos 
munkarendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
06-30/791-0950
Alkalmazottat felvesz ingatlaniro-
da fõ- vagy másodállásban (alapbér+juta-
lék).  06-30/334-5262
Tótkomlóson a K2 Pizzéria jogo-
sítvánnyal rendelkező munkatársat keres 
hosszútávra. Érd: a helyszínen.
Gyõri munkahelyre targoncáso-
kat és CNC-seket felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk.  06-20/494-
1044
Vidéki munkára villanyszerelőt, 
villanyszerelésben jártas betanított mun-
kást és lakatost felveszek. Utazás, szállás 
biztosított, előleg megoldható.  30/310-
6098, 9-17 óráig
Családi gazdaságba traktorost 
keresek.  06/70/681-4593
Tanyást keresünk ottlakással . Érd 
: 17-19 óráig.  06/30/624-1492
Heti rendszerességgel szórólap-
terjesztőt keresünk Csorvásra, 
„Gyakorlattal rendelkezők előny-
ben” jeligére az oházi  Szuperinfó 
címére: Könd u. 25. 
Kertészetünkbe megbízható, dol-
gozni akaró női munkavállalót keresünk. 
Feltétel : „B” jogosítvány.  06/70/290-
1208
Hegesztõket és robotkezelõket 
keresünk hódmezõvásárhelyi munkahely-
re.  20/3205229
Saját gépkocsival rendelke-
ző péket / kemencést/ keresek 
Csabacsűdre, utazástérítéssel. 
 06/70/946-1824

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031

62 éves korig hölgy társat keresek.  
06/30/577-5884
Társközvetítés kedvezménnyel. 
 0630 355-2039.
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Egyedül álló, fiatal hölgy működő 
vállalkozásába társulnék.  06/70/233-
4901
Fiatal, szép, dúskeblű kedves  lány 
ismerkedne.  06/30/559-8855
19 éves, magas, vékony, belevaló, 
új lány ismerkedne. 06-30/379-1686.
Intelligens, 24 éves orosházi lány 
úriemberekkel ismerkedne. ( Csak szám-
kijelzős).  0620/947-9591
Fiatal, csinos, csongrádi lány tár-
sát keresi.  30/595-1130.

KIADÓ
Kis iroda kiadó. Oh., Vörösmarty u. 1.
Oházán, a Főtéren, 300 m²-es 
üzlethelyiség kiadó.  
06/20/3255-256
Albérlet kiadó.06/30/791-8612
Üzlethelyiség kiadó: 37 m²-es.  
06-30/9677-931.
Orosházán 1 szoba-összkomfortos 
ház kiadó.  70/414-0309.

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, családi 
és párkapcsolati problémák helyrehozata-
la, fényképanalízis, átok. rontás 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
Jelmezkölcsönző ! Orosháza, 
Kazinczy u. 39. Régi és új vendége-
inket szeretettel várjuk. Áraink a régiek, 
megújult készlettel.  06/20/2666-188.
SANO termékek forgalmazása, 
szaktanácsadás, házhoz szállí-
tással is.  06/30/847-4127
Amati B-tenor szaxofon és Thürmer 
zongora eladó.  06-20/367-6889.
Sárga tollú, kettős hasznosítású 
kakasok vágásra vagy továbbtartásra 
eladók.  06/30/847-4127
Dióbél eladó! 1300 Ft / kg.  
30/636-7287
Bolti pult, vonalkód-leolvasó 
eladó.  06/30/467-7937
Szaláminak való anyakoca és 
nagysúlyú hízók eladók Orosházán.  
06/30/847-4127
Bármilyen XBOX360 flashelését 
és RGH-zását vállalom!  +36-30/463-
7736
400 q hagyományos, szürke, szuper 
édes sütőtök eladó. Egészben, darabolva, 
sütve. (Orosházán.)  06-30/303-9075
2 db 2 x 2 m-es vas műhelypolc eladó. 
 06-30/858-3696.
Tűzifa eladó házhoz szállítva.  
06306213-9072, 0630/493-4293
Fedett helyről hengerbálás, leve-
les lucerna széna 8 ezer Ft, gyepszéna 7 
ezer Ft-ért eladó, mennyiségi kedvezmény 
lehetséges.  0630/3268-301
Tűzifa folyamatosan kapható.  
0630/973-5432
Franciaágy eladó.  06/30/3031-
128
Lucerna körbála eladó. Jó minõ-
ségû lucerna körbálák 120 cm 8000 Ft/
db és 150 cm átmérõjû 11000 Ft/db áron 
eladók.   06-30/249-8846
Elektromos rokkantkocsi, szinte 
új állapotban házhoz szállítva eladó.  
06-70/302-4409

Tûzifa jó áron! Jó minõségû 
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
Minőségi keményfa kamionos és 
nagy tételben, 1, 2, 3 méteres, akciós 
áron eladó.  30/999-7816
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsíté-
se.  Új Számítógépek összeszerelése, 
házhozszállítása.-Szaktanácsadás.    
20/44-88-307
Eladó körbálás lucerna és zab.  
0630/540-1063
30 db fiatal nagytestű postagalamb 
eladó.  68/410-168
Eladó BOSCH mosogatógép, 120 
l-es villanyboyler, 3 db kültéri lámpa.  
06/30/391-4894
Bolti berendezések (hűtők, 
fagyasztók, polcok) eladók. 
Érdeklődni:  06/70/946-1824.
Nagysúlyú hízók eladók.  
06/30/506-1919
Körbálás gyepszéna eladó.  
06/30/998-9287
Tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/db áron 
ingyenes házhoz szállítással rendelhetõ. 
 06/70-240-13-31
Babaágy, gyermekheverő , gyer-
mekruhák, férfi-női ruhák, spaniferek, 
2 db gázüzemű vízmelegítő eladó.  
06/20/592-5738
Tűzifa eladó nyárfa 12 e Ft/m3, 
juhar, kőris 15 e Ft/m3.  0630/217-
5575, 0670/506-8000
Kisbálás lucerna széna 
nagy mennyiségben eladó 
Tótkomlóson. Ár: 550,-Ft/bála. 
 0630/9255-807
Tápmentes, 200 kg-os hízó eladó. 
 06-68/418-614
Tűzifa: akác, tölgy, bükk kuglizva, 
konyhakészen, házhoz szállítva, mérve 
eladó.  06-70/417-5818.

Szórólapterjesztőket
keresünk Csorvásra
Gyakorlattal rendelekzők előnyben jeligére
az orosházi Szuperinfó címére. Könd u. 25.
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MEGNYITOTTAM! 

„HACUKA” HASZNÁLTRUHA
ÜZLETEMET

Tótkomlós, Mezőhegyesi út
Sakál Tanya helyén.

MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLT
RUHÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Február 11. szombat 
11 óra Fürdő u. 5.

PET-BAU ASE Orosháza I.-
BUDAÖRSI 2i SC

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

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

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

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

BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

Hosszú távra NAGY kedvezmény!

TRANSIT 3 FŐ, 11 M3

TRANSIT 6 FŐ+4 M3

SZGK: 3000 FTTÓL

9 FŐS MIKROBUSZ
(akár sofőrrel is).

oroshaziberautok.eu
AUTÓINK MEGTEKINTHETŐK:

Februártól KÉT üzletben
várom kedves vendégeimet!
Az eddigi Kossuth u. 9. alatt
megszokott nyitvatartás szerint.
Új üzletben Koós K. u. 4. alatt.
H-Sz-P: páros héten de. 8-11
páratlan héten du 13-16:30

TÁJÉKOZTATÁS!

Új üzletben Koós K. u. 4. alatt.
H-Sz-P: páros héten de. 8-11
páratlan héten du 13-16:30

Bejelentkezni: 
20-351-0202

Burainé Ivanics 
Mónika kozmetikus

35-40 kg-os süldők eladók 
Csanádapácán. Duroc jellegű-
ek.  06-30/461-2704.
Vágni való csirke folyamatosan kap-
ható.  06-30/2789-711.
Fél áron 1 db csivava kan és szuka 
eladó.  06-70/630-0919.
Szaláminak való, kb. 250 kg-os 
hízó eladó.  06-30/238-3641.
Probléma merült fel számító-
gépével? Ha gyors, szakszerű és 
garanciális javítást szeretne, akkor hívja 
bizalommal az alábbi számot:   +36-
30/548-1077
Naposcsibe március 8-ra, fehér 
és sárga húshibrid, kettőshasznú sárga 
és tarka íratható. Oh., Szabó Lőrinc 38. 
 06-30/526-7009.
Búza, kukorica eladó.  +36-
70/529-7807.
Műtrágyaszóró, 2 korongos, 
eladó.  06-30/218-5066.
MORA LUX  3 lapos villanytűzhely 
újszerű állapotban eladó. 06-30/958-
4702.
Kétsoros LOGAN orgona beépí-
tett erősítővel 15.000 Ft-ért eladó. 
06-30/958-4702.
Kisbálás lucernaszéna és 2 db 
nagy bálás gyepszéna eladó ! 30/225-
4897
Malacok eladók, akár egyet is. 
06/70/209-4884
Fekete bikák eladók.  
06/70/209-4884
Kecskék, birkák, anyák, kosok 
eladók.  06/70/209-4884

Tűzifát a beszállítótól! Készletről 
azonnal ! Nagyszénási fatelep, a ben-
zinkúttal szemben! Vegyes fa kugli : 
2750Ft/100 kg hasított: 2850FT/100kg. 
Füstöléshez fűrészpor: 700 Ft/ zsák. 
Telepvezető: Hevesi János. Érdeklődni 
munkaidőben:   +3670/614-8142, 
68/443-407
MTD rotakapa eladó.  0630/416-
0065
Fedett helyről jó minőségű körbálás 
lucerna és fűszéna eladó.  0630/239-
5964
Malacok, süldők, hízók eladók.  
06/30/392-8712
Kazlas gyepszéna, nagybálás 
szalma önköltségi áron, szecskavágó 
eladó.  06/30/452-2946
Nagysúlyú hízók eladók.  
30/912-66-90.
19 soros, függesztett Hasia 
vetőgép; szállító kocsis, dupla görgős, 
3 részes gyűrűs henger; műtrágyaszóró; 
250 cm széles szántóföldi kultivátor; sima 
ágyas, kétezres esztergapad eladó.  
06-20/522-0664.
A szentesi Adidas üzlet berende-
zése (pultok, polcok) kiváló állapotban 
eladók.  30/9683-801
2 db 130 kg-os hízó eladó.  
06-30/851-1586.
Hűtő, fagyasztóláda, mosógép 
eladó.  70/414-0309.
Szója házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Minőségi kis bálás széna, szalma, 
körbálás lucerna, lucernamag eladó. 
Házhoz szállítás megoldha-
tó.30/902-6002.

Vásárolok porcelánokat, régisé-
geket, hagyatékot.  70/228-2994.
Tűzifát, kalapfát, szelezést kere-
sünk kamiontételben.  30/74323-00.
Tűzifa kamiontételben eladó, 
méteres, kalodás. Tölgy, bükk, akác, 
kőris, nyár.  20/9161-176.
Raklapot keresünk kamiontétel-
ben, javítandót is.  20/9161-176.
Karalábépalánta eladó. Február 
20. körül ültethető.  30/182-54-71.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Költöztetést, lomtalanítást, pad-
lástakarítást vállalok.  70/231-
6707.
Fát kivágásra veszek.  70/231-
6707.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, kan-
dalló, csempekályha eladó.  70/414-
0309.
Eladó kukoricaocsú.  06-30-
291-8623
130 kg-os hízó eladó.  06/30/372-
6517
270 l-es fagyasztóláda eladó.  
06/30/ 282-1323
Törpe Wyandotte aranyszínű 
család eladó.  06/30/282-1323
Őshonos hidegvérű deres csikó 
eladó.  06-20/380-6326
Tehenek eladók.  06-20/380-
6326
Töves fenyők kiültetésre eladók. 
 70/424-78-20.
Tisztított lucernamag 
eladó.06-20/380-6326
Körbálás gyepszéna eladó.  
0630/399-7750



 72017. február 10. Eladná az ingatlanát? Segítünk! INGYENES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, 
1 vagy 1,5 %-os közvetítői díj a Czédula Ingatlanirodában! 06-30/6555-165.

 

ÉRTESÍTÉS
Az Orosháza-Kardoskúti Földtulajdonosi 
Közösség (Széchenyi Vadásztársaság) és az 
Orosháza-Pusztaföldvári Földtulajdonosi

Közösség (Dózsa Vadásztársaság) értesíti a
földtulajdonosokat, hogy a 2016. évi
vadászterületi bérleti díj kifizetése:

OROSHÁZÁN:
2017. február. 17-18-19-én 9-12 óráig.
Orosháza, Könd u. 42. (Gazdaklub)

KARDOSKÚTON:
2016. február 19-én 13-15 óráig a

Polgármesteri Hivatalnál (Tanácskozó)
(Amennyiben a földtulajdonban változás történt, kérjük annak igazolását.

Kérjük az adószámot vagy adóazonosító kártyát a kifizetéskor.)

Orosháza, Könd u. 42. (Gazdaklub)
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A GYOPÁRHÚS BT.A GYOPÁRHÚS BT.

KOLBÁSZHÚS RENDELÉST
TOVÁBBRA IS FELVESZÜNK,

amihez kaphatók
természetes és műbelek. 

továbbra is várja vásárlóit a
 FŐTÉRI üzletébe, ahol kaphatók

BŐRÖS HÚSOK,
TŐKEHÚSOK,

MARHAHÚSOK,
valamint KOMLÓSI főtt

és füstölt termékek,
KOLBÁSZOK, SZALÁMIK,
NAGYÉRI savanyúságok.

ERZSÉBET UTALVÁNY,
ERZSÉBET KÁRTYA,  és

BANKKÁRTYÁS
fizetési lehetőség.

TEL.: 06-30/309-4771


