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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

SÓDER, HOMOK,
CEMENT, MÉSZ

házhoz szállítással.
JESZENSZKY ÉS FIA KFT.

06-30/6388-374

KEMÉNY FA: 2.850 FT/100 KG-TÓL.
SÓDER, CEMENT, OLTOTT MÉSZ KAPHATÓ!
KEDVEZMÉNYES FUVAROZÁS.

Mihalics Tüzép
06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG -KÍNÁLAT! EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

Székkutason,Orosházán az 
Agrotár 99 Kft telephelyén
Tel.: 06-30/938-7716
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték,

és szerették, hogy

életének 88. évében elhunyt.
Végső búcsúztatására, 

2017. március 14-én 14 órakor 
kerül sor a Gádorosi köztemetőben.

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik az utolsó útjára

elkísérik, sírjára a kegyelet 
virágait elhelyezik, 

fájdalmunkban osztoznak. 

A gyászoló család

PETRI JÓZSEFNÉ
SZ. PENGŐ ROZÁLIA

MEGEMLÉKEZÉS 
„Elcsitult a szív, mely értünk

dobogott, számunkra 
Te sosem leszel halott, örökké
élni fogsz, akár a csillagok.”

BERTÁNÉ BODAI
KRISZTINA
halálának 

1. évfordulóján.

Fájdalommal emlékezünk

- Édesanyád, férjed
és gyermekeid -

INGATLAN
Bokréta u. 4. sz. ház sürgősen  eladó 
- árcsökkentéssel.  06/20/297-5363
Gyopárosfürdőn lakóingatlan 
közművekkel, egy hold földdel 
sürgősen eladó. Gazdálkodásra, vállal-
kozásra alkalmas. 06-20/9833-068, 
06-20/9445-960.
Gyopárosfürdõn, a Cédrus-
közben, 480 m2-es építési 
telek, rajta 84 m2 kész  alappal 
eladó.  06/30/958-3091
Eladó Orosházán, az Iglói utcá-
ban 531 m2-es építési telek, 
melyen 2008-ban épült egy 80 
m2-es, dupla Lindab garázs. 
Az ingatlan vállalkozásnak, 
telephelynek is alkalmas.  A 
garázs kialakítható raktárnak, 
de elfér benne több gépjármű 
is (akár lakóautó vagy kiste-
herautó is). A telek bekerített, 
saját fúrt kúttal, szennyvízbe-
kötéssel, szociális helységgel, 
termő gyümölcsfákkal ren-
delkezik. Irányár: 8,5 millió Ft. 
Érdeklődni:  06 30 9454 782
86 m2-es, 3 szobás, nagy konyhás, 
2 erkélyes, felújított / nyílászárók, für-
dőszoba /, 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, egyedi fűtésű 
lakásra II. emeletig, értékegyeztetéssel. 
 06-20/438-2073.
Oházán, a Szőlő körút környé-
kén, a Lugas utcában 5835 m2-es, 7 
felé osztható telek egyben eladó.  
06-68/410-296, 06-20/481-2450.
Oházán ház eladó.  
06/30/4432-314
Oházán 54 m2-es családi ház 
eladó.  06/70/614-7004
Oh., Lehel utcán 4 szobás családi 
ház -gáz-központifűtés, 914 m2 terüle-
tű- eladó. Felújítás szükséges. 06-
30/858-3696.
Garázs eladó, kiadó.  
06/70/215-6169
Oházán ház eladó vagy bérhá-
zi lakásra cserélhető II. emeletig.  
68/410-011.
Gyopárosfürdõn az Aranyesõ 
utcában faház-nyaraló berendezve 
eladó.  06-20/319-2137
Oh., Gyopárosfürdőn a 
Napsugár u. 79. és 83. sz. nyaralók 
teljes berendezéssel egészségügyi okok 
miatt eladók.  06/20/807-9357

Oh., Liget utcai,  III. emeleti, 60 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, nagy kony-
hás, téglaépítésű, felújítandó lakás sür-
gősen eladó.  06-70/323-7091.
Oh., Vajda u. 19. sz., összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 5,8 M Ft.  
06-70-4343-484
Téglaépítésű, 50 m2-es, össz-
komfortos, kertes ház berendezéssel 
Orosháza, Újosztáson eladó. Ár: 4,4 millió 
Ft.  06-30/2535-251.
Gyopárosfürdõn, az Aranyesõ 
utcában, eladó 1060 m2-es telek közmû-
vekkel.  06-20/319-2137
Befektetésnek sem utolsó! 
Pusztaföldvár, Orosházi út 12. sz.:1200 
négyszögölös, 5000 m2 területen, ipari 
áram, vezetékes víz, 400 négyszögölös 
gyümölcsös, sok melléképülettel eladó. 
 06-30/958-4566.
Befektetne gyümölcsösbe, 
cefrébe? 3-5 év megtérülés 200 négy-
szögölös területen. Gyümölcsös Soós 
József utcában eladó.  06-30/958-
4566.
S ü r g ő s e n  e l a d ó 
Medgyesegyházán 3 szoba, össz-
komfortos, lakóház, melléképületekkel, 
oházi ingatlan csere érdekel, CSOK 
igénybevehető.  06/70/206-5881
1.5 szobás lakás eladó.  
06/30/862-0148
Medgyesbodzás belterületén 
holdas porta művelésre eladó.  
68/423-282
Eladó a Boszorkány kocsma.  
06/20/ 935-0488
Vállalkozásra alkalmas ingatlan 
kiadó, eladó.  06/30/310-9981
Oh.-Újosztáson 1341 m2 bekerített 
gyümölcsös, 2 kúttal, 12 m2 téglaépület-
tel, pincével, tárolóval eladó, irányár: 1,6 
M Ft.  06/20/974-2008
Mezőhegyes, Hild u. 25/4 sz. 
1,5 szobás felújított lakás eladó.  
0630/489-4522
Csanádalbertin 2,5 szobás ház 
eladó.  0670/362-8762
Nagyéren összkomfortos fel-
újított , padlófűtéses, kondenzációs 
kazánnal, parkosított udvarral, gazdál-
kodásra alkalmas családi ház eladó.  
0630/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban 
üzlethelyiség eladó.0630/477-2542
Kaszaperen Faház Vegyesbolt 
eladó.  0620/568-8831
Kaszaperen nagy családi ház 
működő üzlethelyiséggel, egyben eladó. 
 0620/568-8643
Csorváson 2 szobás központi fûté-
ses jó állapotú vályogház, kis melléképü-
lettel eladó. Ár: 1,7 M.  06-70/532-
2170
Sátortetős, belvárosi orosházi 
ház eladó, jó állapotú kandalló 
és cirkófűtésű.  06-20/242-
8866.

3 szobás ház a Teréz utcában eladó.
 06/20/824-7325
Újosztáson kert faházzal eladó.
 06/20/824-7325
Szabó Dezső utcában kertes ház 
eladó. 06/20/332-2828
Oházán a Ketész utcában 5 
szobás, rendezett, családi ház 
világos nagy terekkel eladó. 
06/20/9210-510
Gyopáros, Fészek utcában kert 
eladó. 06/30/2533-405
Elcserélném Oh., Tas u. 4. IV./13. 
sz. 56 m2-es, erkélyes, nag ykonyhás 
lakásomat, garzonlakásra, földszintire.
 68/419-325
Zártkert eladó.  06/70/313-
1906
Oh., Kelet utcában ház eladó.  
06-70/553-0067.
Pusztaföldváron 40 AK szántó-
föld  eladó. 06/30/649-8811
Orosháza, Liget utcán eladó 
egy hangulatos, felújított, 56 m2-es, 
másfél szobás, nagy konyhás, egyedis, 
III. emeleti, tégla lakás. Déli fekvésű, 
erkélyes, klímás, körbe fűtött, külön 
nyíló szobák, új nyílászárók, burkola-
tok, konyhaszekrény stb. Irányárár: 7,8 
M Ft. Érd.: Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.
Előkertes kocka ház eladó. 
06/30/683-6503
Téglaépítésű összkomfortos 
kocka ház eladó. 06/70/584-8319, 
06/70/632-1062
Csanádalbertin ház eladó, 
víz,villany, gáz van, szántófölddel.  
0630/233-1628
Tolna megyében Bátaszék-
Lajvér, Völgy u. 10. ház eladó.  
0630/951-4421
Nagyszénáson az ABC mögöt-
ti tápbolt eladó vagy kiadó ! 11,65 
hektár föld 407 aranykorona eladó. 3 
mázsa tavaszi árpa vetőmag eladó. 
30/325-3702
Nagyszénáson felújított 3 szo-
bás részben bútorozott családi ház 
sürgősen eladó ! Irányár 6,9 millió.  
30/507-1795
Orosháza, Vásárhelyi úton lévő 
kertes házam eladnám vagy  lakás-
ra cserélém, irányár 5,3 M Ft.  
06/20/955-4111
Hétvégi ház gyümölcsössel 
kedvező áron eladó !  30 683-5282 ,
Eladó mártélyi üdülő. Alkalmi 
vétel !  0630 329-5547.
Termőföldet vásárolnék, vagy 
bérelnék Árpádhalom közelében.  
20/914-1935
6 ha szántó eladó.  06/70/322-
3776
5.5 ha legelő eladó.  06/70/322-
3776

Oházán 3 szoba-összkomfortos 
családi ház eladó.  06/30/475-1952
Összkomfortos ház eladó.  
06/30/426-4820
Tótkomlóson 1 ha, 30 AK szántó 
eladó.  0670/601-3390
Orosháza külterületén kis 
tanya 1,1 ha szántóval eladó. Érd.:  
0620/220-3295 telefonszámon az esti 
órákban.

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
Fiat Stilo 1,9-es multijet, 2006-os 
évjáratú, 280.000 km-rel (új kuplung-
szerkezettel) eladó - totálkárosan.  
06/30/414-8486.
Maxi kisteherautó, 5-7 sze-
mélyes autó bérelhető.  
06/20/262-3962
4 ütemű robogó   65.000 Ft -ért,  
Lada Níva 100.000 Ft-ért eladó. Érd.: 18 
óra után 06/30/676-2004
Peogeot 107-es gépkocsi 2006-os 
évjáratú eladó. 0630/469-3220
Személyautókat, teherautó-
kat vásárolok ! Bármilyen érdekel! 
Azonnali készpénzfizetéssel ! Hívjon 
bizalommal !  0630/231-7750
Suzuki Swift 1,3-as GLX -1995-
ös évjáratú- jó állapotban eladó, vagy 
veterán motorra cserélhető, irányár: 
110.000 Ft. 06/30/515-3752
Opel Astra Caraván -1996-os, 
1,4-es- műszaki: 2018. 07., irányár: 
200.000 Ft. 06/70/7722-017
Opel Astra F dízel eladó, 
műszakival. 06/30/373-8976
Alufelni gumival 4 x 100-as, B 
Corsa hátsó ajtó eladó. 06/30/373-
8976
Téli gumi garnitúra Trabantra , 
felnivel eladó.  06-20/525-7723.
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom. 30/421-85-75, 70/424-
78-20.
Utánfutók, lakókocsik 60.000 
Ft-tól. 70/424-78-20, 30/387-20-66.
John Way CJ 125-ös motorkerékpár 
eladó. 70/310-1485 S-51-es, 4 sebes-
séges Simson Schwalbe és Simson rol-
ler eladó. 30/278-2071.
Lada kombi 1300-as B+G, üzem-
képes, kisebb karosszériahibás, júliusig 
műszakival eladó Bokroson. 30/346-
3443.
Toyota Yaris 1.3i, 2004-es, ötajtós, 
klímával, újszerűen eladó. 30/856-1660

KERES
Nagyszénás 20 km-es vonzáskör-
zetében földet bérelnék, magas áron! 
30/904-9680

Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás 
és Pusztaföldvár, Orosháza kör-
nyékén. 06-20/346-4975
Orosházán felújítás előtt álló, 
lakótelepi lakást keresek, jelzáloggal 
terhelten is ! Saját célra, magánszemély-
ként. +36 30 303-4278
Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllõt, CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket.  0670/624-5475
Figyelem! Vásárolok mindenne-
mű porcelánfigurákat, üveg-, réz- és 
bronztárgyakat, kortárs és régi festmé-
nyeket, régi cserépedényeket, régi köny-
veket, használt tollat és teljes hagyatékot, 
fali-, zseb- és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek ! 0630 
375-7605, 0670 977-1928.
Figyelem! Ezúton szeretném 
Önökkel tudatni, hogy tollat, zsebórá-
kat, faliórákat, karórákat, porcelánokat, 
kortárs festményeket, képeket, műszaki 
cikket, bútort, komplett hagyatékot illet-
ve fémhulladékok felvásárlását vállalom, 
azonnal készpénzzel fizetek! Továbbá 
költöztetést is vállalok.  0670 977-
1928, 0670 354-8445.
Hagyatékot, régiséget, régi tár-
gyakat, könyvet, szerszámféléket vásá-
rolok.  06-70/391-2503
Vásárolok régi bútorokat kor-
rekt áron, tollat, disznóvágó asztalt. 
06-70/615-2198
Használt játékot veszek kis és 
nagytételben is. 06-20/291-6305
Diavetítõt, diafilmeket, legókat, 
társasjátékokat, jó minõségû egyéb játé-
kokat, mesekönyveket készpénzfizetés-
sel vásárolok. 06-20/806-4448
Masszőrnő állást keres.  
06/70/258-1809
Malacokat 10-25 kg-ig és süldõ-
ket felvásárolok. Házhoz megyek. 
06-30/577-1604
Keresem azokat az embereket akik 
február 1-én 6:30-kor segíteni szerettek 
volna amikor a Hajnal köz 1.sz. alatti tár-
sasház előtt elcsúsztam a letapadt ónos 
esőn.  +36302908839

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, ven-
déglátásszervezõ-vendéglõs, ven-
déglátó eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)
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Időseknek és tanulni vágyók-
nak 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.oktatohaz-
kelet.hu (E-000937/2014/A001-A011).

SZOLGÁLTATÁS
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, 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 készítésű, réselt 
szűrővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 
10 év garancia.  06/30/3387-737
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamot-
tozása. 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. 
Festés, hidegburkolás számla-
képesen.  06/20/923-5516
Törmelékszállítást, udvartaka-
rítást, gallyelszállítást vállalok. 
 06/30/356-7324
Csatornára rákötés, szeny-
nyvízhálózat kiépítése garanciával. 
Ingyenes árajánlat.  06-30/2535-
251.

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, karban-
tartása.  0620 978-3962
Favágás, fakivágás garanciá-
val.  06/30/311-9523
Kútfúrás kedvező áron, garanci-
ával.  06/30/938-4608
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, fakivágás, gallyalás. 
Magánszemélyeknek és cégeknek egy-
aránt, számlaképesen.  06/30/799-
8975
Mérlegek javítását, hitelesí-
tését vállalom, rövid határidõvel.  
+3670/202-5181
Frissítő- és gyógymasszázs, 
hívásra házhoz megyek. Soványné 
Kanka Timea gyógymasszőr.   
06-30/353-1436
Kőművesmunkát, tetőjavítást 
vállalok. 06/30/412-6768
Udvar-, padlás takarítását, 
favágást, fűvágást, törmelék-
szállítást, lom elszállítását, 
mindenféle kőművesmun-
kát vállalok. Fizetés csak 
jó munkavégzés után !!!  
06-30/367-5104.
Frissítő svédmasszázs.  
06/70/258-1809
Kőművesmunkát, szigetelést, 
falvágást, bukolást, kartonozást, 
tetőjavítást, festést, épületek karban-
tartását vállalom.  06/30/892-5937
Kőművesmunkát, aláfalazást, 
épületek felújítását, átalakítását, 
tetőjavítást, nagy gyakorlattal vállalunk.
 06/30/717-1413
Villanyszerelést vállalok, kiseb-
beket is. Azonnali kezdés, megbízható 
csapattal.  0630 236-5882.
Duguláselhárítás éjjel-nappal, 
garanciával. 5000 Ft-tól.  0630 
5777-801 Krucsai Róbert

Épületek bádogozását, min-
denféle kőművesmunkát, burkolást, 
térkövezést, kémények javítását, tetők 
áthajtását, javítását, új tetők elkészítését 
vállaljuk rövid határidővel.  0670 773-
1889, 0630 322-4123.
Kivehető fogsor készítése, javítá-
sa, fogpótlás, alábélelés, kapocs, törés-
javítás garanciával.  30/908-1798.
Zenész.  30/315-9044.
Szerelemkötést, jóslást, egész-
ség visszaállítást vállalok. 30/261-24-
39 Hagyatékot veszek.  70/414-0309.
Tehertaxi .  06/20/991-9690
Állapotfelmérés és kezelés 
Magnetspace elemző készü-
lékkel. Energiakezelések. 
Orosháza, Kölcsey Masszázs 
Stúdió.  06-30/283-0215.
Frissítő masszázs !  06-20/473-
9867             
Takarítást vállalok.  0620/490-
1788
WWW.XABLAK.HU Nyílászárók 
széles választéka (pl. 120x150 cm: 
29.500Ft) .  06-70/360-9538

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Tótkomlósi székhelyű, fémmeg-
munkálással foglalkozó kft keres sze-
gedi telephelyére, nehéz fizikai munkára 
betanított munkásokat. Érd.: hétköznap 
8-16 óráig 06-70/940-1263.
Dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenészeket, sertésgon-
dozókat (háztáji vagy üzemi tapasztalat-
tal). Alapfokú angolnyelv-tudás feltétel. 
Jelentkezés:  06-70/607-0067, 
anett.sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com
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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

MEGYEI 
I. OSZTÁLYÚ
LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉS:

Rákóczi Vasas -
 Dévaványa

03. 11-én szombaton
16:30 óra 

felnőtt
OMTK-ULE műfüves pálya 

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Orosházi betanított gépkezelõi 
munkára keresünk munkatársakat, 
folyamatos munkavégzésre, kiemelt 
bérezéssel.  06-30/606-2214
Kereskedelmi és szolgáltató 
cég szerelési tapasztalattal, valamint 
mezőgazdasági gép- és alkatrészis-
merettel rendelkező, műszaki végzett-
ségű, szervizes munkatársat keres. 
Jelentkezés: marottyi@agrotec.hu 
e-mail-címen
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, elõleg megoldott. Sárvárra 
betanított munkásokat keresünk több 
mûszakos munkarendbe. Érd.:  
06-20/224-0242, 06-30/791-0950
Orosházi virágkertészetbe 
megbízható női munkavállalót kere-
sünk.B kategóriás jogosítvány előny de 
nem feltétel. Érd:  70/290-1208
A Koncsek Trans Kft. gépko-
csivezetőt keres FURGONRA, csak 
NEMZETKÖZI fuvarozásban szerzett 
GYAKORLATTAL ! Érdeklődni:  
+36204166840
Alkalmazottat felvesz ingatla-
niroda fõ- vagy másodállásban (alap-
bér+jutalék).  06-30/334-5262
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel.  00-43-664-
599-96-95, 06-30-313-35-16.
Kocsmába pultost keresek. 
06/70/433-1808
Ház körüli munkáért, egye-
düli férfinak szállást biztosítok. 
06/70/553-0067
Pékség takarítására 1 fő mun-
kavállalót reggeli műszakba felveszünk 
Csanádapáca. 06/70/397-8937
Lakatosokat és présgépke-
zelõket keresünk hódmezõvásárhelyi 
munkahelyre.  06-20/320-5229
Hegesztõket és robotkezelõ-
ket keresünk hódmezõvásárhelyi mun-
kahelyre.   06-20/320-5229
Vidéki munkára villanyszerelőt, 
villanyszerelésben jártas betanított 
munkást és lakatost felveszek. Utazás, 
szállás biztosított, előleg megoldható. 
 30/310-6098, 9-17 óráig

Szentes-Fábiánsebestyén 
határán lévő libatelepre alkalmazottat 
keresek.   06-30/3041-454
Nagymágocsi varroda szalag-
vezetőt és varrónőket keres mini-
mum 2 éves gyakorlattal. Jelentkezni: 
 30/280-9341.
Szakképzett és szakképzet-
len pultost veszünk fel Csanytelekre. 
Szállást biztosítunk.  20/467-0993.
Állatok mellé 2 fő férfi munkaerőt 
felveszek ott lakással, teljes ellátással. 
 30/579-04-04.
Juhász állásra, ott lakással 1 fő 
férfi munkaerőt keresek Kardoskútra. 
 0630/645-0610
Napilap kézbesítő munkatár-
sat keresünk.  06/20/779-2423
Megbízható munkájára igé-
nyes, leinformálható bejárónőt kere-
sek hosszútávra, heti 1-2 alkalommal 
„Igényes ház” jeligére a Szuperinfóba.
Jogosítvánnyal rendelkező 
férfi munkaerőt keresek piaci munká-
ra, jó kereseti lehetőséggel.   0630 
722-1532.

TÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
Fiatal, dúskeblű, belevaló lány 
ismerkedne.  06/30/559-8855
Új lány Oházán, 19 éves, magas, 
vékony, kedves ismerkedne.  
06/30/379-1686
Társközvetítés kedvezmény-
nyel.  0630 355-2039.

KIADÓ
Kis iroda kiadó. Oh., Vörösmarty u. 
1.  06/70/618-3687
Üzlethelyiség kiadó: 37 m2-es. 
 06-30/9677-931.
Szoba kiadó.  06/30/272-6361
Raktár /kis/ kiadó ! Oházán, olcsón 
a belvárosban. 06/20/242-8866
Ha kell egy lakás… Szerelmi búvó-
hely Hódmezővásárhelyen 3000 Ft-tól. 
 0670 204-0991.

VEGYES
Tej a Vásárcsarnokban 120 Ft 
/l. Rostáséknál
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, 
hidegvérű fekete kanca eladó.  
06/20/297-5363
Vágni való csirke folyamatosan 
kapható.  06-30/2789-711.
Nagysúlyú hízó olcsón eladó.  
06/30/266-4223
Műtrágyaszóró, 2 korongos 
Amazon eladó.  06-30/218-5066.
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 �06-70/244-4141
4 kg-os vágótyúk máris kapható 
kérésre megtisztítom, és házhoz szál-
lítom.  62/297-079, 30/299-3168
Kissúlyú hízó eladó Oházán.  
06/30/900-2083
6 db süldő, 2 nagysúlyú hízó hasítva 
is eladó. 06/30/617-8248
Körbálás lucerna és búzaszalma 
eladó.  06/30/540-1063
Jövőbe látó jóslatok, gyógyító 
ikerláng isteni kiterjedése. Boldogság, 
szerelem blokkolt oldása.  
06-30/682-9894.
2 db kis súlyú hízó és süldők eladók. 
 06-30/986-4937.
130-140 kg-os fehér hízó eladó.  
06-30/851-3880
Eladó zab, kukorica, árpa, körbá-
lás kukoricaszár, széna, szalma eladó. 
 06/30/368-2608
Bevásárló út Szabadkára 2017. 
03. 12-én. +36-30/303-5319.

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
Eladó egytengelyes, 3 m3-es 
szippantó, MTZ hátsókerék, TAURUS 
külsőgumi (alig használt), FERGUSON 
kombájn 3 m-es vágóasztallal, üzem-
képes állapotban.  06-30/386-3801.
Borsó  eladó, takarmányozásra 
és vetésre is kiválóan alkalmas!  30 
488 9453
Márványlapok bontásból 
eladók Hódmezõvásárhelyen, vörös, 
fehér, szürke, sárga színben.  
(0630)292-9642.
Minőségi keményfa -kamionos 
és nagy tételben, 1, 2, 3 méteres- akci-
ós áron eladó.  30/999-7816
3 hetes elõnevelt csirke rendel-
hetõ ingyenes házhoz szállítással  !!  
06303638074
Németjuhász kiskutyák eladók. 
 06/70/5576-239
Kézzel forgatott kisbálás lucerna 
eladó.  06/20/373-2811
Rugóskapa kombinátor 3 
m-es eladó, irányár: 320.000 Ft.  
06/20/3363-229
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
3 db szekrény eladó , 10.000 Ft. 
 68/620-420
Bontásból faanyag, tégla, cse-
rép, mindenféle építőanyag eladó.  
06/30/760-1034
Elsőosztályú lucernaszéna kör-
bálás eladó.  06/30/230-1322

É t k e z ő g a r n i t ú r a 
eladó.06/30/272-6361
Tűzifa rendelhető 50 q felett.  
0630/565-5250
Jó állapotú FÉG konvektorok 
eladók.  06/30/858-3696
Eladó szekrények, franciaágy, 
éjjeli szekrény, bőr ülőgarnitú-
ra.  06/20/974-2008
Kecskefűz csemete eladó.  
06/30/497-7920
Tűzifa eladó házhoz szállítva. 
0630/213-9072, 0630/493-
4293
Alpha férfi kerékpár eladó.  
0670/423-4901
Körbálás fűszéna és szalma 
eladó.  0668/468-226
Tûzifa jó áron! Jó minõségû 
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
Kombinátor és kandalló eladó. 
 0630/858-7410
Tűzifa eladó: akác 3100,.-Ft/100 
kg, tölgy,bükk, gyertyán 2600,-
Ft/100 kg-tól.  0670/578-7471
Sárga tojótyúk, 550 Ft/db, ingye-
nes házhoz szállítással márciusra meg-
rendelhető. 30/835-1121
Pulyka, 6 hetes, fehér, 2500 Ft/db, 
ingyenes házhoz szállítással megrendel-
hető. 30/835-1121
Vágni való fehér csirke 2,7 kg-os 
480 Ft/kg ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 30/835-1121
Kisbálás lucernaszéna 400 db 
eladó Tótkomlóson. Ár: 400,-
Ft/db.  0630/925-5807
2 db gyerekheverő, 2 db fotel, 
1 db 2 x 1,6 m franciaágy eladó. 
0620/595-2883
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10 lakásos
társasházban
Orosházán a

Zöldfa utcán 90 m2-es
TÁRSASHÁZI

LAKÁS ELADÓ.
Érd.: 30/497-4453

DIMÁK JÓZSEFNÉ
bronzfokozatú tanácsadótól.

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

ÚJ ÚJ

• lakás- és tömb-
biztosítási

akció • lakáskassza
• egészségbiztosítás

ÉPÍTÉSTERVEZŐI
ÉS KIVITELEZŐI

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
(Napi kamatozású megtakarítás)

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

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 
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0 6 - 3 0 / 9 4 5 4 - 7 8 2
ÚJ ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS BOLT
Orosháza, Kós K. u. 4. 
H-P.: 08-18, Sz-V.: 08-12 óráig.

BURGONYA: 130 FT/KG
VETŐBURGONYA: 100 FT/KG
ALMA: 190 FT/KG-TÓL

BANÁN: 390 FT/KG
GYÖKÉR: 290 FT/KG

RÉPA: 180 FT/KG 
PARADICSOM: 690 FT/KG

HATALMAS
CIPŐ- ÉS RUHAVÁSÁR

Női cipők, félcipők, papucsok, női sportcipők, 
topánkák, gyerekcipők, férficipők ..... 1000 Ft-tól
Női topok, felsők ................................ 1000 Ft/db
Férfipólók............................................ 1000 Ft/db
Női leggingsek, cicanadrágok ............ 1000 Ft/db
Női, férfi-szabadidőalsók .................. 1000 Ft/db
Olasz, török divatáru hatalmas választékban!

Orosházán a piactér első során
március 11-én (szombat) 8–12 óráig.

MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

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

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

OROSHÁZÁN

ÉRDEKLŐDNI: Tel.: 20/355-8514
OROSHÁZÁN Lehel u. 65.sz. 

alatt 9-17 óráig.

GKIGKI tanfolyamok
és vizsga
szervezése

következő vizsgaidőpont:
2017. ÁPRILIS 9.

Jelentkezni: március 30-ig.

VSM=88% ÁKO= 136,83% KK=143.600 Ft

Ovévszám: 04-0098-06
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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

Hamarosan nyíló
csorvási fagyizóba
eladót keresünk.
30/9959-663szerszámgépek javításában jártas

munkatársakat keres a következő munkakörbe:

MŰSZERÉSZ
Elvárások: középfokú szakirányú végzettség.

Előnyt jelent: Ezen a területen szerzett 
gyakorlat.

Bérezés: alapbér megegyezés szerint 
+ egyéb juttatások.

Alföldi 
Kohászati és 
Gépipari Zrt.AZ 

Fényképes szakmai önéletrajzát munkaugy@akgrt.hu e-mail 
címre, vagy 5900 Orosháza, Gyártelep u. 8. postai címre várjuk.

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
INGYENES SZÁLLÁSSAL

Tűzifa eladó! Akció: nyárfa 10 
ezer Ft/m3, juhar, kőris 15 ezer 
Ft/m3 kiszállítva.  0630/217-
5575, 0670/506-8000
Fogas 3 részes függesztett, össze-
csukható, 600 l-es műtrágyaszóró, gyű-
rűshenger, dupla görgös, 3 részes szál-
lító kocsis eladó. 06/20/522-0664
A Gardrób Használtruha Üzlet 
ès Patyolat átvevőhely a régi 
nyitvatartással várja kedves 
vásárlóit. H-P-ig 9-12    13-17-
ig. Megújult tavaszi árukészlet, 
bizonyos termékekből kiárusi-
tás /500,-ft/db   Megéri benéz-
ni!!!! Oroshàza, Kossuth u. 19.
Búza, kukorica eladó.  
06/70/529-7807
Újszerű 2 személyes ágyazha-
tó 240 x 140 -es kanapé eladó.  
06/30/336-9753
Stihl fűkasza, láncfűrész.  
06/30/366-2525
M-1300-as körbálázó, körbálás 
gyepszéna, kukoricaszár eladó, vagy 
evős borjúra cserélhető. 06/30/615-
1077
Vietnami hasaskoca, 3 db 40-45 
kg-os süldő eladó.  06/30/582-3448
Minden szombaton bolha és 
régiség piac az orosházi Tesco parko-
lóban.  06-30/223-9192
Kisbálás lucernaszéna eladó, 
600 Ft-tól Oházán.  06/30/358-3815
Jászberényi kettőshasznú elő-
nevelt csirkék irathatók 03. 18-ra 320 
Ft/db.   06-30/604-4624
Fehér csempekélyha gázpa-
lack, 4 személyes heverő, 200 l-es 
fagyasztóláda eladó.  06/30/471-
5554
6 éves barátságos, ember- és gye-
rekszerető keverék kan kutyus ingyen 
elvihető , költözés miatt.  06/30/542-
2088
Költözés miatt cicák ingyen elvi-
hetők.  0630/233-1628
Katonai üst eladó.  0630/322-
1030
Körbálás lucerna és fűszéna 
eladó. Dióbél eladó! 1300 Ft/kg.  
30/636-7287
Mágnesasztalon tisztított 
lucernamag, szaláminak való három 
mázsás koca eladó ! Kukoricát beszámí-
tok.  30/282-9851 0630/239-5964
Dísznyúl ingyen elvihető.  
0630/508-3556
Dióbél eladó ! 1300 Ft/kg.  
30/636-7287
Probléma merült fel számító-
gépével? Ha gyors, szakszerű és 
garanciális javítást szeretne, akkor hívja 
bizalommal az alábbi számot:  � +36-
30/548-1077
Mágnesasztalon tisztított 
lucernamag, szaláminak való három 
mázsás koca eladó. Kukoricát beszámí-
tok.  30/282-9851
Kakasok eladók .  06/30/219-
3258
Nagysúlyú hizók eladók. 
06/30/506-1919

Eladó: nagy teljesítményű 
köszörű, traktorra szerelhető kútfúró 
berendezés, morzsoló, házi gyártmányú 
oszlopos fúró, hidrofor tartály, újsze-
rű állapotban lévő SPONETA verseny 
pingpongasztal hálóval, 106 cm-es 
PANASONIC plazma TV.  30/ 544-
5798
RS-09 2 hengeres eladó.  
06-30-229-8063
1 hetes és növendék bikaborjak 
eladók.  30/366-3335.
Új fűrészelt áru: 15x15-ös, 15x7,5-
ös, 10x10-es, 10x5-ös, 20x5-ös 4 és 
6 méteresek, köbmétere 55.000 Ft.  
20/250-82-59.
Hízó eladó.  30/629-2805.
Strasszer galambok eladók.  
30/313-1829.
Kosbárányok és kosbirkák eladók 
Csanyteleken.  20/467-0993.
Szója házhoz szállítással.  
30/228-0881.
75 q kukorica eladó.  30/477-
45-23.
Sárga köles, zab Bokroson eladó. 
 30/859-8464.
Kínai kelpalánta eladó.  
30/594-68-52.
Cserép, kúpcserép eladó.  
70/414-0309
Költöztetést, lomtalanítást, 
padlástakarítást vállalok.  
70/231-6707.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, 
kandalló, csempekályha eladó.  
70/414-0309.

Hűtő, fagyasztóláda, mosógép 
eladó.  70/414-0309.
4 elemes használt szekrénysor, 1 
db fémzáras számítógép asztal eladó. 
 06/20/974-6754
Régi parasztbútorok,székek, 
asztalok, konyhaszekrények, szek-
rények, kemenceajtók eladók.  
06-30/317-9794.
Bontásból eladó mindenfajta 
cserép, kúpcserép, faanyagok, téglák, 
kúttéglák.  06-30/317-9794.
Választási malacok eladók .  
06-70/359-8904
Tűzifa eladó méteres 2600,-
Ft/100 kg, kugli 2800,-Ft/100 
kg, konyhakész 3000,-Ft/100 
kg, akác méteres 3200,-Ft/100 
kg, kugli 3400,-Ft/100 kg, 
konyhakész 3600,-Ft/100 kg. 
 0620/3357-481
Fatatiszta 8 hónapos, tacskó kan 
kutya eladó.  06/20/913-2945
Tűzifa folyamatosan kapható. 
 0630/973-5432
Körbálás széna eladó.  
0630/9901-571
Angol bulldog lánykutya eladó. 
 0602/490-1788

NÖVÉNY
Nyírfa Kertészet Oh. Szentesi 
út 68/B. Megkezdi árusítását 
március 6-tól. Kibővített áru-
készlettel és tápkockás rózsa-
tő vásárral. 429 helyett 259 Ft.

A Hódmezővásárhelyi Faiskola 
gyümölcsfa lerakata ismét megnyit a 
tavaszi szezonra, az Orosháza, Felhő u. 
27. sz. alatt.  06-30/565-3219
Nyírfa Kertészet Nagyszénás 
Szabadság u. 26. alatt / Süni 
Zöldség-Gyümölcs Boltban 
/ Megkezdtük gyümölcsfa és 
stb. árusítását 
„ R á g y á n s z k i ” 
Gyümölcsfaiskola Orosházán, a 
Tesco mellett, megkezdte saját termelő 
gyümölcsfaiskolájában tavaszi árusítá-
sát. Kaphatók: vírusmentes, rezisztens, 

gyümölcsfa oltványok,  oltvány újdonsá-
gok, kajszibarack, szilva, körte, cseresz-
nye, őszibarack, nektarinok,  meggy, 
alma, birs, naspolya, oltott diók, egres, 
piros-, feketeribizli, folyton termő mál-
nák, tüskétlen szeder,  csemegeszőlő 
oltványok, termőíves órsófák Üdezöld 
smaragd oszlopos, tuják. Nyitva tar-
tás: mindennap, szombat, vasárnap is. 
Kis- és nagy tételben egyaránt kiszol-
gálunk. Elérhetőségünk: 06-68/412-
696, 06-30/219-9044. Várjunk kedves 
Vásárlóinkat!
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MINŐSÉGI HASZNÁLT RUHA ÜZLETLÁNC

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

ANGOL,
NÉMET

Rajki Zsolt
Nyelviskolája

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

VIZSGAELŐ-
KÉSZÍTŐK
Érettségi
felkészítők.

BESZÉDCENTRIKUS
kurzusok
teljesen kezdőtől
felsőfokig.

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


