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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

AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!
Orosháza, Piactéren

márc. 4-én szombaton és
márc. 9-én csütörtökön

Banán 350/kg
Burgonya 15 kg/zs 130/kg

Tojás "M"-es 29/db
Karfiol 350/kg

Alma idared 190/kg
Alma jonagored 220/kg
Alma starking 290/kg

a készlet erejéig.

Boldog nőnapot!

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

KEMÉNY FA: 2.850 FT/100 KG-TÓL.
SÓDER KAPHATÓ!

KEDVEZMÉNYES FUVAROZÁS.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

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

www.mobileslaptop.hu

GYÁSZHÍR
"Az édesanyák nem halnak meg,  csak fáradt szívük pihenni tér."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Kálmán Istvánné Tóth Ilona Julianna
82 éves korában elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. 03. 06-án lesz az Alvégi temetőben.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára

elkísérik, kegyeletüket 1 szál virággal rójják le.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kocsis Jánosné
Kis-Gerőcz Jusztina

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot  helyeztek,
jelenlétükkel fájdalmunkat

enyhítették.

„Éltem értetek, szeretetben
Veletek. Ha gondoltok Rám, 
mindig itt leszek köztetek.”

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Szüleid, húgod és családja

GUTYÁN TIBOR
halálának 15. évfordulóján

fájó szívvel emlékezünk rád.

Szívünkben örökké élni fogsz!

GYURKÓ
BRIGITTA

MEGEMLÉKEZÉS  
„A Semmi karján ringatózom,

a nincs falán siklik kezem,
letűnt szavakon meghatódom,
Emléked lágyan ring velem.”

- Családja és barátai -
Fájó szívvel emlékezünk

Letavecz János
(volt nagyszénási lakos)
halálának 9. évfordulóján.

„Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, 
Örökké szeretünk nem feledünk téged.”

-Szerető felesége, lányai, veje és drága unokái-

MEGEMLÉKEZÉS

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

MEGEMLÉKEZÉS 

TÓTH
IMRE
halálának 
4. évfordulóján

Szerető lánya

„Telhetnek hónapok, múlhatnak 
évek, kik szívből szeretnek, 

nem felednek Téged” 
Fájó szívvel emlékezik

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  alappal eladó.  
06/30/958-3091
Kistemplom utcában csa-
ládi ház eladó, vagy 2 lakásra 
cserélhető II. emeletig, irányár: 17 
M Ft.  06/30/405-8826
Gyopáros, Harkály u. 18. 
alatti parkosított üdülőtelek sür-
gősen eladó. Villany, vezeté-
kes víz a portán bent van.  
06-30/9252-257.

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 gépjár-
mű is (akár lakóautó vagy 
kisteherautó is). A telek 
bekerített, saját fúrt kúttal, 
szennyvízbekötéssel, szo-
ciális helységgel, termő 
gyümölcsfákkal rendelke-
zik. Irányár: 8,5 millió Ft. 
Érdeklődni:  06 30 
9454 782
86 m2-es, 3 szobás, nagy kony-
hás, 2 erkélyes, felújított / nyílás-
zárók, 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
Kertes ház eladó.  
06/70/248-4830
3 szobás, kertes ház eladó 
vagy cserélhető 1,5 szobás, egye-
di fűtésű lakásra II. emeletig, érté-
kegyeztetéssel.  06-20/438-
2073.
2 szobás, földszinti, nagy 
erkélyes, nagy konyhás, egyedi 
fűtésű téglalakás eladó központi 
helyen.  06-30/329-6409.

Ikerház eladó: Oh., Bethlen 
G. u. 28. Ipari áram van. Irányárár: 
16,5 M Ft.  06-70/219-1658.
Oházán, a Szőlő körút kör-
nyékén, a Lugas utcában 5835 
m2-es, 7 felé osztható telek egy-
ben eladó.  06-68/410-296, 
06-20/481-2450.
Eladó vagy elcserélhető 
egyedis, 3 szobás lakás ugyanek-
kora lakszöves lakásra. I.ár: 8,3 M 
Ft. 06-20/4250-418.
Szigetelt kertes ház eladó, 
bérházi csere érdekel II. emeletig. 
 06-30/489-3083.
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
Orosháza külterületén kis 
tanya 1,1 ha szántóval eladó. Érd.: 
 0620/220-3295 telefonszá-
mon az esti órákban.
Oházán ház eladó.  
06/30/4432-314
Tótkomlós központjában 
régi építésű, de lakható ház 
eladó. Irányár: 3 M Ft. ugyan-
itt 2500 db új tégla eladó.  
0630/418-7974
Mezőhegyes, Hild u. 25/4 
sz., 1,5 szobás felújított lakás 
eladó.  0630/489-4522
Nagyéren összkomforto,s 
felújított padlófűtéses, kon-
denzációs kazános, parkosított 
udvarral, gazdálkodásra alkalmas 
családi ház eladó.  0630/477-
2542
Orosházán ,  a 
Vásárcsarnokban, üzlethe-
lyiség eladó. 0630/477-2542

Csanádalbertin 2,5 szobás 
ház eladó.  0670/362-8762
Sátortetős, belvárosi oros-
házi ház eladó, jó állapotú 
kandalló és cirkófűtésű. 
 06-20/242-8866.
3 szobás, társasházi lakás 
garázzsal, kis kerttel eladó. Csere 
érdekel: kórház környéki, egyedis, 
nagy konyhás, I. emeletig.  
06-31/317-5822.
Összkomfortos ház eladó. 
 06/30/426-4820
Kertes családi ház az 
Akácfa utcában eladó.  
06/20/365-5727
620 AK értékű 20 ha / nem 
egybefüggő / szántó eladó  
Eperjesen.  06/30/925-5728
Eladó Orosháza, Gizella 
utcai 772 m2-es telken levő 
100 m2-es kockaház, gáz- és 
vegyestüzelésű fűtési rendszerrel. 
Irányár: 10,5 millió Ft.  +36-
30/578-4047
Oházán 54 m2-es családi ház 
eladó.  06/70/614-7004
Kiváló állapotú, alátalpalt, 
szépen felújított, új fürdőszobás, 
95 m2-es, gázkonvektoros, nye-
regtetős családi ház nagy telek-
kel, áron alul eladó Orosháza, 
Szőlő városrészben, a Horváth 
pap utcán. Irányár: 6,5  M Ft. 
Érd.: Czédula Ingatlaniroda  
06-30/6555-165.
Eladó Orosháza belvá-
rosában, a kórház közelében 
előkertes, sátortetős, 110 m2-es, 
3 szobás, gázkonvektoros, jó álla-
potú tégla családi ház 30 m2 mel-
léképülettel, ipari árammal, 1096  
m2 telken. Irányár: 13,8 M Ft. 
Bemutatás: Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

Oh., Lehel utcán 4 szobás 
családi ház -gáz-központifűtés, 
914 m2 területű- eladó. Felújítás 
szükséges. 06-30/858-3696.
Garázs eladó, kiadó.  
06/70/215-6169
Nagyszénáson 4 szobás 
ház garázzsal melléképületekkel 
eladó.  30/7180-830, 70/626-
9200
Oházán ház eladó vagy bér-
házi lakásra cserélhető II. emele-
tig.  68/410-011.
3 szobás, konvektoros 
családi ház Oházán eladó. II. 
emeletig csere is érdekel.  
06-30/296-7607.
Közművesített úton, jól 
megközelíthető helyen eladó egy 
téglaépítésű, hőszigetelt, pad-
lásteres, előkertes, 40 m2-es, 
csempekályha fűtésű, terasszal, 
filagóriával, gyümölcsössel, sző-
lőskerttel rendelkező családi ház. 
Irányár: 3,8 M Ft.  06-70/424-
3714.
Eladó kétlakásos, kertes 
családi ház. Irányár: 19,5 millió Ft. 
 06-20/285-5678. 
Eladó első emeleti, 64 
m2-es, 3 szobás, egyedis tégla-
lakás a Gyopár utcában. Irányár: 
7,5 millió Ft.  06-20/285-5678, 
06-20/497-8392.
Oh., Bocskai utcában 4 
szobás családi ház eladó.  
06/30/279-3728
Gyopárosfürdõn az 
Aranyesõ utcában faház-nya-
raló berendezve eladó.  
06-20/319-2137
Oh., Mikes utcai ház 3,5 M 
Ft-ért eladó.  68/411-715
Oh., Gyopárosfürdőn a 
Napsugár u. 79. és 83. sz. 
nyaralók teljes berendezéssel 
egészségügyi okok miatt eladók. 
 06/20/807-9357
1 ha termőföld eladó.  
06-20-824-8253
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Csarnokok, magtárak, keverő
üzem, gabonatisztító üzem
KIADÓK, ELADÓK

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

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

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

Tótkomlós, Pacsirta u. 
14/a ház eladó 543 m2 alap-
területű rendezett telken.  
0620/501-6474
Gyopárosfürdõn, az 
Aranyesõ utcában, eladó 1060 
m2-es telek közmûvekkel.  
06-20/319-2137
Termőföldet vásárolnék, 
vagy bérelnék Árpádhalom köze-
lében.  20/914-1935
0,6 ha, 20 Ak szántó sürgősen 
eladó.  30/505-3088.
Garázs eladó a Dr. László 
Elek Ltp-en.  06/30/566-9293
Befektetésnek sem utol-
só! Pusztaföldvár, Orosházi út 12. 
sz.:1200 négyszögölös, 5000 m2 
területen, ipari áram, vezetékes 
víz, 400 négyszögölös gyümöl-
csös, sok melléképülettel eladó. 
 06-30/958-4566.
Befektetne gyümölcsös-
be, cefrébe? 3-5 év megtérü-
lés 200 négyszögölös területen. 
Gyümölcsös Soós József utcában 
eladó.  06-30/958-4566.
Tótkomlós, Nagyéri út 
11. sz. bontásra váró kis ház 
1580 m2-es telekkel eladó.  
0668/460-171 -  esti órákban.
Tótkomlóson 4 szobás tel-
jesen felújított panel lakást vásá-
rolnék.  0630/9950-310
Tótkomlós, Gólya u. 10. 
családi ház eladó.  0620/246-
0001

Orosháza, Vásárhelyi úton 
lévő kertes házam eladnám vagy  
lakásra cserélém, irányár 5,3 M 
Ft.  06/20/955-4111
Házrész eladó: 1,5 M Ft.  
06/30/746-4859

JÁRMŰ
Használt és új gumiabron-
csok-felnik -személy-teher-me-
zőgazdasági- szerelése, javítása, 
értékesítése, felni javítás. Gál 
Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Fiat Stilo 1,9-es multijet, 
2006-os évjáratú, 280.000 km-rel 
(új kuplungszerkezettel) eladó 
- totálkárosan.  06/30/414-
8486.
Mitsubishi Galant -1999-
es évjáratú- 2000 TD, műszak-
is, teljesen felújított, motorhibás 
eladó.  06-30/451-7877.
YAMAHA kismotor eladó. 
 06-30/489-3083.
Személyautókat, teher-
autókat vásárolok ! 
Bármilyen érdekel! 
Azonnali készpénzfizetés-
sel!Hívjon bizalommal ! 
0630/231-7750
KIA CEED -1.4 -es, 2012 
/1.- megkímélt állapotban eladó. 
 06/30/925-0110
OPEL Astra G kombi vonó-
horoggal, 15 hónap műszakival 
eladó: 430 ezer Ft.  
06-70/9477-555.

Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, autó-
ját, büfékocsiját megvásárolom. 
 30/421-85-75, 70/424-
78-20.
Utánfutók, lakókocsik 
60.000 Ft-tól.  70/424-78-20, 
30/387-20-66.
Régi motorokat, autókat 
vásárolok.  30/9509-170.
John Way CJ 125-ös motor-
kerékpár eladó. 70/310-1485 
MTZ-82-es eladó vagy 
nagyobbra cserélhető ráfizetéssel. 
 30/505-30-88.
Toyota Yaris 1.3 i, 2004-es, 
ötajtós, klímával, újszerűen eladó. 
 30/856-1660
Makai Autóbontó Kft.: 
Autók végleges kivonása forga-
lomból, illetve alkatrészek értéke-
sítése.  06-30/269-8188.
Maxi kisteherautó, 5-7 
személyes autó bérelhető. 
 06/20/262-3962
50 cm3-es Suzuki EKO és 2 
db elektromos kerékpár eladó.  
0620/246-0001
Opel Astra kombi 1,7-es TD 
285.000 Ft-ért eladó.  30/227-
31-93.

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
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*Teljes körű szerviz

*Műszaki vizsga
minden típusra

Bármely szervizszolgáltatásunk
igénybevétele után, 2 l téli

ablakmosó folyadékot adunk!

Autószerviz
Agrotár’99 Kft.

Orosháza
Alsótanyák 47.

Minden nap 07:00-15:30
+36 30 478 0750

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

 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

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

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartal-
maz, melyek valódiságát a szerkesztőség 

nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget 
nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!

Diót  vásárolok 
Tótkomlóson.  0670 4517-
517.
Nagyszénás 20 km-es von-
záskörzetében földet bérelnék, 
magas áron! 30/904-9680
Orosházán felújítás előtt 
álló, lakótelepi lakást keresek, jel-
záloggal terhelten is ! Saját célra, 
magánszemélyként. +36 30 
303-4278
Gyöngyöst veszek .  
06/30/684-3617
Használt játékot, könyvet, 
porcelánt, háztartási eszközöket 
vásárolok.  06-20/291-6305
Vásárolnék lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket.  0670/624-5475
Kisebb süldőt veszek.  
06-20/367-6889.
Mezőhegyesen sür-
gősen garázst bérelnék.  
06-30/3050-243.
Szántóföldet vásárolok 
Tótkomlóson. 0630/7222-272
Vasat, rezet, akkumulátort 
vásárolok, érte megyek. 
 0630/8299-336

Hagyatékot, régiséget, 
régi tárgyakat, könyvet, szer-
számféléket vásárolok.  
06-70/391-2503
Vásárolok régi bútorokat 
korrekt áron, tollat, disznóvágó 
asztalt.  06-70/615-2198
Igényes, bútorozott kis 
lakást bérelnék. 06/20/522-
5860
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.
Figyelem! Ezúton szeret-
ném Önökkel tudatni, hogy tollat, 
zsebórákat, faliórákat, karórákat, 
porcelánokat, kortárs festmé-
nyeket, képeket, műszaki cikket, 
bútort, komplett hagyatékot illetve 
fémhulladékok felvásárlását válla-
lom, azonnal készpénzzel fizetek! 
Továbbá költöztetést is vállalok. 
 0670 977-1928, 0670 
354-8445.

Gyopárosfürdői kiskert 
rendbentartásához nyugdíjas férfit 
keresek.  0630 582-0835.
Hagyatékot veszek.  
70/414-0309.
Oházán, a Tas utca környé-
kén, eladó garázst keresek.  
06/30/490-4801
Fiatal gyűjtő vásárol zomán-
cos babakádat (3000-6000 Ft), 
alumínium tejeskannát (2000 Ft), 
disznóvágó asztalt, gyalupadot, 
fateknőt, bádogteknőt, bádog-
kádat, régi bútorokat, spalettár 
(3000-9000 Ft), mindenfajta 
könyvet és régi üvegeket. 06-
20/588-0830.
Romos tanyát, házat bon-
tásra veszek.  06/30/746-4859

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pin-
cér, vendéglátásszervezõ-ven-
déglõs, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
Időseknek és tanul-
ni vágyóknak indul ALAP és 
KÖZÉP szintű SZÁMÍTÓGÉP kez-
elő TANFOLYAM Orosházán. 

Jelentkezni és a részletekért hívják 
bizalommal az alábbi számot:  
+36-30/463-7736
Bolti eladó, boltvezetõ, 
Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam.   06-70/524-
6166 www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, 
csatornarákötés, garanci-
ával, 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 építé-
sét  vállalom.  06/30/468-4060
Kútfúrás. Saját készítésű, 
réselt szűrővel, sárgaréz szele-
pekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újra-
samottozása. 06/30/338-
7737
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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)

www.szuperinfo.hu
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•  Alapozás, közmű és fenntartásigép-kezelő
E-000234/2014/A010

• Útépítő- és karbantartó-
gép-kezelő

E-000234/2014/A008

•  Földmunka-, rakodó-
és szállítógép-kezelő
E-000234/2014/A002

•  Építési anyagelő-
készítőgép-kezelő
E-000234/2014/A009

•  Energiaátalakító-
berendezés-kezelő
E-000234/2014/A004

• Emelőgép-kezelő
E-000234/2014/A003

•  Targoncavezető
E-000234/2014/A001

lő

tetetetőőőő

Jelentkezni lehet a fenti címen 2017. 03. 11-én 14:00 órakor.

Profi Oktató és 
Vizsgaközpont

Orosháza,
Török I. u. 40-42.

Vasex Kft. oktatóterme

okj@profijogsi.hu
Tel.: 30/720-2286

Ez a kupon 20.000 Ft kedvezményre jogosít!
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Részletfizetés!
Gyorsított
tanfolyam!

�
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Tehertaxi, árufuvarozás, 
költöztetés.  06/30/938-
4412
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerin-
csérv, derékfájdalmak, vég-
tagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805
Központi fűtés- és vízszere-
lési munkák karbantartása, kivite-
lezése 06/30/972-8568. 
Festés, hidegburko-
lás számlaképesen.  
06/20/923-5516
Favágás alpintechnikával 
! Veszélyes, problémás 
fák lebontása -ágaprítás 
a helyszinen -kuglizás, 
darabolás-favágás-fáért. 
 06/30/9984-590
Juhkörmölést vállalok.  
06/30/480-3765
Cipő-, táskajavítás! Szűk 
cipők gépi tágítása, 
megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, 
tészta-, bizsuárusnál.
Frissítő- és gyógymasz-
százs, hívásra házhoz megyek. 
Soványné Kanka Timea gyógy-
masszőr.   06-30/353-1436

Gipszkartonozástól a szo-
bafestésig! Minõségi munka 
kedvezõ áron, akár azonnali kez-
déssel 20% kedvezménnyel feb-
ruár 25-tõl visszavonásig. Kisebb 
munkát is elvállalunk. Érdeklõdni: 
 06/70/677-0490, 06/20/540-
2003.
Hõszigetelés, szobafes-
tés, laminált padló, gipszkar-
tonozás.  06-30/441-2553
Favágás, fakivágás garan-
ciával.  06/30/311-9523
Sírgondozást válla-
lok a Felvégi temetőben.  
06/20/626-6603
Gyümölcsfák metszését 
vállalom.   06/30/468-4060, 
06/70/365-3164
Gipszkar tonszere lés , 
mennyezetek, válaszfalak, 
tetőterek kialakítása.  
06/20/541-7327
GYÓGYCIPŐ és méret-
re , igény szerinti cipőkészítés, 
hagyományőrző csizmák készíté-
se,  törött talpú cipők  javítása.  
06/30/283-4260
Törmelékszállítást, udvar-
takarítást, gallyelszállítást 
vállalok.  06/30/356-7324

Csatornára rákötés, 
szennyvízhálózat kiépítése 
garanciával. Ingyenes árajánlat.  
06-30/2535-251.
Bármilyen  bádogosmunkát 
vállalok.  067063529-880
Kőművesmunkát, szigete-
lést, falvágást, bukolást, kar-
tonozást, tetőjavítást, festést, épü-
letek karbantartásá vállalomt.  
06/30/892-5937
Özvegyasszonyt keresek, 
aki nyugdíjamért gondozna. 70 
éves özvegyember vagyok.  
70/306-7620
Kivehető fogsor készíté-
se, javítása, fogpótlás, alábélelés, 
kapocs, törésjavítás garanciával. 
 30/908-1798.
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.
Zenész.  30/315-9044.
Udvartakarítást, lomtalaní-
tást,  fakivágást, házak kiürítését, 
használt bútorok, ruhák, hűtők, 
mosogatógépek,egyébb műszaki 
cikkek elszállítását vállaljuk. 
06-20/355-4671

Udvar-, padlás takarítá-
sát, favágást, fűvágást, 
törmelékszállítást, lom 
elszállítását, mindenféle 
kőművesmunkát vállalok. 
 06-30/367-5104.
Állapotfelmérés és keze-
lés Magnetspace elemző 
készülékkel. Frissítő - 
svédmasszázs. Orosháza, 
Kölcsey Masszázs Stúdió. 
 06-30/283-0215.
Kútfúrás kedvező áron, 
garanciával.  06/30/938-4608
Régi tetők javítását, áthaj-
tását, új tetők készítését, tetőszi-
getelést vállalok anyagbeszer-
zéssel is.  06-20/403-3243, 
06-70/295-0110.
Mindenféle tető javítá-
sát, áthajtását, új tetők készí-
tését, tetők, lapostetők szigete-
lését akár anyaggal is vállalom. 
Referenciákkal rendelkezem. 

Gyors és precíz munka, kedvező 
ár. Tetőmunkák előrendelését fel-
veszem.  0670 295-0106.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Tótkomlósi székhelyű, 
fémmegmunkálással foglal-
kozó kft keres szegedi telephelyé-
re, nehéz fizikai munkára betaní-
tott munkásokat. Érd.: hétköznap 
8-16 óráig 06-70/940-1263.
Dániába keresünk tapasz-
talattal rendelkezõ mezõgazda-
sági munkásokat, traktorosokat, 
tehenészeket, sertésgondozókat 
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alapfokú angolnyelv-tudás felté-
tel. Jelentkezés:  06-70/607-
0067, anett.sulyi@andreasagro.
com; www.andreasagro.com
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Kft.

hegesztőket
és

lakatosokat
keres 

felvételre.
Telefon:

0630 454-8285 
0630 228-5871

Farkas - farm

A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is jelentõs kommu-
nikáció-elektronikai vállalat, jármûantenna-rendszerek, ipari

csatlakozók gyártója munkatársat keres az alábbi pozícióba:

BESZÁLLÍTÓI-VEVÕI
KAPCSOLATTARTÓ

Feladatok:
• kapcsolattartás külföldi vevõkkel és beszállítókkal,
• vevõi rendelések koordinálása,
• nyersanyagok, félkészáruk, segéd- és üzemi anyagok

beszerzése, szállítási határidõk felügyelete,
• analitikák vezetése, kimutatások készítése,
• egyéb munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok

elvégzése.
Elvárásaink:

• jó német és angol nyelvtudás,
• legalább középfokú iskolai végzettség,
• kiemelkedõ kapcsolatteremtõ és kommunikációs készség,
• jó konfliktuskezelõ és problémamegoldó képesség,

Elõnyt jelent:
• SAP ismeret,
• termelõvállalatnál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
• Kihívást jelentõ feladatok
• Fiatalos csapat
• Versenyképes juttatási csomag
• Multinacionális vállalati környezet
• Nemzetközi kapcsolatok

Munkavégzés helye: Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, 

küldje el önéletrajzát 2017. március 19-ig:
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com

Békés megye területén
végzendő kábeltelevíziós
hálózat üzemeltetésére, 

illetve digitális televízió 
és internet szolgáltatások

bekötésére, beüzemelésére
KERESÜNK 

MUNKATÁRSAT. 
Az Munkavégzés területe - 

Gyomaendrőd, Köröstarcsa,
Mezőberény, Sarkad, 

Kétegyháza, 
Szeghalom, Okány - 

Fényképes önéletrajzot a
következő email címre várjuk:

allas@catv-hungaria.hu
telefonos elérhetőségünk: 

06-70-458-2100

ÁLLÁSAJÁNLAT!
A Szegedi SZEFO Zrt.

FELVÉTELT HIRDET
orosházi fióktelephelyére 

(Orosháza, Könd u. 76.) 
azonnali belépéssel, az alábbi 

munkakörökbe és feltételekkel:
Munkakörök szakmai speci� kuma: 

Póló konfekcionálás
Munkakör: 5. Varrodai szalagmunkás
Álláshely: 5 fő
Elvárás: Professzionális szakmai jártasság, 
Bérezés: Személyi bruttó alapbér: 

br. 161.000 Ft/hó/100 % teljesítmény esetén
Garantált bér: br. 161.000 Ft/hó
Csoportos teljesítményösztönző mozgó-bér: nettó 
19.500 Ft/hó/szalag teljesítménykövetelmény/hó
Kereseti lehetőség: br. 200.000 Ft/hó
Műszakpótlék: 30 % (az Mt. 139-145. §-ban foglaltaknak 
megfelelően)

Munkarend: 2 műszak
Munkakör betölthetősége: Próba műveletsor végzésé-

nek megfelelőségéhez kötött
Próbaidő: 

a) általános szabályozásában: 30 nap,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész 
eltekinteni,

Munkaviszony időtartama: 
a) általános szabályozásában: határozatlan idejű,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész 
hosszú távú határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.

J e l e n t k e z é s  helye, módja, ideje:
Helye: személyesen 6724 Szeged, Tavasz u. 2. 
Hétfőtől – Péntekig 7:00 és 13:00 óra között

Írásban: hrkontrolling@szefo.hu
Érdeklődés: telefonon a 30/724-9962 • www.szefo.hu

A Tótkomlósi Tojástermelő Kft.

JELENTKEZNI: 815 ÓRA KÖZÖTT
A  0630/9859665ÖS

TELEFONSZÁMON.

azonnali belépéssel

Munkavégzés helye: 
Tótkomlós, Kaszaperi út 2.

FÉRFi  MUNK AERŐT
KERES.

FÉRFi  MUNK AERŐT
KERES.

A Pankotai Agrár ZRT.
kistõkei és újvárosi telepére

SERTÉS-
GONDOZÓT

keres felvételre.
Érdeklõdni:

06-30/928-5868
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Kertészetünkbe megbíz-
ható, dolgozni akaró női mun-
kavállalót keresünk. Feltétel : „B” 
jogosítvány.  06/70/290-1208
Orosházi betanított gép-
kezelõi munkára keresünk 
munkatársakat, folyamatos mun-
kavégzésre, kiemelt bérezéssel. 
 06-30/606-2214
Ausztriai Nightclub hos-
tess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top kere-
settel.  00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.
Orosházi munkahelyre, 
főállásban, férfi takarítót kere-
sünk termelési területre. Érd.:  
30/9381-399-es számon.
Megbízható segédmun-
kást keresek, tetőfedő- bádo-
gosmunkához. Székács Vilmos 
bádogos mester.  06/30/269-
0039
Kiemelt órabérrel kőmű-
vest és burkolót  keresek.  
06/30/468-4060
Toborzó munkatársat 
keresünk romániai magyar 
ajkú és magyarországi munka-
vállalók toborzására Nnugat-
dunántúli gyárakba ingyenes szál-
lással, magas fizetéssel!  +36-
20/3933-446., engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595
Gyõri munkahelyre tar-
goncásokat és CNC-seket fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk.   06-20/494-1044
Oházi virágkertészet női 
munkaerőt keres.  06-30/326-
0292.
Futár autóra orosházi mun-
katársat keresek. 06-30/382-
4104.

Kereskedelmi és szolgál-
tató cég szerelési tapasztalattal, 
valamint mezőgazdasági gép- és 
alkatrészismerettel rendelkező, 
műszaki végzettségű, szervizes 
munkatársat keres. Jelentkezés: 
marottyi@agrotec.hu e-mail-cí-
men
Idős pár keres jogosítvány-
nyal rendelkező orosházi személyt 
alkalmi munkára.  06-70/349-
9586.
Szakképzett péket déle-
lőttös és délutános műszakba 
felveszünk Csanádapácára.  
06-70/397-8937.
Jogosítvánnyal rendelke-
ző hölgyet keresek, gyerme-
keim óvodai oda-vissza szállítá-
sára, ill. gyermekfelügyeletre.  
06/30/722-1532
Gyakorlattal rendelkező 
kőműves szakmunkást kere-
sünk felvételre !  Érd:  30/29-
97-916
Juhász állásra, ottlakás-
sal 1 fő férfi munkaerőt keresek 
Kardoskútra.   0630/645-0610
Lakatosokat keresünk 
hódmezõvásárhelyi munka-
helyre.  06-20/320-5229
Hegesztõket és robotke-
zelõket keresünk hódmezõ-
vásárhelyi munkahelyre.  
06-20/320-5229
213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, elõleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több mûszakos mun-
karendbe. Érd.:  06-20/224-
0242, 06-30/791-0950
Tanyást keresünk ottla-
kással . Érd. : 17-19 óráig.  
06/30/906-3547

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
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10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

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

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

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
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Varrónõt keresünk! 
Békéscsabai varrodába kere-
sünk varrónõt. Fõleg fedõzõ mun-
kafázisra. Kultúrált, klimatizált 
helyiségek, hétköznapi munka-
végzés, napi 8 órás munkaidõ. 
Havi bruttó 160.000 Ft fizetés. 
Önéletrajzokat e-mailben várjuk ! 
varrodaimunka@freemail.hu
Csanytelekre szakkép-
zett és szakképzetlen pultost 
veszünk fel. Szállást biztosítunk. 
 20/467-0993.
Napilap kézbesítő munka-
társat keresünk.  06/20/779-
2423
Vendéglátó egységbe pul-
tost keresek.  06/70/433-
1808

TÁRSKERESÕ
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
Társközvetítés kedvez-
ménnyel.  0630 355-2039.
Egyedül álló, fiatal hölgy  
működő vállalkozásába társulnék. 
 06/70/233-4901
Intelligens, 24 éves oros-
házi lány úriemberekkel ismer-
kedne. ( Csak számkijelzős).  
0620/947-9591
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 ismer-
kedne.  06/30/379-1686
Elvált asszony -53 éves- 
komoly élettársat keres.  
0630/601-5286

KIADÓ
Bille-házban üzlethelyiség 
kiadó.  06/70/9407-407
Lakás kiadó.  06/30/961-
6295
Szántók bérbeadók 
Oházán.  06/20/383-4420

Albérlet kiadó nyugdíjas 
férfinak.  06/70/553-0067

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
Vágni való csirke folyama-
tosan kapható.  06-30/2789-
711.
Burgonya eladó.  
06/20/824-6698
Bontásból eladók: Egész 
pucolt kisméretű tégla, 80 l-es 
villanybojler, palák, saválló moso-
gató, Tondac natur cserép  5 
l-es villanyboyler, kézimosó csap-
teleppel, Hungaropán bukó-nyíló 
fa ablakok, műanyag ablakok,  
Radar alumínium radiátorok,  , 
gáz- víz  vízmelegítők,  szép 2 
szárnyas fakapu, kovácsolt kiska-
puval, 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 beszámí-
tok. Orosháza, Székács J. u. 54. 
 06/68/416-362, +36/20/361-
2301.

Hegedű, elektromos 3 
kerekű kerékpár eladó.  
68/417-018
Nagysúlyú hízó olcsón 
eladó.  06/30/266-4223
Kukorica, búza eladó.  
06/20/373-2811
Billenős pótkocsik eladók. 
 06/30/479-1066
Szalámi, keltetőbe amb-
roch erdélyi tojás eladó.  
06/70/625-5165
Répadarálót vennék.  
06/30/479-1066
Műtrágyaszóró, 2 koron-
gos Amazon eladó.  
06-30/218-5066.
Nagysúlyú hizók eladok. 
 06305061919
Kakasok eladok.   
06302193258 
Tűzifa eladó: akác 3100,-
Ft/100 kg, tölgy,bükk, 
gyertyán 2600,-Ft/100 
kg-tól.  0670/578-7471
3 db birka eladó. Irányár: 60 
ezer Ft.  0630/9813-505
Körbálás széna eladó.  
0630/399-7750
Tűzifa eladó házhoz szál-
lítással.  0630/213-9072, 
0630/493-4293
Eladó egy villanybojler 
(Ariston) 200 l-es 2600 
Wattos Tótkomlóson.  Ár: 
20 ezer Ft.  0630/925-
5807

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép 
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva.  06/70-240-
13-31
Kisbálás lucernaszéna 
nagy mennyiségben eladó 
Tótkomlóson. Ár: 550,-Ft/
bála.  0630/925-5807
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 hívjon! 
 06-30/472-9714
4 kg-os vágótyúk máris 
kapható kérésre megtisztítom, és 
házhoz szállítom.  62/297-079, 
30/299-3168
Sárga tojótyúk, 590 Ft/db, 
ingyenes házhoz szállítással már-
ciusra megrendelhető. 30/835-
1121
Túra III. sátor eladó.  
06/20/230-7955
Kissúlyú hízó eladó Oházán. 
 06/30/900-2083
Madárborsó tisztítva, 
gázosítva eladó.  06/30/367-
2184
M-1300-as körbálázó jó álla-
potban eladó.  06/30/367-2184
28-as női kerékpár, disznó-
vágóasztal, 10-es húsdaráló, nagy 
fazekak és lábasok, vajlingok, 30 
és 60 l-es műanyag hordók és 
egyebek eladók.  06/20/469-
7139

Régi, diófaszekrény  és 
réz függönytartó eladó.  
06/30/858-3696
2600 db 12-es virágcserép és 
vetőtálcák eladók !  30/27-
18-779
Tűzifa, vastag tölgy szél-
deszka, csak kamionos 
tételben (kb. 230 mázsa) 
eladó, leszállítva. 25 Ft/
kg (2500 Ft/100 kg). Bükk 
kalodás tüzifa mérete: 
1x1x1,7, ára leszálítva: 29 
000 Ft/db.  06-30/637-
1132
Körbálás száraz borsó-
szalma, vágóbirka eladó.  
68/447-043
Kisbálás széna, szalma 
eladó.  06/30/326-2839
6 db süldő, 2 nagysúlyú hízó 
hasítva is eladó. 06/30/617-
8248
Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  06-70/244-4141
Elektromos kerékpár 
eladó.  68/417-018
Árpa eladó.  06/20/824-
7306
Körbálás lucerna és búza-
szalma eladó.  06/30/540-
1063
7 db malac eladó 20-22 kg /db. 
 06/30/536-5751
Kisméretű, új tégla, komp-
resszor, hintó, műhely felszerelés. 
 06/20/3214-667
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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

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

ELADÓ OROSHÁZI  
LAKÁSOK:

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. bel-
városban egy 88 m²-es, 3 
szobás, 1. em.i, jó állapotú, 
igényesen felújított tégla lakás 
nagy erkéllyel, klímával, liftes 
épületben. 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 lebon-
tandó házzal. I.ár: 1 M Ft. 
Oh., Szent I. utcán 97 
m²-es, 2 és fél szobás, gáz-köz-
ponti fűtéses, fürdőszobás, külön 
álló és utcai bejáratú, felújítandó  
házrész 400 m²-es saját telek-
résszel. I.ár: 3,9 M Ft. 

CSERE! Orosházi távfűté-
ses kisebb lakásra cserélhető 
Orosháza - Rákóczitelepen egy 
75 m²-es, 2 szobás, fürdőszo-
bás, 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, nyereg-
tetős családi ház műhellyel, gaz-
dasági épületekkel. A ház vert 
falú, száraz, tágas szobákkal, 
gázkonvektoros fűtéssel. I.ár: 
4,2 M Ft. 
Oh., Dózsa Gy. út környékén 
100 m²-es, 3 szobás, gázfűtéses, 
vert falú családi ház melléképü-
letekkel, 1004 m² telken.  I.ár: 
4,6 M Ft. 
Oh., Mikolai-kert környé-
kén 75 m²-es, 2 szobás, 
összkomfortos, nyeregtetős 
családi ház 484 m² telken. 
Vegyes falazatú, száraz, fürdő-
szobás, gáz és vegyes központi 
fűtéses. I.ár: 4,8 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, telep-

hely céljára alkalmas, de belső 
felújítás, átalakítás után lakás-
nak is kialakítható. I.ár: 6,3 M 
Ft. Esetleg kiadó is.

ÁRON ALUL eladó egy kiváló 
állapotú, felújított cs. ház  
Orosháza, Szőlő város-
részben. 95 m²-es, alátalpalt, 
száraz, nyeregtetős, két tágas 
nagy szoba, étkező konyha, új 
fürdőszoba, gázkonvektoros. Sok 
melléképület, 1513 m² megoszt-
ható telek. I.ár: 6,5  M Ft. 
Bemutatás: Czédula ingatlaniro-
da, 06-30/6555-165.
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 kazán-
nal, csövekkel. Telek: 530 m². 
Értékegyeztetéssel olcsóbb, 2 
szobás lakást beszámít.  I.ár: 
8,7 M Ft. 
Oh. belvárosában, a kórház 
közelében előkertes, sátortetős, 
110 m²-es, 3 szobás, gázkon-
vektoros, jó állapotú tégla családi 
ház 30 m² melléképülettel, ipari 
árammal, 1096  m² telken. I.ár: 
13,8 M Ft. 
Oh., Csabai u. környékén 
egy 1985-ben épült, tetőteres, 
95 m²-es, 3 szobás, 2 fürdőszo-
bás, jó állapotú cs. ház  m.épü-
letekkel, garázzsal, 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 környe-
zetben 140  m²-es, tetőtér-beépí-
téses, nagy nappalis + 3 szobás, 
2 fürdőszobás, jó állapotú cs. 
ház  dupla garázzsal, műhellyel, 
beépített gardróbokkal, klímával, 
mosókonyhával, 620  m² telken. 
I.ár: 19,5 M Ft.
Oh., Dózsa Gy. utcán 
igényes, 130 m²-es, amerikai 
konyhás, nappalis + 2,5 szobás, 
modern, fiatalos, kialakítású, tégla 
családi ház exrákkal (pl. riasztó, 
füstérzékelő, télikert, gépesített 
konyha). Telek 1065 m², dupla 
garázzsal.  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. közelében 
1990-ben épült, 173 m²-es, 2 
szintes, előkertes cs. ház. Tágas 
ebédlő + nappali + 4 hálószo-
ba, 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 utcában. I.ár: 700 
ezer Ft. 06-20/249-0115

Oh. – Gyopárosfürdőn,  a 
Harkály utcában 701 m²-es, 
bekerített építési telek 12 m²-es 
tégla épülettel. Villany, víz a tel-
ken, gáz az utcában. I.ár: 3 M Ft. 

Oh.- Gyopárosfürdőn, 
Barátság u. környékén egy 40 
m²-es, nappalis + 2 hálószobás 
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 épü-
let + garázs, műhely, tárolók, 
pince. Víz, villany, hidrofor, 
tusoló, WC, kemence sok gyü-
mölcsfa van. Kisebb lakásra is 
cserélhető értékegyeztetéssel. 
I.ár: 4,2 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.
Orosháza belvárosában, 
a főtér mellett egy 107 
m²-es, teljes felújításra szoruló 
ÜZLETHELYISÉG.  Egy légterű, 
utcai bejáratú, nagy kirakatos 
üzlet + WC és mosdó. I.ár: 
25 M Ft.
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Oh. Jászai-H. u. 52/A. alatt
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AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA

JOGOSÍTVÁNY

KRESZELMÉLET

Személygépkocsi-, 
vezetői tanfolyam indul!

Jelentkezés H-Cs-ig: 18-19-ig.

www.rozsaautosiskola.fw.hu

OKÉV szám: 04-0055-04

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA
Személygépkocsi-, 

Érd.: Rózsa Tibor 
iskolavezetőnél

Tel.: 30/254-0582
Rózsa Edina oktató
Tel.: 30/571-5881

Telefonon
egyeztetett

időpontban!

VSM=53,33% ÁKO=165,72% KK=135.515 Ft

Tantermi vagy internetes
otthontanulással!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Az FBH-NP Nonprofit Kft.

(6521 Vaskút, Külterület 0551/2. hrsz.)
értesíti a lakosságot, hogy

2017. március 15-én (szerdán)

KARDOSKÚTON, NAGYBÁNHEGYESEN
a közszolgáltatás folytonosságának fenntartása érdekében

a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
a megszokott rendben történik az adott településen.

Kérjük, a hulladéktároló edényeket reggel 7 óráig az
ingatlan előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Ügyfélszolgálati irodánkban állunk a lakosság rendelkezésére.

Ügyfélszolgálati irodánk:
Csongrád, Bercsényi M. u. 39., Tel.: 63/483-956, fax: 63/471-620
Internetes elérhetõség: www.fbhkft.hu, e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Még jelentkezhet 
a március közepén induló, 

rövid idõ alatt megszerezhetõ
PEDAGÓGIAI- ÉS

CSALÁDSEGÍTÕ MUNKATÁRS 
(E-000623/2014/A007), és a 

nyelvi képzés nélküli 
ÓVODAI DAJKA 

(E-000623/2014/A001) 
OKJ képzéseinkre.

Érdeklõdhet Békéscsabán a
Szigligeti u. 6. I/27. szám alatt
és a 66/643-997 telefonszámon.

e-mail:
oktoperiszplusz@gmail.com

www.okt-operisz.hu

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

KÚTFÚRÁS KIS ÉS
NAGY ÁTMÉRŐVEL.
KÚTFÚRÁS KIS ÉS

NAGY ÁTMÉRŐVEL.
30/5955-22630/5955-226
G E OT E R M I K U S  F Ú R ÁS

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

Jövőbe látó jóslatok, gyó-
gyító ikerláng isteni kiterjedése. 
Boldogság, szerelem blokkolt 
oldása.  06-30/682-9894.
140 kg-os húsjellegű hízó 
eladó.  06-68/472-254.
2 db kis súlyú hízó és süldők 
eladók.  06-30/986-4937.
Eladó: üst üstházzal, nagy 
fateknő, téli gumi garnitúra trak-
torra, 300 kötet könyv, gázpalack. 
 06-20/525-7723.
5 süldő eladó.  06-30/477-
2773.
130-140 kg-os fehér hízó 
eladó.  06-30/851-3880
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, kor-
szerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszállítá-
sa.-Szaktanácsadás.    20/44-
88-307
Tűzifát az erdészetből! Első 
kézből ! Vegyes fa 2 m-es rönk 
2500 Ft/100 kg, kugli 2700 Ft/100 
kg, konyhakész 2850 Ft/100 kg . 
Mérését minden esetben nálunk 
ellenőrizheti. Érd. munkaidőben 
 70/614-8142.
Katonai krómacél üst eladó, 
pálinkafőzésre is alkalmas.  
0630/322-1030

Tölgy, bükk tûzifa 1 méte-
res rönk 25 Ft/kg, kugli 
27,50 Ft/kg, konyhakész 
28,50 Ft/kg. Konykakész 
tölgy szelezék 28 Ft/
kg.  06-30/991-6013, 
06-70/623-0795.
Választási malacok 
eladók. 06/70-359-8904
Márványlapok bontásból 
eladók Hódmezõvásárhelyen, 
vörös, fehér, szürke, sárga szín-
ben.  (0630)292-9642.
Borsó  eladó, takarmá-
nyozásra és vetésre is kiválóan 
alkalmas!  30 488 9453
Minőségi keményfa -kami-
onos és nagy tételben, 1, 2, 3 
méteres- akciós áron eladó.  
30/999-7816
Hízó eladó.  30/629-2805.
Strasszer galambok 
eladók.  30/313-1829.
Csanyteleken birkák 
eladók.  20/467-0993.
Lovak eladók.  30/316-
4445
Szója házhoz szállítással. 
 30/228-0881.

Tűzifa kamiontételben 
eladó.  20/9161-176.
75 q kukorica eladó.  
30/477-45-23.
Kínai kel eladó. 30/594-68-
52.
Költöztetést, lomtalaní-
tást, padlástakarítást válla-
lok.  70/231-6707.
Probléma merült fel szá-
mítógépével? Ha gyors, szak-
szerű és garanciális javítást sze-
retne, akkor hívja bizalommal az 
alábbi számot:   +36-30/548-
1077
Kazán, radiátor, vízme-
legítő, kandalló, csempekályha 
eladó.  70/414-0309.
Hűtő, fagyasztóláda, 
mosógép eladó.  70/414-
0309.
1 db fejős tehén eladó.  
06-30-333-0701
130-as körbálás fű- és lucer-
naszéna eladó.  06/30/239-
5964
M 1300-as körbálázó és kör-
bálás kukoricaszár eladó, csere 
érdekel.  06/30/615-1077

Kiscserép, kisméretű tégla 
eladó. 06/70/209-4848
Malacok eladók.  
06/70/209-4884
Bikaborjak eladók.  
06/70/209-4884
Kecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884
Lovak eladók.  06/70/209-
4884
220 kg-os hízó eladó.  
06/906-3547
Bevásárló út Szabadkára 
2017. 03. 12-én. +36-30/303-
5319.
Februári tûzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80x80x130 m, 
ár: 10000 Ft-13000 Ft-14500 
Ft-ig Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, 
bükk Fuvar mennyiségtõl, füg-
gõen ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük.80x80x130-as kaloda 
Ár: 14500 Ft. Ömlesztett m3-ár: 
15500 Ft-16500 Ft. Hívjon biza-
lommal ! 06-30/752-1650
Bögrék, kávés készletek 
eladók.0630/907-8256
Dísznyulak ingyen elvihe-
tők.  0630/108-3556

Tűzifa eladó: méteres 
2600,-Ft/100 kg, kugli 
2800,-Ft/100 kg, kony-
hakész 3000,-Ft/100 kg, 
akác méteres 3200,-Ft/100 
kg, kugli 3400,-Ft/100 kg, 
konyhakész 3600,-Ft/100 
kg.  0620/3357-481
Körbálás gyepszéna és 
lucerna széna eladó Tótkomlóson. 
0603/2619-104
1 hetes és növendék bikabor-
jak eladók.  06-30/366-3335
Új fűrészelt áru: 15x15-ös, 
15x7,5-ös, 10x10-es, 10x5-ös, 
20x5-ös 4 és 6 méteresek, köb-
métere 55.000 Ft.  20/250-
82-59.
Tenyérből, kártyából jós-
lás, szerelemkötés, párkapcso-
lat, betegség helyrehozatala.  
06/30/746-4859

NÖVÉNY
Nyírfa Kertészet Oh. 
Szentesi út 68/B. Megkezdi 
árusítását március 6-tól. 
Kibővített árukészlettel és 
tápkockás rózsatő vásár-
ral. 429 helyett 259 Ft.
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Orosháza, Könd u. 42.  (Angex bolt helyén)

Nyitva hétfő–péntek 8–17, szombat 8–12 óráig.

Megérkeztünk Orosházára is!

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)

Soha nem látott választék!

Nyitva hétfő–péntek 8–17, szombat 8–12 óráig.

• Sportruházat

Nyitva hétfő–péntek 8–17, szombat 8–12 óráig.

• Sportruházat


