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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

Nyiss helyi ingatlanirodát velünk
most egyedülálló feltételekkel!
Az erősödő ingatlanpiacon szárnyal az Otthon Centrum! 
Csatlakozz az ország legelismertebb ingatlanközvetítő hálózatához 
franchise partnerként, és nyiss saját irodát itt, Orosházán! 

Ehhez most egyedülállóan kedvező feltételeket biztosítunk:

- Nincs belépési díj
-  Eltöröltük a minimál díjakat  

és csak százalékos royalty-t kell fizetni!

Használd ki ezt a kivételes lehetőséget és csatlakozz 
az Otthon Centrum franchise hálózatához!

+36 70 454 0010 x www.oc.hu/franchise
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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 

mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

SZOKOLAI
ZOLTÁN

életének 78. évében elhunyt.
Végső búcsúztatására, 

2017. február 22-én 13 órakor
kerül sor az orosházi Alvégi 

temetőben. 
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, aki az utolsó útjára 
elkísérik, sírjára a kegyelet virágait 

elhelyezik, fájdalmunkban 
osztoznak. 

A gyászoló család 

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Fájó szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik

Csonki József
nagyszénási lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik   

Rácz István
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, jelenlétükkel 

fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS 

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk 
köszönetet

mindazoknak, akik

A Gyászoló család.

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

ZÁBRÁK
FERENC
ANTAL

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk 

azoknak, akik

Paulovics József
temetésén résztvettek,

osztoztak gyászunkban és 
sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

„Szívünkben örökké élni fogsz!”
MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

- Szerető szülei, leányai, azok párjai
és pici unokája - 

Fájó szívvel emlékezünk

BUJÁKI SÁNDOR
halálának 5. évfordulóján

Köszönetet mondunk minden kedves 
rokonunknak, a barátoknak, 
ismerősöknek, munkatársainak, akik

CZÉDULA ISTVÁN
temetésén megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk,  hogy

BALOGH ISTVÁN
(Volt MÉH telepvezető, méhész)

95. életévében elhunyt.
Búcsúztatása 2017. február
21-én 11 órakor az Alvégi

temetőben lesz.
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik utolsó
útjára elkísérik.

GYÁSZHÍR

 A gyászoló család

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sür-
gősen  eladó - árcsökkentéssel. 
 06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóin-
gatlan közművekkel, egy 
hold földdel sürgősen eladó. 
Gazdálkodásra, vállalkozásra 
alkalmas. 06-20/9833-068, 
06-20/9445-960.
Gyopárosfürdõn, a 
Cédrus-közben, 480 
m2-es építési telek, 
rajta 84 m2 kész  alap-
pal eladó.  06/30/958-
3091

Gádoroson a Muskátli u. 
3. alatt II. emeleti lakás 
eladó. 06/30/503-2068
Csanádapácán Petőfi 
utcában kertes, össz-
komfortos családi ház 
eladó.  06/30/461-2704
Oháza, Huba u. 17. IV/12. 
sz. alatti, 2 szobás, erkélyes, 
egyedi, nemrég felújított, par-
kettás, klímás, tégla lakás 
eladó, irányár: 7 M Ft. Érd.: a 
helyszinen péntekenként 12-16 
óráig. 
Garázs eladó.  
06/70/215-6169
Eladó Orosházán, az Iglói 
utcában 531 m2-es épí-
tési telek, melyen 2008-
ban épült egy 80 m2-es, 
dupla Lindab garázs. Az 
ingatlan vállalkozásnak, 
telephelynek is alkal-

mas.  A garázs kialakít-
ható raktárnak, de elfér 
benne több gépjármű 
is (akár lakóautó vagy 
kisteherautó is). A telek 
bekerített, saját fúrt kút-
tal, szennyvízbekötés-
sel, szociális helységgel, 
termő gyümölcsfákkal 
rendelkezik. Irányár: 8,5 
millió Ft. Érdeklődni:  
06 30 9454 782
86 m2-es, 3 szobás, nagy 
konyhás, 2 erkélyes, felújí-
tott / nyílászárók, fürdőszoba 
/, IV. emeleti lakás eladó.  
06/30/718-8078
3 szobás ház eladó a Nyárfa 
utcában.  06/20/259-9481
Orosháza, Ond utcán 
I. emeleti,  2+1 szobás, 59 
m2-es egyedi lakás eladó.  
209915401
Orosházán, Tescóhoz 
közel, részben felújított 2 
szobás kertes ház, garázzsal 
eladó. Irányár: 4,5 M.  Ft.  
06706102471
Tótkomlósi városköz-
pontban régi, de lakható 
épület eladó. Irányár: 3 M Ft.  
0630/2239-790
Tótkomlóson 2,2 ha, 
78 AK termőföld eladó.  
0630/867-0023

Nagyéren összkomfor-
tos, felújított, padlófűtéses 
-kombi kazán-, gazdálkodásra 
alkalmas, parkosított családi 
ház eladó.0630/477-2542
Mezőhegyes,. Hild u. 25/4 
sz. felújított 1,5 szobás lakás 
eladó.  0630/489-4522
Tótkomlóson 3 szobás 
összkomfortos ház azonnal 
beköltözhetően eladó. Irányár: 
6,5 M Ft.   0630/867-0023
Nagyszénáson 3 szobás 
panellakás teljesen felújítva a 4. 
emeleten eladó. Irányár: 5,9 M 
Ft.  06-70/314-4982
Orosházán  a 
Vásárcsarnokban üzlethe-
lyiség eladó. 0630/477-2542
Ház eladó: Oh., Zsinór u. 22. 
  06-70/9459-921
Építési telek a Sámsoni 
utcán -9339 m2-eladó, ár 
megegyezés szerint. 
06/20/254-3777
Házrész eladó: 1,5 M Ft. 
 06/30/746-4859
Összkomfortos ház 
eladó.  06/30/426-4820
Orosházán, a Könd utcán 
földszinti, egyedis, 2 szobás 
lakás eladó vagy kiadó. Ár: 8 M 
Ft  06-30/9603-520
1 ha termőföld eladó. 
06-20-824-8253

Oháza, Ady E. utcában 86 
m2-es, I emeleti , 3 szobás, új 
építésű lakás eladó, irányár: 14 
M Ft.  06/20/297-4375
52 AK termőföld eladó a 
Tesco mögött.  06/30/412-
1762
74 m2-es 3 szobás, újépí-
tésű, szigetelt, egyedi gázos, 
II. emeleti lakás, nagy erkéllyel, 
zárt parkolós udvarral, csöndes 
helyen a belvárosban eladó.  
06-20/483-0923
Nagyszénás külterületén 
89.16 Ak földterület az öntözés 
alatt eladó. 06/30/539-8197, 
06/30/329-2087
Áron alul ! Jó állapo-
tú kockaház (város-
központi) Orosházán 
eladó. Fűtése: kandalló 
és cirkó. 12,7 M Ft. 
06-20/242-8864.
Eladó vagy elcserélhe-
tő egyedis, 3 szobás lakás 
ugyanekkora lakszöves lakásra. 
I.ár: 8,3 M Ft. 06-20/4250-
418.
Pusztaföldváron 100 
m2-es, tetőteres, hőszigetelt 
tégla ház eladó, földszinti csere 
érdekel.  06-30/568-1693.
Termőföldet vásárolnék, 
vagy bérelnék Árpádhalom 
közelében.  20/914-1935 
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Szigetelt kertes ház eladó, 
bérházi csere érdekel II. emele-
tig.  06-30/489-3083.
Vállalkozásra alkalmas 
ház műhellyel, városközpontban 
eladó.  06-20/9283-068.
Ház eladó Tótkomlóson! 
 0620/886-2829
Tótkomlóson összkom-
fortos, 3 szobás családi ház 
eladó! Ár:3500000 Ft .  
0630/975-5922
Oháza, Kórház környé-
kén 3 szobás, téglaépítésű, 
összkomfortos, kertes ház eladó. 
 06/30/504-2685
Kaszaperen vegyesbolt 
eladó !  0620/568-8831
Kaszaperen nagy családi 
ház, működő üzlethelyiséggel 
egyben eladó !  0620/568-
8643
Orosháza, Vasarhelyi 
úton lévő kertes házam lakásra 
cserlém:  06/20/955-4111

JÁRMŰ
Használt és új gumiabron-
csok-felnik -személy-teher-me-
zőgazdasági- szerelése, javítá-
sa, értékesítése, felni javítás. 
Gál Gumiszerviz, Kardoskút, 
Petőfi u. 29.06/30/474-4457
Maxi kisteherautó, 5-7 
személyes autó bérelhe-
tő.  06/20/262-3962

Fiat Stilo 1,9-es multijet, 
2006-os évjáratú, 280.000 
km-rel (új kuplungszerkezet-
tel) eladó - totálkárosan.  
06/30/414-8486.
Makai Autóbontó Kft.  
Autók végleges kivoná-
sa forgalomból, illetve 
alkatrészek értékesíté-
se.  06-30/269-8188.
CITROEN SAXO vonó-
horoggal, friss műszakival 
eladó.06-70/293-7542.
VW TRANSPORTER T-4 
eladó! Motorhibás, de javítha-
tó. Irányár: 250 ezer Ft.  
70/581-7077.
Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, 
autóját, büfékocsiját megvá-
sárolom.  30/421-85-75, 
70/424-78-20.
Utánfutók, lakókocsik 
60.000 Ft-tól.  70/424-
78-20, 30/387-20-66.
Yanmar kistraktor 3 hen-
geres dizelmotor eladó.  
30/383-0901.
Régi motorokat, autókat 
vásárolok.  30/9509-170.
YAMAHA kismotor 
eladó.  06-30/489-3083.

III-as VW Golf vasárban 
eladó.  06/30/317-9794
Régi kistraktor 1970 év 
körül gyártott benzines KDM 
tipusú 450-es eladó.  
06/30/317-9794
Eladó Seat Alhambra 1.9 
diesel, 7 személyes! Évjárat 
1999.12.31  0668/423-
008  0670/257-5162

KERES
Keresek megvé-
telre termőföldet 
N a g y b á n h e g y e s , 
Gerendás  és 
Pusztaföldvár, Orosháza 
környékén. 06-20/346-
4975
Diót vásárolok 
Tótkomlóson.   0670 
4517-517.
Nagyszénás 20 km-es 
vonzáskörzetében földet bérel-
nék, magas áron! 30/904-
9680
Romos tanyát, házat bon-
tásra veszek.  06/30/746-
4859
Vásárolnék lakatos, 
bádogos gépeket, élhajlí-
tót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO hegesztõt, mûszerészesz-
tergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket.  
0670/624-5475

Figyelem! Vásárolok min-
dennemű porcelánfigurákat, 
üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, régi 
cserépedényeket, régi könyveket, 
használt tollat és teljes hagya-
tékot, fali-, zseb- és karórákat. 
Hívásra házhoz megyek, kész-
pénzzel fizetek!  0630 375-
7605, 0670 977-1928.
Orosházán felújítás előtt 
álló, lakótelepi lakást keresek, jel-
záloggal terhelten is ! Saját célra, 
magánszemélyként. +36 30 
303-4278
Simsont veszek.  
06/30/573-6990
Vasat,rezet, akkumulátort 
vásárolok,  érte megyek. 
 0630/8299-336
Belvárosban 1.5 vagy 2 
szobás albérletet keresek hosz-
szú távra,lehet családi ház is.  
06-30/215-8289
Héjas diót vásárolok.  
06/20/332-0259
Homokbányánál kertet 
keresek.  06/30/214-7385
Lovat veszek, öreget, 
selejtet is.  06-30/729-9170, 
06-70/362-6325, 06-20/493-
4607
Hagyatékot, régiséget, 
régi tárgyakat, tollat, szerszá-
mot, húsdarálókat vásárolok.  
06-70/391-2503

Csepel kempingkerék-
párt veszek, csak jó állapotú 
érdekel. 06/30/550-6574
Lili tyúkot és kisebb villany-
sütőt vennék.  06/30/684-
3617
Malacokat 10-25 kg-ig, 
süldõket felvásárolok. Házhoz 
megyek.06-30/577-1604
Gyerekjátékot veszek 
kis és nagy tételben is.  
06-20/291-6305
Könnyű utánfutót kere-
sek.  06-30-5350-240

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pin-
cér, vendéglátásszervezõ-ven-
déglõs, 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).
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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

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

10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

Lovári nyelvtanfolyam és 
vizsgára felkészítés. Kezdd 
el, és szerezd meg a bizonyít-
ványt!  06-20/451-1135.

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, 
csatornarákötés, garan-
ciával, Békés megyében  
 06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kőművesmunkát, burko-
lást, térkőlerakást, tető-
javítást, csatornázást, festést, 
bádogosmunkát,  kerítések épí-
tését  vállalom.  06/30/468-
4060
Kútfúrás. Saját készíté-
sű, réselt szűrővel, sárgaréz 
szelepekkel, a kútra 10 év 
garancia.  06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-
0999 
Kályhák, kandallók újra-
samottozása. 06/30/338-
7737

Tehertaxi, árufuvaro-
zás, költöztetés.  
06/30/938-4412
C s o n t k o v á c s o l á s 
Oházán: ficamok, rándu-
lások, gerincsérv, derékfájdal-
mak, végtagzsibbadások keze-
lése.  06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízsze-
relési munkák karbantartása, 
kivitelezése 06/30/972-
8568. 
Juhkörmölést vállalok. 
 06/30/480-3765
Szobafestés kedvezmé-
nyes áron.  06-20/317-
4212.
Frissítő - svédmasszázs. 
 0670/258-1809
Idősgondozást vállalok. 
 06/30/316-0955
Kőművesmunkák, fel-
újítás, átalakítás.  
06/30/419-6086, 06/30/439-
4882
Régi tetők javítását, 
áthajtását, új tetők készítését, 
tetőszigetelést vállalok anyag-
beszerzéssel is.  0620 403-
3243, 0670 295-0110.

Mindenféle tető javítását, 
áthajtását, új tetők készítését, 
tetők, lapostetők szigetelé-
sét akár anyaggal is vállalom. 
Referenciákkal rendelkezem. 
Gyors és precíz munka, kedvező 
ár. Tetőmunkák előrendelését 
felveszem.  0670 295-0106.
Csapok, csaptelepek, 
lefolyók javítása, cseré-
je, anyagbiztosítással.  
06/30/712-1194
Favágás, fakivá-
gás garanciával.  
06/30/311-9523
Régi bútort, hagyatékot 
vásárolok, lomtalanítást válla-
lok.  0630/858-2932
Takarítást vállalok.  
06/70/265-4033
Gyümölcsfák metszését 
vállalom.   06/30/468-
4060
Takarítást, bejáró-
női munkát vállalok. 
06/30/316-5402
Oházán és vonzásköré-
ben gyümölcsfametszést 
és permetezést vállalok.  
06/70/631-3759

Magas a gázszámla! Nincs 
pénze új ablakra ? Ne engedje 
ki a meleget ! Ablak felújítás 
gumizással, zárcserével, üveg-
cserével.  06/70/771-8972
K õ m û v e s m u n k á t 
vályog-téglaház felújítás, 
hõszigetelés, cserép és csere-
pes lemez fedés készítése.  
06-70/384-2651 www.epitesal-
koholnelkül.hupont.hu
Kerti munkát, metszést 
vállalok. 06/30/491-4707
Udvartakarítást, lomta-
lanítást,  fakivágást, házak 
kiürítését , használt ruháik, 
bútoraik elszállítását  vállaljuk.
 06-20/355-4671
Kőművesmunkát, szige-
telést, falvágást, bukolást, 
kartonozást, tetőjavítást, fes-
tést, épületek karbantartást.  
06/30/892-5937
Frissítő – svédmasszázs, 
biorezonanciás állapot-
felmérés és kezelés.  
06-30/283-0215.
Ezoterikus masszázs. 06/70-
518-8069  

Központi fűtés- és víz-
szerelési munkák karbantar-
tása kivitelezése.  06/30/972-
8568
Ács- és kőművesmunkák. 
Családi házak, bővítések teljes 
kivitelezése, régi épületek tel-
jes felújítása. Új tetők készítése, 
régi tetők felújítása, térkövezés, 
hőszigetelés. Számlaképesen. 
 30/750-9591.
Hagyatékot veszek.  
70/414-0309.
Kivehető fogsor készíté-
se, javítása, fogpótlás, alábéle-
lés, kapocs, törésjavítás garanci-
ával.  30/908-1798
Festés, hidegburko-
lás számlaképesen.  
06/20/923-5516
Veszélyes fák lebontását, 
faápolást vállalok alpintechniká-
val.  70/251-53-83.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
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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)

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 

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.
Betanított dolgozókat 
keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és 
gyõri munkahelyünkre. Szállás, 
étkezés, utazás biztosított.  
06-70/354-9321
Divatáru üzletbe oházi, 
női eladót felveszünk.  
06/20/9822-078
Futár autóra oroshá-
zi munkatársat keresek. 
06-30/382-4104.

Kertészetünkbe meg-
bízható, dolgozni akaró 
női munkavállalót keresünk. 
Feltétel : „B” jogosítvány.  
06/70/290-1208
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, megse-
gítésére, távollétükben helyet-
tesítésükre keresünk rátermett 
munkatársakat.   +36-
20/313-1181.
Napilap kézbesítő mun-
katársat keresünk.  
06/20/779-2423

Tótkomlósi székhelyű, 
fémmegmunkálással fog-
lalkozó kft keres szegedi telep-
helyére, nehéz fizikai munkára 
betanított munkásokat. Érd.: 
hétköznap 8-16 óráig 06-
70/940-1263.
Szakképzett péket 
(pályakezdőt is) táblás és 
kemencés munkakörbe fel-
veszünk. Csanádapáca.  
06-70/397-8937.
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, elõleg megol-
dott. Sárvárra betanított munká-
sokat keresünk több mûszakos 
munkarendbe. Érd.: 06-20/224-
0242, 06-30/791-0950
Ha TÉNYLEG dolgoz-
ni akarsz... Ha szere-
ted a változatos, moz-
galmas, kihivàsokkal 
teli MUNKÁT.... Ha 
hosszútávra tervezel, 
akkor TÉGED várunk. 
Jelentkezni a smu-
tagy1964@gmai l .com 
email címen lehetséges.

Dániába keresünk tapasz-
talattal rendelkezõ mezõ-
gazdasági munkásokat, trakto-
rosokat, tehenészeket, sertés-
gondozókat (háztáji vagy üzemi 
tapasztalattal). Alapfokú angol-
nyelv-tudás feltétel. Jelentkezés: 
 06-70/607-0067, anett.
sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com
Présgépkezelõket kere-
sünk hódmezõvásárhelyi 
munkahelyre.  06-20/320-
5229
Szakképzett péket 
(pályakezdőt is) táblás és 
kemencés munkakörbe fel-
veszünk. Csanádapáca.  
06-70/397-8937.
Igényes megjelenésű, 
becsületes és lelkiismeretes 
sofőrt keresünk pékáru szállításá-
ra. Csanádapáca.  06-70/397-
8937.
Gyõri munkahelyre tar-
goncásokat és CNC-seket 
felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk.  06-20/494-
1044
Gyakorlattal rendelkező 
kőművest keresek felvétel-
re nagyszénási munkára.  
30/299-7916
Orosházán a Boszorkány 
kocsmába állandó alkalmazottat 
keresünk. Bérezés megegyezés 
szerint. Jelentkezni a  70/905-
9953 telefonon lehet.

Hegesztõket és robot-
kezelõket keresünk hód-
mezõvásárhelyi munkahelyre. 
 06-20/320-5229
Présgépkezelõket kere-
sünk hódmezõvásárhelyi 
munkahelyre.  06-20/320-
5229
Orosházi betanított gép-
kezelõi munkára keresünk 
munkatársakat, folyamatos 
munkavégzésre, kiemelt bére-
zéssel.  06-30/606-2214
Orosházi eldobható 
műanyag termékgyártó 
cég keres karbantartó 
lakatosokat, szerszám-
cserében jártas szakem-
bereket, villanyszerelőt. 
Extrudálásban, extruder 
gépek kezelésében jár-
tas munkaerőt is kere-
sünk jó kereseti lehető-
ségekkel hosszú távra! 
Önéletrajzokat a dett-
re@continuitas.hu email 
címre kérjük!
30-as egyedü lálló, szép  
hölgy, egyedülálló férfit keres. 
 06/30/273-2102
Tótkomlóson a K2 
Pizzéria jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keres 
hosszútávra. Érd: a helyszínen.
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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.

ORVOSI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Abdul W. A. Mokbel

fõorvos, plasztikai sebész, kézsebész
és baleseti sebész szakorvos

•  Arcfi atalítás: a megereszkedett 
arcvonások egy feszesebb, fi atalosabb 
pozícióban kerülnek rögzítésre 
speciális, felszívódó APTOS fonállal.

•  Ráncfeltöltés, ajakfeltöltés.
•  Fül-, felsõ és alsó szemhéjplasztika,

zsírszívás, hegplasztika.
•  Bõrelváltozások, anyajegy, szemölcs, 

zsírcsomók eltávolítása.
•  Benõtt köröm mûtéti kezelése

(lézerrel is).
•  Bütyök, kalapácsujj mûtéte. Kéz 

betegségeinek, tenyérzsugorodás, 
pattanó ujj, ínhüvelygyulladás, 
teniszkönyök kezelése és mûtétei.

•  Egyéb ambuláns mûtétek és ízületi 
(csípõ, térd) panaszok kezelése, 
mûtétei és protézis beültetése.

Rendelés:
6600 Szentes, Kiss Zsigmond u. 2.

kedd, csütörtök 16-19 óráig.
Bejelentkezés: 30/9684-164

E-mail: awmokbel@gmail.com
www.abdulplasztika-szentes.hu

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Eladó
üzlethelyiséget

keresek

51718

Orosháza belvárosában

keresek legalább 60m2-es

eladó, esetleg kiadó üzletet

+36305796052

UTAZZON
VELÜNK
háztól-házig
Hollandiába,

Németországba!
www.szemelyszallitashollandiaba.hu

TELEFON:
06-30/62-777-09

Oházán és vonzásköré-
ben csoportvezető, vállalati 
referens, tanácsadói pozicióban 
keresünk, olyan munkatársa-
kat akik, min. érettségivel vagy 
felsőfokú végzettséggel mun-
kát keres, átképzés biztosított. 
Kezdő nettó jövedelem 150-300 
ezer Ft. Érd.:  06/30/433-
5775 -munkaidőben

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne. 
 06/30/744-6031
Társközvetítés kedvez-
ménnyel.  0630 355-2039.
Kedves, csinos, tapasz-
talt hölgy ismerkedne. 
06-30/211-5442.
Egyedül álló, fiatal hölgy 
működő vállalkozásába társul-
nék.  06/70/233-4901
Intelligens, 24 éves oros-
házi lány úriemberekkel ismer-
kedne. ( Csak számkijelzős).  
0620/947-9591
Fiatal, szép, dúskeblű, 
kedves  lány ismerkedne.  
06/30/559-8855
19 éves, magas, vékony, 
belevaló, új lány ismerkedne. 
06-30/379-1686.
29 éves, orosházi, magas, 
vékony pasi rendezett anyagi-
akkal, társát keresi rendes lány 
személyében.  06-30/229-
4476 -  srác88@freemail.hu 
60 éves, 90 kg-os molett hölgy 
társat keres !  0630/850-
3247
187 cm magas 97 kg 60 
éves rokkant nyugdíjas özvegy 
nem dohányzó társát keresi !  
0630/655-6522

 KIADÓ
Oházán a Kórház utcában 
, magasföldszinti, 1.5 szobás, 
bútorozott, egyedis lakás kiadó. 
 06/70/883-2653
Szoba kiadó. 06/30/272-
6361

VEGYES
Mosógép, centrifuga 
eladó.  06/30/602-9954

Ülőgarnitúrák, francia-
ágyak, kanapé. Oh., Temető 
u. 4. Nyitva:  H- P. 9-12, 14-17 
óráig.
MT tehenek, bikák , tejhűtő,  
hidegvérű fekete kanca eladó. 
 06/20/297-5363
Sorselemzés, kártya-
jóslás, számmisztika, 
szerelemkötés, családi és pár-
kapcsolati problémák helyre-
hozatala, fényképanalízis, átok. 
rontás levétele. Kérésére házhoz 
megyek. 06/30/333- 5508
Kisbálás lucernaszéna 
eladó Oházán, szállítás meg-
oldható.  06/30/ 358-3815
Két db fém régifajta hús-
daráló eladó.  06-20/510-
3124
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, kor-
szerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszál-
lítása.-Szaktanácsadás.    
20/44-88-307
Jelmezkölcsönző ! 
Orosháza, Kazinczy 
u. 39. Régi és új vendégein-
ket szeretettel várjuk. Áraink a 
régiek, megújult készlettel.  
06/20/2666-188.
2 db 130 kg-os hízó eladó.  
06-30/851-1586.
Heverő elvihető.  
06-30/489-3962.
Jóslás kártyából, tenyér-
ből. Átok, rontás oldása, tér-
tisztítás.   06-30/682-9894 
- kérésre házhoz megyek
Eladó körbálás lucerna és 
zab.  0630/540-1063
Vágni való csirke folyama-
tosan kapható.  06-30/2789-
711.
35-40 kg-os süldők 
eladók Csanádapácán. 
Duroc jellegűek.  
06-30/461-2704.
Tűzifa eladó házhoz szál-
lítva.  0630/213-9072, 
0630/493-4293
Körbálás gyepszéna 
eladó.  06/30/399-7750

Tűzifa eladó nyárfa 12 e 
Ft/m3, juhar, kőris 15 e Ft/m3. 
 0630/217-5575, 0670/506-
8000
Bontásból eladók: Egész 
pucolt kisméretű tégla, 80 l-es 
villanybojler, palák, saválló 
mosogató, Tondac natur cse-
rép  5 l-es villanyboyler, kézi-
mosó csapteleppel, Hungaropán 
bukó-nyíló fa ablakok, műanyag 
ablakok,  Radar alumínium radi-
átorok,  , gáz- víz  vízmelegítők,  
szép 2 szárnyas fakapu, ková-
csolt kiskapuval, 10 000 Ft-tól 
gázkonvektor, sárga kerámia 
kiscserép koronás kúpokkal, 
csabai hófogó cserép, Bohn-
cserép, hódfarkú kiscserép, 
szalag- és kúpcserepek, minden 
méretű nyílászárók, Épületek 
bontását vállalom. Cserepeket, 
palát veszek, jószágot beszá-
mítok. Orosháza, Székács 
J. u. 54.  06/68/416-362, 
+36/20/361-2301.
Tenyérből, kártyából jós-
lás, szerelemkötés, párkapcso-
lat, betegség helyrehozatala.  
06/30/746-4859
Búza, kukorica eladó.  
06/70/529-7807
Nagysúlyú hízó eladó 
Oházán.  06/30/598-3141
Pónilovak eladók, üsző-
re, borjakra cserélhetők.  
06/20/238-7582
Zab eladó.  06/30/309-
4800. Érd.: 15-18 óráig. 
Eke középmély /32 cm-es 
/ bivalyerős vázzal, IH fejekkel, 
optimálisan  MTZ 80-hoz. Ár 
100. 000 Ft. 06/30/3060-
282
3 q-ás hízók eladók.  
06/20/22-77-906

Villanyvarrógép aszta-
li / Lucznik /, kihúzhatós 
konyhaasztal, és ágyneműtartó 
eladó.  06/30/473-5805
Tojótyúk, 599 Ft/db. 
Nagyon szép barna tollas, kivá-
lóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. Összeírók jelentkezését is 
várjuk .  06/70-240-13-31
Tûzifa jó áron! Jó minõ-
ségû tölgy bükk, kugli 28 
Ft/kg-tól, konyhakész 29 
Ft/kg-tól, rönk 25,5 Ft/
kg-tól. Gyors kiszállítás. 
Kedvezményeinkért hív-
jon!  06-30/472-9714
Sárga tojótyúk, 590 Ft/
db, ingyenes házhoz szállítással 
márciusra megrendelhető.  
30/835-1121
Komondor kiskutya 
, törzskönnyvel eladó. 
06/286-0818
Jó minőségű lucerna-
széna 9000 és fűszé-
na 7000 fedett helyről 
eladó Tótkomlóson. 
06/30/261-9104

20.000 Ft-ért babakocsi 
eladó. 06/20/5193-688
Probléma merült fel szá-
mítógépével? Ha gyors, 
szakszerű és garanciális javítást 
szeretne, akkor hívja bizalom-
mal az alábbi számot:   +36-
30/548-1077
Tápmentes nagysúlyú 
hízó eladó.  06-30/737-
7062.
100-as, 90-es, 80-as szög-
vas 80 Ft/kg, zártszelvény 100 
Ft/kg, lángvágó felszerelés 
eladó. 06-30/5110-196.
110 kg-os fehér hízó eladó.
 06-68/417-308.
5 db 30 kg-os süldő eladó. 
06-30/858-9507.
Kukorica zsákba szed-
ve eladó Rákóczitelepen. 
06-70/3247-134.
Kiscserép eladó . 
06/70/209-4848
Malacok eladók, akár 
egyet is. 06/70/209-4884
Fekete bikaborjak 
eladók.  06/70/209-4884
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Kecskék, birkák, fiasok, 
vemhesek , vágók eladók. 
 06/70/209-4884
Bakkecskével fedezte-
tést vállalok.  06/70/209-
4884
10 db 7 hónapos, nagy testű 
tanyai jérce és kakas eladó: 
2300 Ft/db.  06-30/720-
5691, 06-68/620-420
Süldőt veszek, kályha 
eladó.  06/20/367-6889
Borsó eladó,  304889453
Őshonos magyar hideg-
vérű ménnel fedeztetést válla-
lok.  30/313-1829.
Szója házhoz szállítás-
sal.  30/228-0881.
1”-os és 5/4-es horganyzott 
fóliabordák eladók Szentesen. 
30/245-3743 Karalábépalánta 
eladó. Február 20. körül ültet-
hető.  30/182-54-71.
Kukorica eladó.  
30/477-4523.
Kardán meghajtású 
gyorsító iker szivattyúval 
eladó.  30/383-0901.
Terménytárolásra, rak-
tározásra alkalmas zárha-
tó konténer eladó.  30/383-
0901.
Kis- és nagybálás gyep-
széna, szalma, kisbálás lucerna 
eladó. Szállítás megoldható.  
30/3540-869.
Költöztetést, lomtalaní-
tást, padlástakarítást vál-
lalok.  70/231-6707.

Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  06-70/244-
4141
Fát kivágásra veszek.  
70/231-6707.
Kazán, radiátor, vízme-
legítő, kandalló, csempekályha 
eladó.  70/414-0309.
Étkezési borsó, takar-
mány borsó: takarmányozásra 
és vetésre is alkalmas, árpa, 
zab, kukorica eladó!   06 20 
429 4886
Katonai krómacél üst, 
pálinkafőzésre is alkalmas eladó! 
 0630/322-1030
K I S B Á L Á S 
LUCERNASZÉNA NAGY 
mennyiségben eladó 
Tótkomlóson! Ár: 550 Ft/
bála.  0630/925-5807
Bontásból eladó: min-
denfajta cserép, kúpcserép, 
téglák, mozaiklapok, ablakok 
ajtók, beton járólapok 50 x 50 
es , hullámpalák, kúttéglák.  
06/30/317-9794
270 l-es Zanussi fagyasz-
tóláda, Vajand díszbaromfik 
eladók.  06/30/282-1323
Kompresszor 2 korongos 
köszörű, IH vontatott tárcsa 
4.2 , egytengelyes 7 t pótkocsi 
billenős, 5 t billenős pótkocsi 
műszakival.  68/418-072
Leveles, zöld, kitűnő lucer-
na és SZIKI GYEPSZÉNA ELADÓ! 
 0630/326-8301
Mangalica hízó, nagysú-
lyú koca és gyöngyös eladó !  
0630/204-1594

www.cvonline.hu

 Több mint 6 000
álláshirdetéssel

várjuk!  
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A MÁV Zrt. érettségivel munkatársakat keres

Orosházára, Kisszénásra, Kétegyházára,  

Szabadkígyósra, Csabacsűd városokba:

váltókezelő munkakörbe

Jelentkezés módja:  
Önéletrajz küldése a karrier@mav.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő:  
2017. február 26.

Kft.

hegesztőket
és

lakatosokat
keres 

felvételre.
Telefon:

0630 454-8285 
0630 228-5871

Farkas - farm

Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező élelmiszerbolti
ELADÓT KERESÜNK

azonnali belépéssel
(nem minimál bérért.)

06- 70/3106-132

KEMÉNY FA: 2.850 FT/100 KG-TÓL.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!
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Címünk: 5900 Orosháza, Könd u. 25. | Telefon/fax: 68/512-251 Mobil: 06-30/65-55-165
E-mail címünk: czingatlan@gmail.com Web: www.czedulaingatlan.hu

C Z É D U L A  I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő  I R O D A

ELADÓ OROSHÁZI  
LAKÁSOK:

Oh., Kölcsey utcán 55 
m²-es, 2 szobás, erkélyes, 4. 
em.-i, fűtésmérős panellakás. 
I.ár: 4,8 M Ft. Bemutatás: 
ingatlaniroda, 06-30/6555-165.
SÜRGŐSEN eladó Oh.,  
Liget utcán 60 m²-es, 2 szo-
bás, erkélyes, nagykonyhás, 4. 
em.-i, egyedis lakás. I.ár: 5,5 
M Ft. 

Oh., Kórház környékén 
egy 52 m²-es, 2 külön nyíló 
szobás, 4. em.-i lakás.Szigetelt 
panel épület és tető, új nyílászá-
rók, egyedi cirkófűtés, klímás, jó 
állapotú lakás.  I.ár: 5,6 M Ft. 
Oh., Tas utcán magasföld-
szinti, 3 szobás, 63 m²-es, nem 
szélső, jó állapotú lakás. Panel 
programban felújított, szige-
telt, új műanyag nyílászárókkal, 
csendes helyen. Irányár: 8 M 
Ft. Bemutatás: Czédula ingatla-
niroda, 06-30/6555-165.
Oh., Tas utcán 83 m²-es, 3 
szobás, nagy konyhás, felújított, 
4. em.-i, téglablokkos lakás. Új, 
lakáson belüli központi fűtés;  új, fa 
nyílászárók; klíma;  új, hőszigetelt 
tető stb. I.ár: 9,8 M Ft. 

ÁRCSÖKKENTÉS! Oh. belvá-
rosban egy 88 m²-es, 3 szo-
bás, 1. em.i, jó állapotú, igénye-
sen felújított tégla lakás nagy 
erkéllyel, klímával, liftes épület-
ben. I.ár: (13,5 helyett) 12,5 
M Ft. Bemutatás: Czédula 
ingatlaniroda, 06-30/6555-165.

ELADÓ OROSHÁZI  
CS.HÁZAK:

Oh., Vereckei utcán 1200 
m² összközműves telek lebontan-
dó házzal. I.ár: 1 M Ft. 
Oh., Szent I. utcán 97 m²-es, 
2 és fél szobás, gáz-központi 
fűtéses, fürdőszobás, külön álló 
és utcai bejáratú, felújítandó  ház-
rész 400 m²-es saját telekrésszel. 
I.ár: 3,9 M Ft. 

CSERE! Orosházi távfűté-
ses kisebb lakásra cserélhető 
Orosháza - Rákóczitelepen egy 
75 m²-es, 2 szobás, fürdő-
szobás, alátalpalt családi ház. 
Érd. a tulajdonosnál: 06-30-
579-7938.

Oh.-Rákóczitelepen, a 
gyopárosi gyógy-, és élmény-
fürdőhöz közel egy 140 m²-es, 
3 szobás, összkomfortos, 
nyeregtetős családi ház 
műhellyel, gazdasági épületek-
kel. A ház vert falú, száraz, 
tágas szobákkal, gázkonvekto-
ros fűtéssel. I.ár: 4,2 M Ft. 
Oh., Dózsa Gy. út 
környékén 100 m²-es, 3 
szobás, gázfűtéses, vert falú 
családi ház melléképüle-
tekkel, 1004 m² telken.  I.ár: 
4,6 M Ft. 
Oh., Mikolai-kert kör-
nyékén 75 m²-es, 2 szo-
bás, összkomfortos, nye-
regtetős családi ház 484 
m² telken. Vegyes falazatú, 
száraz, fürdőszobás, gáz és 
vegyes központi fűtéses. I.ár: 
4,8 M Ft. 

Oh., Szőlő krt. közelé-
ben, az autómosóhoz közel, 
egy  97 m²-es, nyeregtetős, 
vegyes (vert-  és tégla-) falaza-
tú, 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 üzlethelyiség-
ként 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 nye-
regtetős cs. ház. Két tágas 
szoba, nagy étkező konyha, új 
fürdőszoba, gázkonvektoros. 
Sok melléképület, 1513 m² 
megosztható telek. I.ár: 6,5  
M Ft.  Bemutatás: Czédula 
ingatlaniroda, 06-30/6555-165.

Oh. belvárosában, a kór-
ház közelében előkertes, sátor-
tetős, 110 m²-es, 3 szobás, 
gázkonvektoros, jó állapotú 
tégla családi ház 30 m² 
melléképülettel, ipari árammal, 
1096  m² telken. I.ár: 13,8 
M Ft. 
Oh., Észak u. környékén 
120 m²-es, 3,5 szobás, szigetelt, 
felújított, vert falú, nyeregtetős 
családi ház. Új nyílászárók, 
új burkolatok, új fürdőszoba, 
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., Csabai u. környé-
kén egy 1985-ben épült, 
tetőteres, 95 m²-es, 3 szobás, 
2 fürdőszobás, jó állapotú cs. 
ház  m.épületekkel, garázs-
zsal, fúrt kúttal, ipari árammal, 
1014 m² telken. I.ár: 15,2 
M Ft. + 6.000 Ft/m² áron 
a házzal együtt vagy külön 
is eladó a szomszédos 1014 
m²-es építési telek is. 
Oh., Bajcsy-Zs. u. kör-
nyékén, csendes, zöld kör-
nyezetben 140  m²-es, tető-
tér-beépítéses, nagy nappalis 
+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, 
jó állapotú cs. ház  dupla 
garázzsal, műhellyel, beépített 
gardróbokkal, klímával, mosó-
konyhával, 620  m² telken. 
I.ár: 19,5 M Ft.

Oh., Dózsa Gy. utcán 
igényes, 130 m²-es, amerikai 
konyhás, nappalis + 2,5 szo-
bás, modern, fiatalos, kialakí-
tású, tégla családi ház exrák-
kal (pl. riasztó, füstérzékelő, 
télikert, gépesített konyha). 
Telek 1065 m², dupla garázs-
zsal.  I.ár: 25 M Ft. 
Oh., Bajnok u. környé-
kén 1989-ben épült, 216 
m²-es, 2 szintes, 5 szobás, 2 
fürdőszobás, központi fűtéses 
+ cserépkályhás családi ház. 
62 m² garázs + m.épület, 30 
m² pince, ipari áram, 805 m² 
telek. Gazdálkodásra, telep-
helynek kiválóan alkalmas.  I.
ár: 32,5 M Ft. 

Oh.,Thököly u. köze-
lében 1990-ben épült, 173 
m²-es, 2 szintes, előkertes cs. 
ház. Tágas ebédlő + nappali 
+ 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, 
nagy terasz. Garázs, riasztó, 
ipari áram van. Telek 844 m².  
I.ár: 38 M Ft. 

ELADÓ TELEK, 
NYARALÓ, ÜZLET:

Oh., Nagyhegyi u., műút 
mellett 826 m² beépíthető 
telek. Közművek az utcá-
ban. I.ár: 700 ezer Ft. 
06-20/249-0115
O h .  – 
Gyopárosfürdőn,  a 
Harkály utcában 701 m²-es, 
bekerített építési telek 12 
m²-es tégla épülettel. Villany, 
víz a telken, gáz az utcában. 
I.ár: 3 M Ft. 
Oh.- Gyopárosfürdőn, 
Barátság u. környékén egy 
40 m²-es, nappalis + 2 háló-
szobás faház nyaraló. Villany, 
víz, fúrt kút van, gáz a telken 
belül. A telek 656 m². I.ár: 
3,5 M Ft. 

Oh.- Újosztáson 1295 
m²-es beépíthető telek, 
rajta egy 2007-ben épült 
36 m²-es tégla, 2 szobás, 
téliesített épület + garázs, 
műhely, tárolók, pince. Víz, 
villany, hidrofor, tusoló, WC, 
kemence sok gyümölcsfa 
van. Kisebb lakásra is cse-
rélhető értékegyeztetéssel. 
I.ár: 4,2 M Ft. 
Á R C S Ö K K E N T É S ! 
O h . – 
Gyopárosfürdőn, a 
Hűvös közben, tópart-
hoz közeli, bekerített 1108 
m² (dupla, megosztha-
tó)  beépíthető TELEK. Gáz, 
víz, villany bevezetve.  I.ár: 
(13 helyett) 11,5 M Ft.
Orosháza belvárosá-
ban, a főtér mellett egy 
107 m²-es, teljes felújítás-
ra szoruló ÜZLETHELYISÉG.  
Egy légterű, utcai bejáratú, 
nagy kirakatos üzlet + WC és 
mosdó. I.ár: 25 M Ft.

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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Hirdetését 
feladHatja:

TÓTKOMLÓS, Kossuth u. 16. 
E-mail:  tkinfo@mail.totkomlos.hu 

Tel.: 06-30/299-2857
László Dávid, ev.  Piac tér 17. 

NAGYSZÉNÁS 
Lottozó - Molnár Edit

06-68/451-171 | Hősök u. 14.

GÁDOROS 
Borostyán Virágudvar,  

Kossuth u. 29. 
Frézia Virágbolt, Jókai u.. 35.

CSORVÁS 
Grempsperger u. 64. Kissné

CSANÁDAPÁCA 
Kossuth u. 5. - Pacsika

Horváth Lajos tér 1.
Szakál Büfé 

PUSZTAFÖLDVÁR 
Jókai u. 12. Művelődési Ház

06-30/289-8499

MEZŐHEGYES 
Hild u. 8.- Nagyné 

Tel.: 06-30/494-9013
Lottózó

Tel.: 06-68/466-010

KOVÁCSHÁZA 
100-as Bolt, Butik sor

06-30/289-8515

NAGYBÁNHEGYES 
Műv. Ház. Tel.: 68/426-122. 

SZÉKKUTAS
Máté Mihály, Megálló Söröző

BÉKÉSSÁMSON
GAZDABOLT

KARDOSKúT
Babi fodrászat

OROSHÁZA, Rákóczitelep
Szélső u. 23. Albert Dávid 

Tel.: 06-30/943-5603
KASZAPER

Százforintos Bolt

Orosházi dél-Békési

Megjelenik: 
Orosházán és környékén 

minden pénteken 29 500 példányban.

Lapzárta: szerda 10.00 óra

Kiadó: Czédula és Társa Bt.
 

Czédula Imre
tulajdonos

Felelős vezető: 
Máté Jánosné (Zsuzsa)

06-30/664-2116

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
5900 Orosháza, Könd u. 25.

Tel.: 68/512-252
E-mail: oroshaza@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Délkelet-Press Kft
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Tel.: 66/519-811, fax: 66/519-810
Terjeszti: Saját terjesztő hálózat
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Eng. szám: 163/1056/2/2010.

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

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

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

1-ET FIZET
2-T KAP!

AKCIÓ!

További részletek az üzletben!
Akció időtartama:

2017. február 28-ig.
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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

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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


