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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

Vérvétel helye: FEHÉR KÍGYÓ ORVOSI KÖZPONT Orosháza, Lehel u. 51. fsz.1.
ORVOSI BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

KORREKT ÁRON
Karosszériázás,
Műszakiztatás, 

Műanyag hegesztés.
Kölcsönzés: futók, állat-,

autószállító: 30/9453-064

TEL.: 06-30/219-3506

Orosházán a Rákóczi út 3. szám
alatt a tizesekkel szemben.

AKCIÓ! 
PATYOLAT ÉS 

SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS! 

2018. 02. 19-23-IG 
15% KEDVEZMÉNNYEL
vállaljuk ruhák és szőnyegek
 tisztítását, rövid határidővel

ANGOL,
NÉMET

Rajki Zsolt
Nyelviskolája

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

NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐK
TELJESEN KEZDŐTŐL
FELSŐFOKIG.

• BESZÉD-
  CENTRIKUS
  KURZUSOK

4,4 ha telephely eladó
"kivett ipari terület"
Orosházától 4 km-re.

30/9671-226
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Szokolay István
2018. év február hó 10. napján 74 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunktól, a hamvasztást követően,
2018. év február hó 23. napján, 13 órakor veszünk végső
búcsút az Alvégi temetőben polgári szertartás szerint.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

GYÁSZHÍR

A gyászoló családA gyászoló család

Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak, akik 

Kecskeméti
Lajosné

sz. Gyömrei Margit
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

LACZKÓ ISTVÁN
temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

SZÁSZ ISTVÁN KÁROLY
temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS 
Örök hiányát érezve,
fájdalomtól megtört 
szívvel emlékezünk

Gyászoló családja

halálának 
1. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,
emléke legyen áldott.

SZOKOLAI
JÁNOSRA

Megemlékezés

KOCSIS JÁNOSNÉ
sz. Kis Gerőcz Jusztina
halálának 1. évfordulója

alkalmából.
Fia, lánya és családja

„Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök 

fájdalom és szeretet.”

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kovács Ferencné
sz. Holecska Irén

87 éves korában elhunyt.
Temetése: 2018. február 

22-én, csütörtökön
11 órakor lesz az orosházi 

Felvégi temetőben.
 A gyászoló család

INGATLAN 
Oháza, Gárdonyi lakótele-
pen lakó-pihenőövezetben ház 
eladó, ár: 22 M Ft.  06/20/297-
5363
Gyopárosfürdõn, a 
Cédrus-közben, 480 m2-es 
építési telek, rajta 84 m2 
kész alappal eladó.  
06/30/958-3091
Oházán berendezett   
kocsma eladó, akár lakóház-
nak is, irányár: 10,5 M Ft.  
06/30/214-0588
Nagyszénáson 4 szo-
bás családi ház garázzsal és 
melléképületekkel  eladó.  
06-30/7180-830, 06-70/6269-
200
Pusztaföldváron 6 hektár 
föld eladó.  06/20/9629-592
38 AK szántóföld eladó.  
06/70/6122-751
Orosházán a Vásárhelyi 
úton HÁZ ELADÓ vagy lakás-
ra cserélhető. Iá.: 7.8 M Ft  
06-20/510-3124
Vállalkozásra alkalmas 
ingatlan eladó.  06-30/310-
9981.
Lakható tanya eladó a gádo-
rosi úton, 1440 m2, irányár: 2.2 M 
Ft.  06/30/352-8086
Gádorosi föld eladó: 18,12 
AK, 1,46 ha.  06/30/935-6517
Csorváson tanya eladó 
nagy gazdasági épületekkel, 
vállalokozásra is alkalmas.  
06/30/9417-173
Gádorosi föld eladó: 18,12 
AK, 1,46 ha.  06/30/935-6517
Kocsma + üzlethelyiség 
eladó: Oh., Kiss E. u. 31.  
06/20/4743-287

Nagyszénáson a Petőfi 
utcában ház eladó.  
06/30/310-4626,06/30/436-1989
Kondoroson 2.4 ha föld öntö-
zés alatt eladó.  06/30/310-
4626
Nagymágocs külterüle-
tén termőföld eladó.  
06/30/540-1063
Terhessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár elõnyben!  
06-30/3454-724
Oh., Luther u. 35. sz. kertes 
ház eladó. Irányár: 6.9 M Ft.  
06/30/668-6360
Tótkomlós, Mezőhegyesi 
út 61.sz. ház eladó. 0668/462-
756
Kaszaperen 2,1 ha szántó-
föld eladó. 0630/479-1053
Nagyszénáson 40 AK föld 
eladó.  06/30/422-8866
Oháza, Csokonai u. 16 alatti, 
2 szobás családi ház eladó.  
06/20/444-7363
Szegeden, a Szilléri dom-
bon, belterületi szántó eladó.  
06-30/701-7061.
Zártkert eladó.  06/70/313-
1906
Oh., Mikes utcai, sátortetős, 
vegyesfalazatú, 83 m2-es, beto-
nozott udvarral, melléképületek-
kel eladó.  06/70/3388-828, 
06/30/9583-119
Összkomfortos ház eladó. 
 06/30/426-4820
Nagyszénáson Hunyadi 
utca elején kertes ház eladó.  
06/70/387-6005
Nagyszénáson családi ház 
nagy melléképülettel, garázzsal 
eladó.  06/30/638-5885

Nagyszénáson fóliatelep 
termő gyümölcsössel, fúrt kút-
tal, villannyal, bekerítve, 1.8 ha 
eladó.  06/30/638-5885
Oh., Vörösmarty utcában 
3 szobás, dupla erkélyes, nagy 
konyhás, földszinti lakás eladó. 
 06-30/677-1833.
Sürgősen eladó 65 m2-es, 
összkomfortos házrész aknás 
garázzsal. Csere érdekel.  
06-20/422-2967.
Szántóföld eladó Orosháza 
és Árpádhalom környékén.  
06-30/6868-736.
Orosháza, Bocskai utcá-
ban 4 szobás családi ház eladó. 
 06-30/279-3728.
Gerendáson 1,7969 ha, 
77,99 AK termőföld eladó.  
06-30/515-9104.
Orosházán, a 47-es főút 
mellett,3,8129 ha 132,69 AK 
termőföld eladó.  06-30/515-
9104.
Pusztaföldvári halastó-
nál zártkert házzal eladó.  
06-30/515-9104.
Csorváson 26 AK termőföld 
eladó.  06-30/2919-040.
Kardoskút, Mikszáth u. 
30. sz., tetőteres, 5 szobás, 100 
%-ban felújított családi ház eladó. 
 06-30/542-9390.
Beépíthető telek eladó Oh. 
Tárogató utcában.  68/410-
296, 06-20/4812-450.
Oh., Lehel utcán összköz-
műves, felújítandó ház eladó, két 
család részére vagy vállalkozásra 
is alkalmas, irányár: 5,6 M Ft. 
06-30/858-3696.
Beépíthető telek eladó a 
Szőlőkben.  06-30/645-
1078.

Kardoskúton 24 AK szántó 
eladó.  0630/457-7562
Orosháza központjában 
2002-ben épült, 75 m2-es, 
3 szobás, földszinti, gáz-, köz-
ponti fűtéses téglalakás eladó. 
Irodának, rendelőnek is alkalmas. 
  06-30/644-6382
Gazdálkodásra alkalmas 
tanya földdel, beköltözhetően 
eladó.  20/999-49-03.
Német partnereim részé-
re keresek családi házat, tanyát, 
nyaralót.  30/282-9225.
Eladó 5 ha 60 AK ősgyep, 
50 AK termőföld.  06-20/532-
2568
Nagykopáncson 284 AK, 
8,3 ha szántóföld eladó.  
06-30/410-7051
Két egymás mellett 
lévő, külön álló, kertes ház 
eladó Oházán, 1 szobás lakás 
csere érdekel II. emeletig.  
06/30/308-1523
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Orosházi Dél-Békési

Megjelenik: 
Orosházán és környékén 

minden pénteken 28 000 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!

Olcsó ház  és néma kacsák 
eladók.  06/30/441-5876
Oh., Mikes utcai házáron alul 
sürgősen eladó.  68/411-715
Békéssámson külterület 
0287/24MRSZ alatti 38 AK 
szántó eladó osztatlan, Hódagró 
műveli.  0630/519-4533
Tótkomlós központjá-
ban szolárium szalon eladó, 
vagy csak az üzlethelyiség.  
0630/468-4827
Tótkomlóson összkomfor-
tos ház eladó.  0630/468-
4827

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
Maxi kisteherautó és sze-
mélyautó bérelhető.  
06-20/262-3962.
Daewoo Matiz eladó: 2002-
es.  06/70/373-2342
Személyautókat, kiste-
herautókat vásárolok 
azonnali készpénzfizetés-
sel! Mindenféle érdekel! 
Veterán is!  0630/231-
7750
Makai Autóbontó Kft :  
Autók végleges kivonása 
forgalomból, illetve alkat-
részek értékesítése.  
06-30/269-8188.

Használt autóját, teher-
gépkocsiját készpénzért 
megveszem. Üzemképtelen, papír 
nélkül is lehet. Ha kell házhoz 
megyek.  06-20/910-9361, 
20/280-9747
Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, autó-
ját, büfékocsiját megvásárolom. 
 30/421-85-75, 70/424-
78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-
478-20.
Régi motorkerékpárokat 
vásárolnék.  30/950-9170.
Citroën C3 1,6 HDi eladó, cse-
rélhető.  30/227-31-93.

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Vásárolnék lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. 0670/624-5475
Retro és régi hagyaték fel-
vásárlása, bútor, toll, festmény, 
porcelán, régi faliórák, zsebórák, 
cserépedény, háztartási dolgok, 
vas- és rézhulladékok, szerszá-
mok, teljes hagyaték vásárlása. 
Készpénzzel fizetek.  0670 
354-8445, 0630 375-7605

RÉGI motorokat keresek, 
gyûjtök. MZ, Jawa, Pannonia, 
Simson stb.  06/20-572-5142.
Diavetítõt, diafilmeket, 
legókat, társasjátékokat, jó 
minõségû egyéb játékokat, mese-
könyveket készpénzfizetéssel 
vásárolok.  06-20/806-4448
Fűrészport, forgácsot 
veszek. 06-30/2078-860
Engedéllyel rendelkezõ 
személy hullajtott szarva-
sagancsot (gímet/dámot/õzet) 
vásárol legmagasabb áron.  
06-70/388-1389.
S i m s o n t 
veszek.06/30/573-6990
Hagyatékot, régiséget, 
szerszámféléket, 22-es, 
32-es húsdarálókat, demizsont 
vásárolok.  06-70/391-2503
Nyugdíj mellett végezhető 
anyagbeszerzői, műsza-
ki ügyintézői állást kere-
sek több éves gyakorlat-
tal Orosháza térségében. 
Szükség esetén saját 
kocsival is!  06-30/400-
1769.
Rendezett háttérrel idős 
házaspár keres pótunokát fiatal 
pár személyében. „Boldog talál-
kozás” jeligére a Szuperinfóban.
50 m3-es, felújításra szoruló 
Enduro vagy gyorsasági motort 
vásárolnék.  06-20/5193-688.
Mindenféle vasat meg-
veszek, érte megyek.  
0630/8299-336

Figyelem! Vásárolok min-
dennemű porcelánfigurákat, 
üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, 
régi cserépedényeket, régi 
könyveket, használt tollat és 
teljes hagyatékot, fali-, zseb- 
és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek! 
 0630 375-7605, 0670 
977-1928.
Tanyát keresek megvétel-
re 500 e Ft-ig.  0670/5044-
990
3-4 ha földet bérelnék Oházán 
és közvetlen környékén 90.000 
Ft/ha.  06/70/942-3943
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

TRANSIT 3 FŐ, 11 M3

IVECO 7 FŐ+PLATÓ
 7.000 FT/NAPTÓL 

SZGK: 3000 FTTÓL
T4 6 FŐ+PLATÓ
 4.000 FT/NAPTÓL 

oroshaziberautok.eu

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 

Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
0630 8800-510 
0630 455-1090B

e
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D

á
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e
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eth István

Fiatal gyűjtő vásárol zomán-
cos babakádat (3000-6000), új- 
és régi könyveket, disznóvágó 
asztalt(5000-15000), gyalu-
padot (5000-15000), fatek-
nőt, bádogteknőt, bádogkádat 
(1500-2000 Ft), régi bútorokat, 
dunnát, párnát a legmagasabb 
áron, spalettát (3000-9000), 
régi üvegeket, mindennemű 
porcelánfigurákat, lavórtartót, 
mindenfajta régi zománcos 
edényt, régi pénzeket, katonai 
dolgokat, régi katonai fotókat, 
cserépedényeket, hokedlit, 
sámlit, régi faszéket (500-1000) 
rosszat is.  0620 588-0830.

OKTATÁS
Aranykalászos Gazda tan-
folyam Orosházán. 180. 
000 Ft.  06/30/310-8934 
/ E- 00846/2014/ A016 / 
Szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátásszervezõ, vendéglátó 
üzletvezetõ, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  06-70/637-4750.www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Bolti eladó és boltvezetõ 
OKJ tanfolyam.  06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011) 
Angol nyelv oktatása, vizs-
gafelkészítő órák Csorváson. Jó 
áron, számlaképesen.  0630 
619-2250
Mezőgazdasági alap 
és ismeretfelújító ADR tanfo-
lyam Csongrádon. Műtrágya-, 
növényvédőszer-, gázolajszál-
lítás és raktározás. Saroktanya 
Mezőgazdasági Tudáscentrum  
30/715-7828.

SZOLGÁLTATÁS
Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, 
réselt szűrővel, sárgaréz szele-
pekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737
Kőművesmunkát, burko-
lást, térkőlerakást, tető-
javítást, csatornázást, festést, 
bádogosmunkát,  kerítések építé-
sét  vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-
0999 

Kőműves munkákat válla-
lunk. Minden féle munkát meg 
csinàlunk. Tèrkövezés, burko-
lás, hőszigetelés, épületbontás, 
gipszkartonozás, nyilászárók 
cseréje, falazat, vakolás, stb  
06-30/912-2114
Kályhák, kandallók újra-
samottozása. 06/30/338-
7737

Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerin-
csérv, derékfájdalmak, vég-
tagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805
Tehertaxi, árufuvarozás, 
költöztetés.  06/30/938-
4412
Favágás, fakivágás garan-
ciával.  0630 311-9523.
Kőművesmunkát, aláfa-
lazást, épületek felújítá-
sát, átalakítását, tetőjavítást, 
nagy gyakorlattal vállalunk. 
06/30/717-1413

9 személyes kisbusz 
bérelhető, ( családi ese-
ményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendez-
vényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sporte-
gyesületeknek stb.)  érvé-
nyes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy 
csomagtérrel, igény ese-
tén sofőrrel, rendszeresen 
szervizelt, vonóhoroggal 
rendelkezik, Érd.:  06 30 
9454 782
Májer Ékszer minden csü-
törtökön. Tartós haszná-
latú ékszerek készítése, 
javítása, kőpótlás. Oh., 
Kölcsey u. 13.
Kőművesmunkát, szige-
telést, falvágást, bukolást, 
kartonozást, tetőjavítást, festést, 
épületek karbantartását vállalom. 
 06/30/891-5494
Központifűtés- és vízsze-
relési munkák kivitelezése, kar-
bantartása. Érd.:  06/30/972-
85-68
Szórólap terjesztést válla-
lunk!  06 30 9454 782
Kútfúrás.  06/30/554-5544

Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  �06-70/244-
4141
Frissítő masszázs.  
06/70/258-1809
Láncfűrészek karbantar-
tása.  06/30/799-8975
Üvegezés- biztosítással.
 06/70/414-4789
Cserépkályhák (új, bon-
tott) beépítése, újraraká-
sa, karbantartása.  0620 
978-3962
Vállalunk fakivágást, 
darabolást, gallyalást .  
06-70/591-2873 - 16 óra után.
Gyermekfelügyeletet vál-
lalok.  06-30/776-3969.
Favágás, fakivágás garan-
ciával.  0630 311-9523.
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, kor-
szerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszállí-
tása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
Számítógépek, számító-
gépes rendszerek javítása, 
karbantartása magánszemélyek-
nek kedvező áron!  70/525-
0479.
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Vállalati  számítógépes 
rendszerek javítása, karbantar-
tása, rendszergazdai szolgáltatás 
kedvező áron!  70/525-0479.
Baromfikopasztást vál-
lalunk, konyhakészre.  
06/30/245-7332
Gurtnicsere, új redõny 
készítése, faredõny javítá-
sa hétvégén is, gyors pre-
cíz munka.  06-30/735-
0746, 06-70/227-6273
Ereszcsatorna szere-
lése, javítása, tisztítása. 
Kéményszegély készítése.  
06-30/380-3397.
Idősgondozást , takarí-
tást, vasalást vállalok.  
06/70/534-9601
Szobafestés, gipszkarto-
nozás, hőszigetelés, lami-
náltpadló rakás, burkolás,kőmű-
ves munkák olcsón.  0620)971-
2719.
Energetizáló masszázs!  
06-20/473-9867
Vállaljuk mindenféle épület 
bádogozását, régi tetők javítását, 
áthajtását, beázások helyreállítá-
sát, kémények javítását, készíté-
sét, mindenféle kőművesmunkát, 
burkolást, térkövezést, betono-
zást, kerítések készítését rövid 
határidővel.  0630 322-4123, 
0620 482-0468.
Profi gipszkarton-sze-
relés, üvegezés.  
06/30/497-7142

Kert rendezését vállalom. 
 06/30/2616-850
Bármilyen bádogos 
munkát vállalok, tetőt is.  
0670/352-9880

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk 
Orosháza és vonzáskörze-
téből délelőttös műszak-
ra, napi 8 órában, és férfi 
munkaerőt . Vidékieknek 
útiköltség hozzájárulás. 
Érd.:  06-30/967-3833.
A békéssámsoni pékség 
péket keres. Jelentkezni:  
0630 867-8648.
Öntvénymegmunkáló Kft. 
szegedi telephelyére keres 
betanított munkára férfi munka-
vállalókat bármely korosztályból, 
öntvénymegmunkálásra és beto-
nelem gyártásra. Vidékieknek a 
bejárás megoldott. Érd: munka-
napokon 8-16-ig,  06-70/940-
1263
Családi gazdaságba trak-
torost keresek.  06/20/537-
5999
Orosházára keresünk fizi-
kai munkást, forgácsolót, eszter-
gályost, megmunkáló központba 
munkavállalót. 20/500-6276

Villanyszerelőket és vil-
lanyszerelő segédmunkáso-
kat keresünk napelemparkok és 
napelemes rendszerek kivitele-
zéséhez. A szakmában szerzett 
tapasztalat előny, de nem feltétel. 
Önéletrajzokat az alábbi e-ma-
il címre várjuk: banyai.miklos@
bfsolar.hu   06-20/944-36-16
Tótkomlóson K2 Pizzéria 
jogosítvánnyal rendelkező,meg-
bízható,  önállóan dolgozni tudó 
munkaerőt keres.  06/30/501-
7050
Székkutasi szarvasmarha 
telepre állatgondozót keresek. 
 0630 367-5618.
Töltőállomásra munkatár-
sat keresünk placcos mun-
kakörbe! Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címen lehet: csildeak@gmail.
com
Csökkent munkaképes-
ségű, minimum 40 %-os 
rehab kártyával rendelkező 
munkavállalót keresünk takarítói 
munkakörbe. Jelentkezni szemé-
lyesen az orosházi Elkerülő úti 
MOL töltőállomáson hétköznap 
8:00-tól 16:00-ig.
Vidéki munkára lakatost, 
villanyszerelőt és villanyszerelés-
ben jártas munkást felveszek. 
Utazás, szállás biztosított előleg 
megoldható.  30/310-6098, 
9-17 óráig. 

Kocsmába pultos hölgyet 
keresek. Fizetés megegyezés 
szerint. 70/428-4568
Szerelvényboltba eladói 
pozícióba munkatársat kere-
sünk. Fényképes önéletrajzot az 
orosházi Szuperinfóba várjuk „ 
Eladó” jeligére.
Németországba és 
Dániába keresünk munkavál-
lalókat mezõgazdasági területre: 
állattenyésztés - állatgondozás 
(szarvasmarha, sertés), trakto-
ros, mezõgazdasági gépszerelõ, 
növénytermesztési területre és 
erdészeti munkákra, ill. beta-
nított munkákra. Tapasztalat 
elõny, de egyik helyen sem fel-
tétel. Legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden helyen 
szükséges. Jelentkezés: 
06-70/607-0067, szeged@and-
reasagro.com; www.andreasag-
ro.com
CO2 hegesztõket, 
fényezõket keresünk kis-
kunmajsai munkahelyre. 
Hosszútávú munkalehetõség, 
kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biztosí-
tott.  06-70/527-2554, fem-
munka.eu@gmail.com
Ausztriába határközelbe 
táncos lányokat felveszünk 18 
éves kortól.  06/30/534-4699, 
0043/664-2366335 
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KRESZ TANFOLYAM AKÁR EGY HÉT ALATT!

SZEMÉLYGÉPKOCSI
ÉS MOTOR

SZEMÉLYGÉPKOCSI
ÉS MOTOR

JELENTKEZZ MOST!

tanfolyam indul 
február 20-án 16 órától!

tanfolyam indul 
február 20-án 16 órától!

Kunstár Tibor iskolavezető: 06-30/626-7915; 
Skorka Pál: 30/568-6660; Nagy Róbert: 30/365-2049;

Tutrai istván: 30/206-0320; Tóth Szabina: 70/621-9996
László Diána: 30/415-0505; Csepregi Róbert: 30/545-4111

Made in GerMany

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

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

POrTOS alumínium redőnyök 

A Koncsek Trans Kft. 
megbízható gépkocsivezetőt 
keres FURGONRA, nemzetkö-
zi ÁRUfuvarozásban szerzett 
GYAKORLATTAL ! Érdeklődni:  
+36204166840
C és E kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkezõ GÉPJÁRMÛVEZETÕT 
keresünk ponyvás szerelvényre, 
olaszországi gabonaszállításra: 
35 Ft/km.  06-70/418-1088
Éjszakai műszakba 
pékáru-csomagoló és 
kenyérszeletelő munkakörbe rak-
táros felveszünk. Csanádapáca 
 06 70/635-52-36,
Szakképzett péket és szak-
mában már dolgozó betanított  
kemencés és táblás munkakörbe 
felveszünk. Csanádapáca  06 
70/635-52-36,
Orosházi munkahelyre 
takarítók szakmai irányításá-
hoz, felügyeletéhez csoportveze-
tőt keresünk. Hasonló területen 
szerzett tapasztalat előnyt jelent. 
Jelentkezni fényképes szakmai 
önéletrajzzal a hmkft@hoczes-
medvegy.hu e-mail címen lehet.
Növényápoló munkatár-
sakat, éjjeliőrt, keresünk 
nagylégterű üvegházba. 
Stresszmentes környe-
zet, jó kereseti lehetőség. 
Érd.: H-P 8-17 óráig.  
06/30/209-4976

Szentesi úti baromfitelep-
re férfi gondozót keresünk.  
06/70/608-7214
Fa és tuskó kivételére embert 
keresek.  06/30/496-5055
Baromfipucolót keresek. 
 06/30/574-2361
CO2-hegesztõket (vékony 
anyagok hegesztésére), CNC 
gépkezelõket, fémipari festõket, 
csiszolókat, fényezõket és össze-
szerelõket keresünk (fémipari 
bizonyítvány elõny). Extra magas 
bejelentett órabér! Szállás, utazás 
biztosított !  06-70/366-5722, 
06-70/941-0994, munka15@
index.hu
Székkutasi szarvasmarha 
telepre állatgondozót keresek. 
 0630 367-5618.
Ács szakmunkásokat 
keresünk hosszú távra.  
06-30/240-7740
Munkatársat keresünk 
(párokat is) 2-3, illetve folya-
matos munkarendbe Ajkára és 
Székesfehérvárra. Ingyenes szál-
lás. Munkakörök: betanított, szak-
munkás és érettségivel betölthe-
tő. Alapbér: 150.000 – 200.000 
Ft-ig + bónuszok + juttatások.  
06-70/309-1475.
Nyugdíjas női munkatár-
sat keresünk zöldség árusításá-
ra. Érdeklődni a vásárcsarnokban, 
a tasakárus melletti zöldséges 
standnál lehet. 

Fiatal villanyszerelőt 8 órás 
munkakörbe keresünk. Kerekes 
István RST Villamossági Üzlet.  
06-30/9677-932.
Baromfigondozót keresek 
kacsatöméshez, ottlakással 
is.  30/505-6249.
Ottlakással állatok mellé 
teljes ellátással férfi munkaerőt 
keresek.  30/579-0404.
Tanyást keresek ottlakás-
sal.  06/30/906-3547
Kőművest keresek.  
06/30/892-5937
Takarítónőt keresek / 40 
évesig / részmunkaidőben.  
06/30/530-5313
Németországi munkára 
keresünk kőművest, kőmű-
vesbrigádot, gipszkartonosokat, 
villanyszerelőket, csőszerelőket 
és hegesztőket.  0603/6767-
531 e-mail: szakma2018@gmail.
com  

TÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.
Dúskeblű Kata ismerked-
ne.  06/70/295-5640
63 éves férfi barátnőt keres. 
Leveleket a Szuperinfóba „ Egy 
szál rózsa” jeligére. 
24 éves, csinos, vékony 
testalkatú, szép belevaló,magyar 
lány.  06/70/263-2449

Ötvenéves nő komoly 
kapcsolatra élettársat keres 
ital- és füstmentes férfi szemé-
lyében. Kalandorok kizárva!  
06-20/373-3857.
Új, fiatal, belevaló lány ismer-
kedne Orosházán.  06-30/502-
3263.
35 éves, független, minden 
káros szenvedélytől mentes vál-
lalkozó fiú keres hosszú távra, 
komoly kapcsolatra vágyó lányt.  
20/467-00-80.
Negyvenes hölgy társat 
keres.  06/30/3007114
Mezőkovácsházi elvált 
asszony Anna, komoly élettársi 
kapcsolatot keres.  0630/263-
4746

KIADÓ
9 személyes kisbusz 
bérelhető, ( családi ese-
ményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendez-
vényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sporte-
gyesületeknek stb.)  érvé-
nyes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy 
csomagtérrel, igény ese-
tén sofőrrel, rendszeresen 
szervizelt, vonóhoroggal 
rendelkezik, Érd.  06 30 
9454 782
Lakás kiadó max 2 főnek.  
06/70/222-6407
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TÖLGY, BÜKK,
GYERTYÁN, AKÁC!
SÓDER KAPHATÓ!
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

EU
TR

: A
A

14
45

34
1

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.

lakástextilboltban
ágynemű-garnitúrák, paplanok, párnák

polár takarók 

        kaphatók.

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 14-18-ig Szo.: 8-12-ig.

kedvezménnyel20%20%20%

Orosháza, Kossuth u. 34. | 06-30/768-4643

AKCIÓ
AKCIÓ

A K C I Ó  F E B R U Á R  1 9  2 4  I G .

950 Ft-tól 1580 Ft-ig950 Ft-tól 1580 Ft-ig950 Ft-tól 1580 Ft-ig

Csarnokok, magtárak,
gabonatisztító üzem
KIADÓK, ELADÓK

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

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Belvárosi, társashá-
zi lakás hosszú távra kiadó. 
(Garázzsal.)06-30/456-5350.
Szeged, Zöldfa u. 14. 6/24., 
2 szobás albérlet kiadó 2018. 
április közepétõl. Lakóterület: 52 
m2.  06-30/7017-061

VEGYES
Centrifuga eladó.  
06/30/602-9954
MT tehenek 250.000-
300.000 Ft, bikák, tejhűtő,6 
éves pej kanca, hidegvérű fekete 
kanca, kandisznó lovaskocsi, egy-
aknás csempekályha, mikró, 5 db 
bikaborjú, 1 üsző egyben  eladó. 
 06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajós-
lás, számmisztika, szerelem-
kötés, családi és párkapcsolati 
problémák helyrehozatala, fény-
képanalízis, átok. rontás levé-
tele. Kérésére házhoz megyek. 
06/30/924-3867
Tanyasi vörös kakasok élve 
vagy tisztítva 1000-1200 Ft /kg. 
eladók.  06-30/303-9075.
Kanadai vérvonalú, rajzos 
németjuhász kölykök eladók, dec. 
23-án születettek.  06/70/356-
1546

9 személyes kisbusz 
bérelhető, ( családi ese-
ményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendez-
vényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sporte-
gyesületeknek stb.)  érvé-
nyes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy 
csomagtérrel, igény ese-
tén sofőrrel, rendszeresen 
szervizelt, vonóhoroggal 
rendelkezik, Érd.:  06 30 
9454 782
Farsangozók figyelem ! 
Újra nyitva a Maskara jelmezköl-
csönző. Oh., Kazinczy u. 39. alatt. 
H-P 8-18 óráig, Szo: 8-13 óráig. 
 06/20/2666-188
Hízott kacsa íratható !  
06-30/396-9556
120x125-ös körbálás búza-
szalma  2.000 Ft/bála áron eladó. 
 06-30/986-4937.
Mangalica és németöves 
hízók eladók.  06/30/368-2608
Vágni való csirke folya-
matosan eladó, 420 Ft /kg.  
06/30/2789-711
Galambok: Texam köl-
tőpár 1500 Ft eladó.  
06/30/625-5077

Száraz fűrészpor füstölés-
hez eladó. 06/30/207-8860
Takarmányos zsák eladó, 
40 Ft/db. 06/30/2078-860
Kedves régi és új 
Ügyfeleink! Orosháza 
Győri V.tér 2. sz. alatt meg-
nyitottuk többes pénzügyi 
tanácsadói irodánkat 
banki és biztosítási szol-
gáltatásokkal.Térjen be 
hozzánk egy teára miköz-
ben megismertetjük Önt 
akár hitel akár megtaka-
rítás széles körű válasz-
tékaival ! BOHÁK ERIKA 
30-689-7431, VIRÁGNÉ 
ANITA 30-953-7656
Kisbálás lucernaszéna 
eladó.  06/30/9417-173
Darvasi László kárpitos 
Oh., Kazincy u. 44. :Vállaljuk 
kárpitozott bútorok, motorülé-
sek, autótető-kárpitok felújítását, 
matracok készítését ! Szivacsok 
- műbőrök - bútorszövetek forgal-
mazása.  06/30/394-7956
Nagysúlyú hízók eladók. 
 06/20/2277-906
Búza eladó.  06/30/540-
1063

Fehér pulikölykök eladók. 
 68/447-043
MTZ traktorra szerelhető 
3 pontos bálarakó, 4 m-es ser-
tésönetető, 3 fázisú villanymo-
tor, 8x25 x20-as külső gumi.  
06/30/4955-808
Kézi vályog présgép eladó! 
 30/4756568
30 db májliba eladó.  
06/30/479-1103
Postagalambok -fiatalok, 
öregek- konyhakészen eladók, 
előjegyezhetők.  06/30/476-
4375
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép 
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva.  06/70-240-
13-31
Tûzifa jó áron! Jó minõ-
ségû tölgy bükk, rönk 
27 Ft/kg-tól, vegyes 29 
Ft/kg-tól, kugli 29 Ft/
kg-tól, konyhakész 30 Ft/
kg-tól. Azonnali kiszállí-
tás. Kedvezményeinkért 
hívjon!  06-70/316-4431 
EUTR: AA5879874
Kukorica, búza eladó 
Oházán.  06/20/991-9880
Hízók eladók.  06/30/497-
7889

Bontásból eladók:kazettás 
bejárati ajtó, nagyméretű tégla, 
betonoszlopok,  palák, gurigás 
tűzifa, üvegtéglák, műanyag hal-
szálkás bejárati ajtó, hőtárolós 
gáz-víz mlegítő,  kazettás ajtó, 
saválló mosogató, mosogatók   
5 l-es villanybojler, kézimosó 
csapteleppel, + csaptelepek,  
deszkák, tetőtéri veluxablakok,  
Hungaropán bukó-nyíló fa abla-
kok, műanyag és zsalugáteres  
ablakok,    gáz- víz  vízmelegítők,  
szép 2 szárnyas fakapu, kovácsolt 
kiskapuval, 10 000 Ft-tól gázkon-
vektor, koronás kúpokkal, csa-
bai hófogó cserép, Bohn-cserép, 
hódfarkú kiscserép, szalag- és 
kúpcserepek, minden méretű 
nyílászárók,üvegfalak, cserépléc, 
kályhakandalló. Épületek bontá-
sát vállalom. Cserepeket, palát 
veszek, jószágot beszámítok. 
Orosháza, Székács J. u. 54.  
06/68/416-362, +36/20/361-
2301.
TYÚK, 14 hónapos, tollas,-
nem ketreces, nem kitojt 690 Ft/
db. KACSA, fehér, hápogós, 3 
kg-os. 690 Ft/kg. INGYENES szál-
lítás.  0670/776-3007
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Címünk: 5900 Orosháza, Könd u. 25. | Telefon/fax: 68/512-251 Mobil: 06-30/65-55-165
E-mail címünk: iroda@czedulaingatlan.hu 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

LEGÚJABB 
AJÁNLATAINK:

Orosháza, Szőlő krt. 
közelében eladó egy 1986-
ban épült, 120 m²es, szintel-
tolásos, 4 szobás + ebédlős, 
jó állapotú családi ház gáz- és 
vegyes kp.-i fűtéssel, garázs-
zsal, gazdálkodásra alkalmas 
1497 m² + 751 m² (ez utób-
bi akár beépíthető) telken, 
40 db termő gyümölcsfával. 
I.ár: 17,3 M Ft  + 3 M 
Ft az építési telek. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

Tótkomlós, Petőfi u. 17. 
sz. alatt 3 szobás, összkom-
fortos családi ház melléképü-
lettel, új tetővel, felújított kony-
hával és fürdőszobával, frissen 
festve, mázolva, a nagykapuig 
kikövezve,  azonnal beköltöz-
hetően eladó. I.ár: 8 M Ft. Érd.:  
06-30/246-0028.

ELADÓ OROSHÁZI  CS. 
HÁZAK:

Oh., Vereckei utcán 1200 
m² összközműves telek lebon-
tandó házzal. I.ár: 1 M Ft. 
Eladó Orosháza, Kodály 
Z. utcán, a Tescóhoz közel,  
egy 50 m²-es, 2 szobás, für-
dőszobás, nyeregtetős  családi 
ház 1080 m² telken. Vegyes 
falazat, tető felújítva, a fűtése 
új kemencével történik, csator-
názott, a gáz nincs bevezetve. 
A ház további felújítást igényel.  
I.ár: 2,9 M Ft. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

ÁRCSÖKKENTÉS! Oh., Dózsa 
Gy. út környékén 100 m²-es, 3 
szobás, gázfűtéses, vert falú csa-
ládi ház melléképületekkel, 1004 
m² telken.  I.ár: (4,6  helyett) 3,5 
M Ft. Bemutatás: Czédula 
Ingatlaniroda 06-30/6555-
165.
Oh., Szent I. utcán 97 m²-es, 
2 és fél szobás, gáz-központi 
fűtéses, fürdőszobás, külön álló 
és utcai bejáratú, felújítandó  ház-
rész 400 m²-es saját telekrésszel. 
I.ár: 3,9 M Ft. 
CSERE! Orosházi távfűté-
ses kisebb lakásra cserélhető 
Orosháza - Rákóczitelepen egy 
75 m²-es, 2 szobás, fürdőszo-
bás, alátalpalt családi ház. Érd. 
a tulajdonosnál: 06-30-579-
7938.
Oh., Mikolai-kert környé-
kén 75 m²-es, 2 szobás, 
összkomfortos, nyeregtetős csa-
ládi ház 484 m² telken. Vegyes 
falazatú, száraz, fürdőszobás, gáz 
és vegyes központi fűtéses. I.ár: 
4,2 M Ft. 

Oh., Lidl környékén egy 65 
m²-es, 2 szobás, fürdőszobás, 
gázfűtéses, vegyes falazatú 
családi ház garázsnak is alkal-
mas műhellyel, m.épületekkel, 
668 m² telken. I.ár: 4,8 M Ft. 

Oh., Szarvasi úton egy 
110 m²-es, 3 szobás, össz-
komfortos, sátortetős, előker-
tes családi ház 714 m²telken 
garázzsal, melléképületekkel. 
I.ár: 8,5 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., Szőlő városrész-
ben, a Szarvasi úthoz közel 
egy 1970-es években épült, 
110 m²-es családi ház 741 m² 
telken, aknás garázzsal, pincé-
vel, m.épületekkel. A ház tégla 
falazatú, szigetelt, 2 szintes, 
3 szobás + konyha-étkezős, 2 
fürdőszobás. I.ár: 15,5 M Ft. 

Oh., Gyopárosfürdő mel-
lett, igényes környezetben eladó 
egy 80-as években épült, 2 szin-
tes, nappalis + 5 szobás, étke-
ző-konyhás, 2 fürdőszobás, jó 
állapotú családi ház 3 garázzsal, 
987 m² telken. Gazdálkodásra, 
vállalkozásra alkalmas, kis rezsi-
jű ingatlan. I.ár: 15,9 M Ft. 

Oh., Szőlő krt. mellett, 
bolt, gyógyszertár közelében 
eladó egy 160 m²-es, 2 szintes, 
24 m²-es nappalis + 3 szobás, 
előkertes cs. ház aknás garázs-
zsal, melléképülettel, 700 m² tel-
ken.  Gáz és vegyes kp.-i fűtés, 
2 fürdőszoba, felújított, szigetelt 
lapos tető.  I.ár: 16,3 M Ft. 

Oh-án, a városközpont-
hoz közel egy 144 m²-es, 
kétszintes, tégla családi ház 
380 m² telken. A ház jelenleg 
3 szobás, de 4 v. 5 szobásra 
alakítható. Nagy fürdőszoba, 
akácfa parketta a szobákban, 
kovácsoltvas kerítés, fúrt 
kút, ipari áram, fa nyílászáró, 
vegyes, ill. gáz kp-i fűtés, 
Nikecel 5cm-es hőszigetelés, 
nemes vakolat. Energetikai 
minősítés: átlagosnál jobb, 
„EE”.  I.ár.: 16,8 millió Ft. 

Oh., Bajcsy-Zs. u. kör-
nyékén, csendes, zöld kör-
nyezetben 140  m²-es, tető-
tér-beépítéses, nagy nappalis 
+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, 
jó állapotú cs. ház  dupla 
garázzsal, műhellyel, beépített 
gardróbokkal, klímával, mosó-
konyhával, 620  m² telken. 
I.ár: 19,5 M Ft.

ELADÓ TELEK, 
NYARALÓ, ÜZLET:

Eladó Orosháza, 
Nagyhegyi utcán, műút mel-
lett 826 m² beépíthető TELEK. 
Közművek az utcában. I.ár: 700 
ezer Ft  Tel.: 06-20/249-0115 
Oh.– Gyopárosfürdőn, a 
Hűvös közben, tóparthoz 
közeli, bekerített 1108 m² (dupla, 
megosztható)  beépíthető TELEK. 
Gáz, víz, villany bevezetve.  I.ár: 
13 M Ft.
Oh. – Gyopárosfürdőn,  a 
Harkály utcában 701 m²-es, beke-
rített építési telek 12 m²-es tégla 
épülettel. Villany, víz a telken, gáz 
az utcában. I.ár: 3 M Ft. 
Oh.- Gyopárosfürdőn, 
Barátság u. környékén egy 40 
m²-es, nappalis + 2 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 épület + 
garázs, műhely, tárolók, pince. 
Víz, villany, hidrofor, tusoló, WC, 
kemence sok gyümölcsfa van. 
Internet- és gázbekötés folya-
matban. I.ár: 3,8 M Ft
Gyopárosfürdő, Fácános 
u-ban egy kiváló állapo-
tú, 2003-ban épült, 47 m²-es 
erdélyi faház nyaraló. Tetőtér-
beépítéses, nappalis + 2 háló-
szobás, fürdőszobás. 17 m²-es 
terasz. 728 m²  bekerített, füve-
sített telek. Nem téliesített. I.ár: 
6,9 M Ft. 
Oh. 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.

HALLOTTA?
Közeledik a tavasz, indul az ingatlanpiac – már Orosházán is!

Egyre nagyobb a kereslet az 1-3 szobás orosházi lakások és a 15 millió Ft alatti sorházak, családi házak iránt.
A mi irodánkban 2 % a közvetítői díj, és nincsenek rejtett költségek, nem kérünk kizárólagosságot.

Nálunk a vevőknek nincsen felénk sem fizetési, sem szerződéskötési kötelezettségük, szabadon választhatnak ügyvédet.
Mi az ingatlanokat a Szuperinfóban, több internetes oldalon és saját hirdetőtáblán is meghirdetjük.

Eladna? Venne? Cserélne? Vagy csak tanácsot kér? Szeretettel várjuk irodánkban! 
Nézze meg ingatlanjainkat több fotóval a www.czedulaingatlan.hu oldalon!
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Gyermek kiságy kerítés 
eladó, szállítás megoldható.  
06/30/303-1128
A ZSEBIBABA 
H A S Z N Á L T R U H A 
BIZOMÁNYOS ÜZLETBEN 
OLCSÓ ÁRAKON, 
NAGY VÁLASZTÉKBAN 
KAPHATÓK BÉBI- ÉS 
G Y E R M E K R U H Á K .
OROSHÁZA, RÁKÓCZI 
ÚT 3. A TIZESEKKEL 
SZEMBEN.  30/219-3506
Kökénycefre eladó.  
06/30/219-3258
Kisbálás búzaszalma 
eladó.  06/30/443-0229
Hideg-melegvizes sterimó 
eladó  06-30/677-1833.
Búza eladó.  06/30/443-
0229
Talajmaró (160-as) felújított 
MTZ után, lyukfúró 30 cm-es MTZ 
után, 2,2 m-es tárcsa jó állapo-
tú 3 fejes német eke eladó.  
(0670)238-7753.
Stihl láncfűrész eladó.  
06/30/677-1833
220 kg-os hízó Nagyszénáson 
eladó.  06/30/4140-181
4 hónapos húshasznú üsző-
borjú eladó.  06/30/986-4937
Kompresszor eladó.  
06/30/677-1833
Permetező, 600 literes, 
függesztett eladó.  06-30/677-
1833.
Régi bútorok, famázsa, 
terménydaráló, rotakapa 
eladó.  06-30/515-9104.
Energomat mosógépek 
eladók.  06-30/380-3397.
5 m-es nehéztárcsa, új, füg-
gesztett permetező, 3 fejes eke 
eladó.  06-70/650-3254.
Varrógép, fürdőszobai 
szekrény, 2 fotel, dohányzó-
asztal, gázkazán, vízmelegítő.  
06-20/488-8989.
Szürke bütykös libák 
eladók, baromfira cseréhetők.  
06-20/238-7582.

130 kg körüli hízók, fiókos 
fagyasztószekrény eladó.  
06-30/266-4223. 
Németjuhász kutya, raj-
zos, 2,5 éves, ingyen elvihető.  
06-30/6255-077.
I. világháborús újságok 
eladók.  06-20/5193-688.
140 x 200-as franciaágy 
éjjeliszekrénnyel, modern szek-
rénysor.  06-30/9677-931.
Elektromos kerékpár 
eladó.  06/30/677-1833
Kolbásztöltő (saválló, 8,5-9 
kg töltésű), 10-es húsdaráló, sütő-
tárcsa, öntvénybogrács, nyársak 
eladók.  06-30/938-6535.
Fémfűrészgép /ipari/  
eladó.  06-30/677-1833.
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, 
kb. 2 kg-os, 600 Ft/db, ingyenes 
házhoz szállítással megrendel-
hető. 30 db-tól kedvezmény.  
30/835-1121
Női kerékpár eladó.  
06-30/677-1833.
140 x 200-as franciaágy, 
éjjeli szekrény, modern szekrény-
sor eladó.  06/30/9677-931
16 hónapos kancacsikó 
eladó. 06/30/368-2608
Tojótyúk kapható 500 Ft/
db, 12 db-tól ingyenes házhoz-
szállítással.  06-30/2646-146. 
Összeírókat keresünk!
2 db kecske, 7 hetes bika 
eladó.  0630/488-7251
Házi szappanfőzés zsira-
dékból.  0630/322-1030
Szalagfűrészre 500-as 
vasöntvény kerekek eladók.  
0670/294-7279
Héjas dió -50 kg- eladó.  
0670/294-7279
Malacok eladók.  
0630/9466-990
Tűzifa eladó nyárfa 13 
ezer Ft/m3, juhar 16 ezer Ft/
m7, kiszállítva.  0630/217-
5575, 0670/506-8000   UETR: 
AA598773

Hízott kacsa megrendel-
hető házhoz szállítással.  
30/505-6249.
Pottyanós Limusin üsző 
eladó.  06-30/366-3335
Szójadara házhoz szállí-
tással.  30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, 
kelkáposzta-, káposzta-, 
karfiol-, brokkoli-, salátapalánta 
eladó.  30/625-2593.
Kisbálás széna, lucerna, 
szalma, (használt ponyva) eladó. 
 30/902-6002.
Kínai kel palánta eladó.  
06-30/594-6852
Körbálás gyepszéna 
eladó.  30/505-6249.
Vásárolok porcelánokat, 
festményeket, dísztárgyakat, 
régiségeket.  06-70/228-
2994
175x110-es, 160x110-es 
hullámpala eladó Szentesen.  
20/250-82-59.
 Szárítógép, gázbojler, 
gázkonvektor, gázkazán, vil-
lanybojler, futópad, kisflex, kézi 
fúrógép eladók.  06-30/562-
7211
4 db 160 kg-os, nem tápos 
hízó eladó.  06/20/972-
9548
6 hónapos F1-es üszőborjú 
és 150 kg-os mangalica koca 
eladó.  06/30/617-1514
150 l-es konyhai üst: dup-
lafalú, saválló, 1000 l-es alumi-
nium gyári olajtartály eladó.  
06/70/635-7141
Tűzifa eladó romániai 
telephelyről, szállítás megold-
ható. Méteres: 2800,-Ft/100 kg, 
kugli 3100,-Ft/100 kg, kony-
hakész 3400,-Ft/100 kg. Eng. 
szám: S.R.I.   J2/248/2015 
Farkas László  0620/3357-
481
D i ó b é l 
eladó.0630/513-8075

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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ÖSSZESZERELŐKET
keresünk VESZPRÉMBE

INGYENES SZÁLLÁSSAL
/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
elérhető kereset

elérhető fizetés

Hétköznap 8.00-16.00 között hívjon minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

- vonzó CAFETERIA csomag
- jelenléti és teljesítmény bónusz
- túlóra fizetés minden hónapban
- magas műszakpótlékok
- fizetési előleg minden hónapban

MUNKALEHETŐSÉG  SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
MUNKAKÖRBEN 

A CERLUX KFT.-NÉL OROSHÁZÁN.
Feladatok: • Műszaki kerámia fröccsöntő kézi és automata 
szerszámok, présszerszámok és alkatrészeinek gyártása, 

karbantartása. • Önálló munkavégzés, komplett szerszámok 
elkészítése • Együttműködés a társüzemekkel

Elvárások: • Szerszámkészítő vagy géplakatos vagy 
gépgyártás-technológiai technikus végzettség

• Több éves tapasztalat szerszámkészítésben és/
vagy szerszámkarbantartásban • Megbízható műszakirajzolvasás

Amit kínálunk: • Kiemelt bérezés • Cafeteria
• Utazási költségtérítés • Munkaruházat
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség

Szakmai önéletrajzát kérem küldje el az andrea.ujj@cerlux.hu 
e-mail címre, vagy 5900 Orosháza, Csorvási út 68. postai címre. 

Jelentkezési határidő : 2018. február 28. 

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére azonnali kezdéssel:

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
Feladatok:  –  automatizált gépek karbantartása,
 –  hibaelhárítás, javítás,
 –  berendezések folyamatos működésének biztosítása,
 –  kapcsolószekrények és gépek karbantartása.

Elvárások:  –  középfokú szakirányú végzettség,
 –  automatizálásban szerzett jártasság,
 –  megbízhatóság, önállóság, 
 –  precíz munkavégzés.

Előnyt jelent:  –  PLC programozási ismeretek,
 –  B kategóriás jogosítvány,
 –  angol/német nyelvtudás.

Amit kínálunk:  –  versenyképes jövedelem,
 –  barátságos, támogató munkakörnyezet és kollektíva, 
 –  biztos, hosszú távú munkalehetőség.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

TARGONCASZERELŐ
Elvárások:  –  autószerelő végzettség,
 –  2 műszakos munkarend vállalása,
 –  felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. 

Előnyt jelent:  –  hasonló területen szerzett gyakorlat,
 –  autóvillamossági ismeretek.

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával
kérjük 2018. február 28-ig az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail palyazat@hungerit.hu

Érdeklődni lehet a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

www.szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

9 személyes kisbusz 
bérelhető!

06-30/945-4782
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SHREK
ÓRIÁSOK BOLTJA
2 XL – 14 XL-ig

Télikabátokra30% kedvezmény a készlet erejéig!
NŐI alkalmi felsők, egész ruhák, 

alkalmi és hétköznapi tunikák, hálóingek, 
farmerek, sztreccsnadrágok.

FÉRFI pólók 14XL-ig (galléros, kerek- 
nyakú), boxeralsók, trikók, farmerek, vászon- 

ingek, rövid ujjú ingek, szabadidőalsók pamut, 
kapucnis felsők, pizsamák, kabátok, szél- 

dzsekik, mellények, kötött pulóverek, hosszú 
ujjú pamut- és flanelingek, hózentróger, 

bomberdzsekik, farmerdzsekik, farmeringek.
SHREK extra méretű női- és 
férfiruhaboltja Hódmezővásár-
helyen a Mária Valéria utcán!

& 0630 218-1966, 0630 912-2278
Nyitva hétköznap 9–18, szombat 9–13 óráig.

NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

Hódmezővásárhelyi 
munkahelyünkre keresünk

1 fő gépi forgácsolót (esztergályost)
  1 fő lakatos csoportvezetőt!

érdeklődni: 06-20/320-52-29

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

Jelentkezni lehet személyesen: 
Tótkomlós, Aradi út hrsz. 0117/33
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