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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

Üzletünk megtalálható a régi helyen
a LUKOIL benzinkút mögött!

EXTRA
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Séllei István
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk 
köszönetet

mindazoknak, akik

A Gyászoló család.

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

SZOKOLAI
JÁNOS

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel 
emlékezünk

- Szerető család -

KARASZ PÁL és

KARASZ LÁSZLÓ
szeretteink halálának 20. évfordulóján.

MEGEMLÉKEZÉS  
„Pihenj csendesen a csillagok közt, hol

nincs már több fájdalom, de szívünkben
itt leszel, míg élünk a világon.”

özv. Mórocz
Lajosné

szül. Krámli Julianna
halálának 5. évfordulóján

- Szerető családja -

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

id. SITKEI
ISTVÁN

halálának 
8. évfordulójára
S z e r e t ő  c s a l á d j a

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA ISTVÁN

Fájó szívvel gondolunk rád
halálod első évfordulóján.

Szerető feleséged, fiad és
unokáid, dédunokáid

MEGEMLÉKEZÉS

RUZSINSZKI
JÓZSEF

halálának 2. évfordulóján.
emlékezik fájó 

szívű Édesanyád

„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.”

Őze István
halálának  

2. évfordulóján.
Fájó szívű Édesanyja  

és családja.
Míg élünk, emlékét 
szívünkben őrizzük!

Felejthetetlen 
Halottunkra 
emlékezünk,

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sür-
gősen  eladó - árcsökkentéssel.  
06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóingatlan 
közművekkel, egy hold földdel 
sürgősen eladó. Gazdálkodásra, vál-
lalkozásra 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 utcá-
ban kertes, összkomfor-
tos családi ház eladó.  
06/30/461-2704
Oháza, Huba u. 17. IV/12. sz. 
alatti, 2 szobás, erkélyes, egyedi, 
nemrég felújított, parkettás, klímás, 
tégla lakás eladó, irányár: 7 M Ft. 
Érd.: a helyszinen péntekenként 
12-16 óráig. 
Eladó Orosházán, az Iglói 
utcában 531 m2-es építé-
si telek, melyen 2008-ban 
épült egy 80 m2-es, dupla 
Lindab garázs. Az ingatlan 
vállalkozásnak, telephely-
nek is alkalmas.  A garázs 
kialakítható raktárnak, de 
elfér benne több gépjármű is 
(akár lakóautó vagy kisteher-
autó is). A telek bekerített, 
saját fúrt kúttal, szennyvíz-
bekötéssel, szociális hely-
séggel, termő gyümölcsfák-
kal rendelkezik. Irányár: 8,5 
millió Ft. Érdeklődni:  06 
30 9454 782
86 m2-es, 3 szobás, nagy konyhás, 
2 erkélyes, felújított / nyílászárók, 
fürdőszoba /, IV. emeleti lakás eladó. 
 06/30/718-8078

Oháza, Ady E. utcában 86 m2-es, 
I emeleti , 3 szobás, új építésű 
lakás eladó, irányár: 14 M Ft.  
06/20/297-4375
Pusztaföldváron 100 m2-es, 
tetőteres, hőszigetelt tégla ház 
eladó, földszinti csere érdekel.  
06-30/568-1693.
Vállalkozásra alkalmas ingat-
lan  kiadó, eladó.  06/30/310-
9981
74 m2-es 3 szobás, újépítésű, 
szigetelt, egyedi gázos, II. emeleti 
lakás, nagy erkéllyel, zárt parkolós 
udvarral, csöndes helyen a belváros-
ban eladó.  06-20/483-0923
Nagyszénáson 3 szobás pan-
ellakás teljesen felújítva a 4. eme-
leten eladó. Irányár: 5,9 M Ft.  
06-70/314-4982
Kocsma  + üzlethelyiség 
eladó.  0/20/474-3287
Oh., Kisvasút utcában családi 
ház 2000 szögöl telekkel eladó. 
06-20/517-7229.
Oh., Lehel utcán 4 szobás csa-
ládi ház -gáz-központifűtés, 914 m2 
területű- eladó. Felújítás szükséges. 
06-30/858-3696.
Nagyéren összkomfortos, 
felújított, padlófűtéses, kombi 
kazános, parkosított udvarral, gazdál-
kodásra alkalmas családi ház eladó. 
 0630/477-2542
O r o s h á z á n  a 
Vásárcsarnokban üzlethelyiség 
eladó.  0603/477-2542
Mezőhegyes, Hild u. 25/4.sz 
felújított 1, 5 szobás lakás eladó.  
0630/489-4522
Kertes ház eladó.  06/70/248-
4830
Kistemplom utcában családi 
ház eladó, vagy 2 lakásra cserélhető 
II. emeletig, irányár: 17 M Ft.  
06/30/405-8826
Oházán a Nap és Bocskai u. sar-
kán lévő, összkomfortos családi ház 
nagy telekkel eladó.  06/20/5959-
692

Oh., Liget utcai,  III. emeleti, 
60 m2-es, 2 szobás, erkélyes, nagy 
konyhás, téglaépítésű, felújítandó 
lakás sürgősen eladó.  06-70/323-
7091.
Oh., Vajda u. 19. sz., összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár: 5,8 M 
Ft.  06-30/875-6757.
Téglaépítésű, 50 m2-es, össz-
komfortos, kertes ház berendezéssel 
Orosháza, Újosztáson eladó. Ár: 4,4 
millió Ft.  06-30/2535-251.
Oh.-Gyopárosfürdőn, a 
Napsugár utcában téglaépí-
tésű, 30 m2-es, téliesített nya-
raló 430 m2-es bekerített tel-
ken sürgősen eladó. Víz, vil-
lany, gáz a lakásban. Irányár: 
3,7 M Ft.  06-70/605-1449.
Eladó Árpádhalmon felújított, 
2,5 szobás, nappalis, 2 fürdőszo-
bás ház garázzsal. Nagyon rendezett 
udvar és kert, sok gyümölcsfa.  
06-70/299-6053.
Gyopáros, Harkály u. 18. alat-
ti parkosított üdülőtelek sürgősen 
eladó. Villany, vezetékes víz a portán 
bent van.  06-30/9252-257.
Áron alul ! Jó állapotú koc-
kaház (városközponti) 
Orosházán eladó. Fűtése: 
kandalló és cirkó. 12,7 M 
Ft. 06-20/242-8866.
Nagyszénáson 4 szobás ház 
garázzsal melléképületekkel eladó. 
 30/7180-830, 70/626-9200
3 szobás, társasházi lakás 
garázzsal, kis kerttel eladó. Csere 
érdekel: kórház környéki, egye-
dis, nagy konyhás, I. emeletig.  
06-30/317-5822.

Tótkomlóson vállalkozásra, 
telephelynek alkalmas 670 
m2-es épületegyüttes 2470 
m2 területen tollfeldolgozó 
gépekkel (2 db) vagy a nélkül 
eladó, illetve kiadó. Minden 
megoldás érdekel!  +36-
30/931-4558.
Oh., Kelet u. 33. sz., összkomfortos 
ház eladó.  06-70/553-0067.
3 szobás kertes ház eladó vagy 
cserélhető 1,5 szobás, egyedi fűtésű 
lakásra II. em.-ig, értékegyeztetéssel. 
 06-20/438-2073.
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2 szobás, földszinti, nagy erké-
lyes, nagy konyhás, egyedi fűtésű 
téglalakás eladó központi helyen.  
06-30/329-6409.
Ikerház eladó: Oh., Bethlen G. 
u. 28. Ipari áram van. I.ár: 16,5 M Ft. 
 06-70/219-1658.
Oházán, a Szőlő körút környé-
kén, a Lugas utcában 5835 m2-es, 7 
felé osztható telek egyben eladó.  
06-68/410-296, 06-20/418-2450.
Csanádalbertin 2,5 szobás 
ház eladó.  0670/362-8762
Termőföldet vásárolnék, 
vagy bérelnék Árpádhalom közelé-
ben.  20/914-1935 
Kardoskúton 145,29 AK ter-
mőföld eladó.  30/937-87-77.
Telekgerendáson 3 szobás 
ház eladó. Irányár:4,5 M.  06-20-
467-2080. Érd.: 12 óra után.
1 ha termőföld eladó.  
06-20-824-8253
Orosháza, Vásárhelyi úton 
lévő kertes házam eladnám vagy  
lakásra cserlém, irányár 5,3 M Ft.  
06/20/955-4111
Kaszaperen családi ház 
eladó, ugyanitt 2 db gyermekheverő 
is eladó.  0630/305-3407
Csanádalbertin ház eladó 
szántóval, víz, villany, gázkonvek-
tor van. Irányár: 750 ezer Ft.  
0630/233-1628

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-fel-
nik -személy-teher-mezőgazdasági- 
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 kuplung-
szerkezettel) eladó - totálkárosan.  
06/30/414-8486.
Renault Scenic -1,9 dci, 
2003-as évjáratú- első tulajdonos-
tól, 95000 kilométerrel eladó.  
06-30/9456072
Mercedes-Benz E-Class 
220CDI, első tulajdonostól, kifo-
gástalan állapotban eladó !  
06-30/9456072
Utánfutók, lakókocsik 60.000 
Ft-tól.  70/424-78-20, 30/387-
20-66.
Régi motorokat, autókat vásá-
rolok.  30/9509-170.
III-as VW Golf vasárban eladó.  
06/30/317-9794
Mitsubishi Galant -1999-es 
évjáratú- 2000 TD, műszakis, telje-
sen felújított, motorhibás eladó.  
06-30/451-7877.

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Diót vásárolok Tótkomlóson. 
 0670 4517-517.
Nagyszénás 20 km-es vonzás-
körzetében földet bérelnék, magas 
áron! 30/904-9680
Orosházán felújítás előtt álló, 
lakótelepi lakást keresek, jelzáloggal 
terhelten is ! Saját célra, magánsze-
mélyként. +36 30 303-4278

Vásárolnék lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, mûsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket.  
0670/624-5475
Figyelem! Vásárolok minden-
nemű porcelánfigurákat, üveg-, 
réz- és bronztárgyakat, kortárs és 
régi festményeket, régi cserépedé-
nyeket, régi könyveket, használt tollat 
és teljes hagyatékot, fali-, zseb- és 
karórákat. Hívásra házhoz megyek, 
készpénzzel fizetek!  0630 375-
7605, 0670 977-1928.
Simsont veszek.  06/30/573-
6990
Hagyatékot, régiséget, régi 
tárgyakat, tollat, szerszámot, hús-
darálókat vásárolok.  06-70/391-
2503
Csepel kempingkerékpárt 
veszek, csak jó állapotú érdekel. 
06/30/550-6574
Igényes, bútorozott kis lakást 
bérelnék. 06/20/522-5860
Diavetítõt, diafilmeket, legó-
kat, társasjátékokat, jó minõségû 
egyéb játékokat, mesekönyveket 
készpénzfizetéssel vásárolok. 
06-20/806-4448
Vasat, rezet, akkumulátort 
vásárolok, érte megyek.  
0630/8299-336
VADÁSZHÁZAMBA afrikai 
trófeákat, hullott szarvasagancsot, 
vadászhagyatékokat, gyûjteményeket 
vásárolok.  06-30/849-47-86
Régi fém- és papírpénzt, érmet, 
régi kitüntetéesket, képeslapokat 
vásárolok.  06/20/322-5150

Vágóbirkát, kecskét veszek. 
 06/20/355-4671
220-as villanymotort vennék 
/ alacsony fordulat /.  06/30/497-
7920
Derékszöghajtást veszek.  
0630/905-6532
Hagyatékot veszek. 70/414-
0309.
Simsont vennék, akár hiá-
nyosan is.  0630/905-6532

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátásszervezõ-vendéglõs, 
vendéglátó eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam.  
06-70/637-4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)
Időseknek és tanulni vágyók-
nak indul ALAP és KÖZÉP szintű 
SZÁMÍTÓGÉP kezelő TANFOLYAM 
Orosházán. Jelentkezni és a részle-
tekért hívják bizalommal az alábbi 
számot:  +36-30/463-7736
Bolti eladó, boltvezetõ, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  06-70/524-6166 www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Lovári nyelvtanfolyam vizs-
gára felkészítéssel március 1-től. 
Vizsga június Békéscsabán.  06-
20/451-1135.

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, 
csatornarákötés, garanci-
ával, Békés megyében   
06/30/712-6216
Tehertaxi. +36/30/399-0999

Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kőművesmunkát, burkolást, 
térkőlerakást, tetőjavítást, 
csatornázást, festést, bádogosmun-
kát,  kerítések építését  vállalom.  
06/30/468-4060
Kútfúrás. Saját készíté-
sű, réselt szűrővel, sárgaréz sze-
lepekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737
Kályhák, kandallók újrasam-
ottozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, köl-
töztetés.  06/30/938-4412
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerincsérv, 
derékfájdalmak, végtagzsibbadások 
kezelése.  06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízszerelési 
munkák karbantartása, kivitelezése 
06/30/972-8568. 
Frissítő - svédmasszázs.  
0670/258-1809
Kőművesmunkák, felújítás, 
átalakítás.  06/30/419-6086, 
06/30/439-4882
Régi tetők javítását, áthajtását, 
új tetők készítését, tetőszigetelést 
vállalok anyagbeszerzéssel is.  
0620 403-3243, 0670 295-0110.
Mindenféle tető javítását, 
áthajtását, új tetők készítését, tetők, 
lapostetők szigetelését akár anyaggal 
is vállalom. Referenciákkal rendelke-
zem. Gyors és precíz munka, kedvező 
ár. Tetőmunkák előrendelését felve-
szem.  0670 295-0106.
Favágás, fakivágás garanciá-
val.  06/30/311-9523



4  2017. február 24.TAXI RENDELÉS: 06-68/412-000

*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

10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

megrendelése!

Tel.:68/412-289, Mobil: 20/9778-992
5900 Orosháza, Rákóczi út 4.
a középsõ tízemeletes alatt

WEGROSZTA BÉLA
órásmester, kulcsmásoló
Zárak, zárbetétek, postaládák,
olajfékek, lakatok, pénzkazetták,

széfek értékesítése.
Zárak, olajfékek (hevederzár is)

helyszíni javítása, szerelése.

Ajtók, zárak, autók
helyszíni
nyitása.

Gravírozás megrendelése.

NÉVJEGYKÁRTYÁK
BÉLYEGZŐK

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 

DIMÁK JÓZSEFNÉ
bronzfokozatú tanácsadótól.

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

ÚJ ÚJ

• lakás- és tömb-
biztosítási

akció • lakáskassza
• egészségbiztosítás

ÉPÍTÉSTERVEZŐI
ÉS KIVITELEZŐI

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
(Napi kamatozású megtakarítás)

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

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

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

Gyümölcsfák metszését vál-
lalom.   06/30/468-4060
Takarítást, bejárónői munkát 
vállalok. 06/30/316-5402
Oházán és vonzáskörében 
gyümölcsfametszést és perme-
tezést vállalok.  06/70/631-3759
Festés, hidegburkolás szám-
laképesen.  06/20/923-5516
Zárak, zártakarók , kilincsek 
javítása, cseréje, anyagbiztosítással. 
 06/30/712-1194
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, fakivágás, gallyalás. 
Magánszemélyeknek és cégek-
nek egyaránt, számlaképesen.  
06/30/799-8975
Özvegyasszonyt keresek, aki 
nyugdíjamért gondozna. 70 éves özve-
gyember vagyok.  70/306-7620
Vállalok fakivágást, darabo-
lást.  06-70/591-2873
Festést, mázolást, burkolást 
vállalok.  06/70/323-6229
Tetőjavítás, bitumenes szi-
getelés. Csatornák-, szegélyek-, 
kémények építése, kúpcserépkenés. 
 06-30/9356-229
Kerti munkát, metszést vállalok.
 06/30/491-4707
Mérleg hitelesítés! 
Kereskedelmi és ipari mérlegek 
hitelesítése, javítása rövid határidõvel. 
+3670/202-5181 E-mail: merleg-
hitelesito@gmail.com 

Favágás alpintechniká-
val ! Veszélyes, problémás 
fák lebontása -ágaprítás a 
helyszinen -kuglizás, dara-
bolás-favágás-fáért.  
06/30/9984-590
Ereszcsatorna szerelése, 
javítása, tisztítása, kéményszegély 
készítése.  06/30/380-3397
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.
Kivehető fogsor készíté-
se, javítása, fogpótlás, alábélelés, 
kapocs, törésjavítás garanciával. 
30/908-1798.
Veszélyes fák lebontását, faá-
polást vállalok alpin technikával.  
70/251-53-83.
Terhessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár elõnyben. 06-
30/3454-724
Udvartakarítást, lomtalaní-
tást,  fakivágást, házak kiürítését 
, használt bútorok, ruhák, hűtők, 
mosogatógépek,egyébb műszakicik-
kek elszállítását vállaljuk. 
06-20/355-4671
Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, kar-
bantartása.  0620 978-3962

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándé-
kot kapsz. 06/30/524-2741
Tótkomlósi székhelyű, fém-
megmunkálással foglalkozó kft 
keres szegedi telephelyére, nehéz 
fizikai munkára betanított munkáso-
kat. Érd.: hétköznap 8-16 óráig 06-
70/940-1263.
Napilap kézbesítő munkatár-
sat keresünk.  06/20/779-2423
Dániába keresünk tapaszta-
lattal rendelkezõ mezõgazdasági 
munkásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (háztáji vagy 
üzemi tapasztalattal). Alapfokú angol-
nyelv-tudás feltétel. Jelentkezés:  
06-70/607-0067, anett.sulyi@andrea-
sagro.com; www.andreasagro.com
Kertészetünkbe megbízható, 
dolgozni akaró női munkavállalót 
keresünk. Feltétel : „B” jogosítvány. 
 06/70/290-1208
Orosházi betanított gépke-
zelõi munkára keresünk munkatár-
sakat, folyamatos munkavégzésre, 
kiemelt bérezéssel.  06-30/606-
2214
Présgépkezelõket keresünk 
hódmezõvásárhelyi munkahelyre.  
06-20/320-5229
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REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

Orosházi eldobható műanyag 
termékgyártó cég keres kar-
bantartó lakatosokat, szer-
számcserében jártas szak-
embereket, villanyszerelőt. 
Extrudálásban, extruder 
gépek kezelésében jár-
tas munkaerőt is keresünk 
jó kereseti lehetőségekkel 
hosszú távra! Önéletrajzokat 
a dettre@continuitas.hu 
email címre kérjük!
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel.  00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16.
Toborzó munkatársat kere-
sünk romániai magyar ajkú és 
magyarországi munkavállalók tobor-
zására nyugat-dunántúli gyárakba 
ingyenes szállással, magas fizetéssel! 
 +36-20/393-3446., engedély-
szám:  49765-1/2008-5100595
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, elõleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkásokat kere-
sünk több mûszakos munkarend-
be. Érd.:  06-20/224-0242,  
06-30/791-0950
Vidéki munkára villanysze-
relőt, villanyszerelésben jártas beta-
nított munkást és lakatost felveszek. 
Utazás, szállás biztosított, előleg 
megoldható.  30/310-6098, 
9-17 óráig

Kertészetünkbe megbízható, 
dolgozni akaró női munkavállalót 
keresünk. Feltétel : „B” jogosítvány. 
 06/70/290-1208
Gyõri munkahelyre targon-
cásokat és CNC-seket felveszünk. 
Szállás ingyenes, utazást térítünk.  
06-20/494-1044
Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fõ- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék).  06-30/334-
5262
Gyakorlattal rendelkező 
kőművest keresek felvételre.  
30/569-3826
Hegesztõket és robotkezelõ-
ket keresünk hódmezõvásárhelyi 
munkahelyre.  06-20/320-5229
Lakatosokat keresünk hód-
mezõvásárhelyi munkahelyre.  
06-20/320-5229

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
Társközvetítés kedvezmény-
nyel.  0630 355-2039.
62 éves korig hölgy társat keresek. 
 06/30/577-5884
Intelligens, 24 éves orosházi lány 
úriemberekkel ismerkedne. ( Csak 
számkijelzős).  0620/947-9591
Egyedül álló, fiatal hölgy  műkö-
dő vállalkozásába társulnék.  
06/70/233-4901

Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.
Fiatal, dúskeblű, belevaló lány 
ismerkedne.  06/30/559-8855
Új lány Oházán, 19 éves, magas, 
vékony, kedves ismerkedne.  
06/30/379-1686

KIADÓ
Kis iroda kiadó. Oh., Vörösmarty 
u. 1.  06/70/618-3687
Üzlethelyiség kiadó: 37 m2-es. 
 06-30/9677-931.
Bille-házban üzlethelyiség 
kiadó.  06/70/9407-407
Garázs kiadó.  06/70/639-
6498
Városközpontban 16 m2- es 
üzlet április 1-től kiadó. Érd.  
30/311-7350.
Albérlet kiadó nyugdíjas férfi-
nek.  06-70/553-0067
Orosházán 1 szoba-összkom-
fortos ház kiadó.  70/414-0309.
Oh., Kossuth utcában üzlet 
kiadó, eladó.  06/30/345-7256

VEGYES
Mosógép, centrifuga eladó. 
 06/30/602-9954
Ülőgarnitúrák, franciaágyak, 
kanapé. Oh., Temető u. 4. Nyitva:  
H- P. 9-12, 14-17 óráig.

MT tehenek, bikák , tejhűtő,  hidegvé-
rű fekete kanca eladó.  06/20/297-
5363
Vágni való csirke folyamatosan 
kapható.  06-30/2789-711.
3 q-ás hízók eladók.  06/20/22-
77-906
Tápmentes nagysúlyú hízó 
eladó. 06-30/737-7062.
110 kg-os fehér hízó eladó. 
06-68/417-308.
Kompresszor 2 korongos 
köszörű, IH vontatott tárcsa 4.2 , 
egytengelyes 7 t pótkocsi billenős, 
5 t billenős pótkocsi műszakival.  
68/418-072
35-40 kg-os süldők eladók 
Csanádapácán. Duroc jel-
legűek.  06-30/461-2704.
Zab eladó.  06/30/309-4800. 
Érd.: 15-18 óráig. 
Búza, kukorica eladó.  
06/70/529-7807
Tűzifa eladó házhoz szállítva. 
 06306213-9072, 0630/493-
4293
Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon 
szép barna tollas, kiválóan tojó, 
ingyen házhoz szállítva.  06/70-
240-13-31
Sárga tojótyúk, 590 Ft/db, 
ingyenes házhoz szállítással március-
ra megrendelhető.  30/835-1121
M-10-es rekeszek eladók.  
06/30/244-7242

Burgonya eladó.  
06/20/824-6698
Fehér, nagytestű , horvát és 
belga postagalambok eladók.  
68/410-168
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 06-70/244-4141
Régi, diófa szobabútor és réz 
függönytartó eladó.  06/30/858-
3696
Eladó zab, kukorica, árpa, kör-
bálás kukoricaszár, széna, szalma 
eladó.  06/30/368-2608
Tûzifa jó áron! Jó minõségû 
tölgy bükk, kugli 28 Ft/kg-tól, 
konyhakész 29 Ft/kg-tól, rönk 
25,5 Ft/kg-tól. Gyors kiszállí-
tás. Kedvezményeinkért hív-
jon!  06-30/472-9714
É t k e z ő g a r n i t ú r a 
eladó.06/30/272-6361
Továbbtartásra anyabirka + 
fia jerke eladó, Érd.: 18 óra után. 
06/30/423-2282
Darvasi László kárpitos Oh., 
Kazincy u. 44. :Vállaljuk kárpitozott 
bútorok, motorülések, autó tetőkár-
pitok felújítását,matracok készítését 
! Szivacsok - műbőrök - bútorszöve-
tek forgalmazása.  68/414-665, 
06/30/394-7956
Fajtatiszta fox terrier 2 éves 
kan- ingyen elvihető.  06/30/553-
7590
20.000 Ft-ért babakocsi eladó.
 06/20/5193-688
130-as körbálás fű- és lucer-
naszéna eladó.  0630/239-
5964
Hízó eladó.  06-70/594-1571.



6  2017. február 24.
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

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

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG
-KÍNÁLAT!

Tűzifa folyamatosan kapha-
tó.  0630/973-5432
M E S T E R B O S Z O R K Á N Y 
jövendõmondó: rontáslevétel, 
szerelmi energiák, halottlátás iste-
ni gyógyító erõvel.  06/70-434-
2178.
Februári tûzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80 x 80x130 m 
ár: 10.500 Ft-13.000 Ft-14. 500 
Ft-ig Termékeink kb. 10 hónapos 
kitermelés, akác, tölgy, bükk. Fuvar 
mennyiségtõl, függõen ingyenes 
házhoz szállítás! Akár 24 órán belül 
fuvarunkat teljesítjük.80 x 80x130-
as kaloda Ár: 14500 Ft Ömlesztett 
m3 ár: 15.500 Ft-16.500 Ft. Hívjon 
bizalommal !  30/752-1650
Rotációs gép pótkocsival, 
teatűzhely , Hetra hegesztőtrafó 
eladó.  68/418-614
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsí-
tése.  Új Számítógépek összeszere-
lése, házhozszállítása.-Szaktanács-
adás.    20/44-88-307
Eladó egytengelyes, 3 
m3-es szippantó, MTZ hátsókerék, 
TAURUS külsőgumi (alig használt), 
FERGUSON kombájn 3 m-es vágó-
asztallal, üzemképes állapotban.  
06-30/386-3801.
Hagyományos takarmányon 
nevelt, kb. 250 kg-os hízó -szalá-
minak való- eladó.  06-30/238-
3641.
Körbálás széna eladó.  
0630/399-7750
Új, 5 m3-es vastartály eladó.  
0630/445-4132
Tűzifa eladó: nyárfa száraz 12 
ezer Ft/m3, juhar, kőris 15 ezer Ft/
m3 kiszállítva.  0630/217-5575, 
0670/506-8000
3 db mangalica hízó eladó.  
06/30/2408-852
Malac, süldő, hízó eladó.  
06/30/392-8712
5 db hálós lucernaszéna, mor-
zsolt kukorica, 4 m vasjászol eladó. 
 06/30 /452-2946
Disznóbénító eladó.  
06/20/4455-235
Energomat mosógépek 
eladók.  06/30/380-3397
Őshonos magyar hidegvé-
rű ménnel fedeztetést vállalok. 
30/313-1829.
Kaukázusi kölyökkutyák 
eladók.  30/228-9347.

Bárányátvétel lesz 
Szegváron március első hetében. 
 30/287-82-09.
Szója házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Minőségi kisbálás széna, 
szalma, körbálás lucerna, lucerna-
mag eladó. Házhoz szállítás megold-
ható.  30/902-6002.
Kukorica eladó.  30/477-
4523.
Tűzifa kamiontételben 
eladó, méteres, kalodás. Tölgy, 
bükk, akác, kőris, nyár.  
20/9161-176.
Raklapot keresünk kami-
ontételben, javítandót is.  
20/9161-176.
Eur, egyutas raklap eladó 
kamiontélben. 30/743-2300
Kínaikel-palánta eladó.  
30/594-6852.
Költöztetést, lomtalanítást, 
padlástakarítást vállalok. 
70/231-6707.
Fát kivágásra veszek.  
70/231-6707.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, 
kandalló, csempekályha eladó.  
70/414-0309.
Hűtő, fagyasztóláda, mosó-
gép eladó.  70/414-0309.
Csorváson a 47-es főúton ház 
eladó, 2 tengelyes utánfutóra vagy 
lószállítóra cserélhető.  06-30-
9159-132
Kiscserép eladó. 06/70/209-
4884
Probléma merült fel számí-
tógépével? Ha gyors, szaksze-
rű és garanciális javítást szeretne, 
akkor hívja bizalommal az alábbi 
számot:   +36-30/548-1077
Malacok eladók. 06/70/209-
4884
Fekete bikaborjak eladók. 
 06/70/209-4884

Kecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884
Lovak eladók.  06/70/209-
4884
HS 570 EL-GO 3 kerekű, elektro-
mos meghajtású moped, 32-es villa-
nyos húsdaráló tartozékkal eladó.  
06-20/929-5201.
Régi parasztbútorok eladók. 
 06-30/317-9794.
Erdélyi kopó fajtatiszta kan 
kölykök lelkiismeretes gazdit keres-
nek.  30/384-97-74.
Őshonos, hidegvérű, deres 
csikó eladó.  06-20/380-6326
Tehenek eladók.  06-20/380-
6326
Magyartarka üsző eladó.  
30/411-2665.
Tisztított lucernamag eladó. 
 06-20/380-6326
Költözés miatt kutyák és cicák 
ingyen elvihetők.  0630/233-1628
3 db birka eladó. Irányár: 60 ezer 
Ft.  0630/9813-505
Tűzifa eladó akác 3100,-
Ft/100 kg, tölgy, bükk, gyer-
tyán 2600,-Ft/100 kg-tól.  
0670/578-7471
Terménydaráló 3 fázisú eladó. 
 0670/319-4653
Zuhanykabin tálcával eladó. 
 0670/319-4653
Tűzifa eladó vegyes méteres 
rönk 2650,-Ft/100 kg, kugli 
2800,-Ft/100 kg, konyha-
kész 3000,-Ft/100 kg, akác 
méteres 3200,-Ft/100 kg, 
kugli 3400,-Ft/100 kg, kony-
hakész 3600,-Ft/100 kg.  
0620/3357-481

NÖVÉNY
A Hódmezővásárhelyi 
Faiskola gyümölcsfa leraka-
ta ismét megnyit a tavaszi 
szezonra, az Orosháza, Felhő 
u. 27. sz. alatt.  06-30/565-
3219
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MÁR CSAK 7 GÉPKOCSIVEZETŐT VÁRUNK !

Részletek: www.betatrans.hu/karrier

- nemzetközi kamionos
állás, akár 2.000.- EUR  
feletti jövedelem
- átgondolt fuvarszervezés,
kiszámítható munkarend

- nincs ponyvázás, rakodás,
spanifer
- vadonatúj flotta, sofőrbarát
budapesti munkahely
 

Kft.

hegesztőket
és

lakatosokat
keres 

felvételre.
Telefon:

0630 454-8285 
0630 228-5871

Farkas - farm

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:

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

OROSHÁZÁN.
20/9568-892, 20/4848-59120/9568-892, 20/4848-591
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MINŐSÉGI HASZNÁLT RUHA ÜZLETLÁNC

Soha nem látott választék!
Mindennap csökkenő árakkal.

Öltözz velünk színesebben!

•  Női és férfi- 
ruházat

• Sportruházat
• Cipő, táska
• XXL
• Lakástextil

• Lakásfelszerelés
• Kismamaruházat
• Gyermekruházat
• Sportfelszerelések
• Ékszer, bizsu
• Bric-à-brac (Kanada)

Orosháza, Könd u. 42.  (Angex bolt helyén)

Nyitás: március 2. csütörtök 8 óra

Megérkeztünk Orosházára is!

Soha nem látott választék!

március 2. csütörtök 8 óra

• Sportruházat

Nyitás: 

• Kismamaruházat
• Gyermekruházat
• Sportfelszerelések

• Sportruházat

Eladó
üzlethelyiséget

keresek

51718

Orosháza belvárosában

keresek legalább 60m2-es

eladó, esetleg kiadó üzletet

+36305796052


