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ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

Fürdőszoba átalakítást, 
hidegburkolást, vinyl
és laminált lapozást

vállalok. 
3 0 / 6 3 6 - 07 6 2
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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

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen 
lakó-pihenőövezetben ház eladó, ár: 
22 M Ft.  06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve épült, 
blokktégla építésű, 4 szobás ház 2 
garázzsal, melléképületekkel eladó.   
 06-30/7180-792, 06-70/6269-
200
Eladnám, vagy elcserélném 
belvárosi lakásra, Szőlő 
városrészben lévő, 3 szintes, 
sorházi lakásomat.  06-
30/9459-703
Oh., Fácános u. 14. sz. alatti, 
felújított faház eladó, irányár: 
10.5 M Ft.  06/30/265-0492
Oháza, Martinovics utcában 
parasztház eladó. 06/70/227-4047
Utcai házrész Oházán a 
Táncsics utcán eladó.  06/20/396-
5462
Oháza-Nagyszénás között 
lakóház eladó, 1 szoba- nappali + 
garázs + kert + gyümölcsös. 
06/30/856-5555
1980-ban épült, 120 m2-es csa-
ládi ház eladó Oh., Páva utcában: 3 
szoba + nappali+ garázs , irányár: 23 
M Ft. 06/30/856-5555
Társasházi lakás eladó 
.06/68/ 412-513
Új építésû lakások Békéscsaba 
szívében, csendes kis utcában 31-170 
m2 ig leköthetõek!  06-30/946-
2971
Oháza, Székács J. u. 31. sz., fel-
újítandó ház eladó.  06-20/940-
7779
Kardoskút környékén föld 
eladó.  06/30/622-4482
9013 m2-es, beépíthető telek 
eladó Oháza, Sámsoni utcában, 
06/30/457-0635
Nagymágocs külterületén 
termőföld eladó vagy kiadó.  
06/30/540-1063
Nagyéren igényesen felújított 
családi ház eladó.  0630/477-2542
Üzlethelyiség eladó 
Orosházán a Vásárcsarnokban.   
0630/477-2542
Oh., Csikós u. 7. sz. és Nagyhegyi 
u. 111 sz. eladó, nagyhegyi szántók 
eladók.  06/30/824-9303
Oháza, Kelet u. 33. sz. összkom-
fortos ház eladó, bérlakást beszámí-
tok.  06-70/553-0067

Oházán, a Szőlő körúton, ker-
tes ház eladó.  06/20/5300-
058
Oh., Kelet u. 33. sz., összkomfor-
tos ház eladó bérházi csere érdekel. 
 06/70/553-0067
Nagymágocson konvektoros 
családi ház eladó.  30/599-71-98.
Nagyszénáson ház eladó.  
06/20/587-0541
Mezőhegyes 28-as 9/5-ös sz. 
majorban ház eladó.  06/20/277-
6523

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-fel-
nik -személy-teher-mezőgazdasági- 
szerelése, javítása, értékesítése, fel-
nijavítás. Gál Gumiszerviz, Kardoskút, 
Petőfi u. 29.06/30/474-4457
Kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Eladó 4 db új 225/70 R15C 
Viking téligumi nettó 20 000Ft/
db, 2 db 215/70 R15 C Barum 
Snovanis 90 %-os nettó 17 
000 Ft/db és 2 db Matador 
90 %-os nettó 15 000 Ft/db. 
Érd.: Kovács Gumiszerviz 
Orosháza Szent I. u. 51.  06 
30 945 60 72
IVECO Daily 2000-es zárt furgon 
, érvényes műszakival 650.000 Ft-ért 
eladó.  06/30/281-7163
A szentesi Makai Autóbontó 
Kft. autóját forgalomból vég-
leg kivonja. Ugyanitt alkatré-
szek értékesítése.  30/269-
8188.
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, büfé-
kocsiját megvásárolom.  30/421-
85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-
20.
Lakókocsik telepítésre (őrbó-
dénak, szerszámosnak) eladók.  
70/632-5836.
VW Bogár Beetle Cabrio -2005-
ös évjáratú eladó. Cserét beszámítok. 
 70/424-7820.
Skoda Fabia kombi -1,4-es, 
dízel, 2007-es évjáratú- megkímélten 
eladó. Cserét beszámítok.  70/424-
7820.
Utánfutó (200x100-e) ponyvásan 
eladó.  70/632-5836.

Lakókocsi (6 személyes) 2 év 
műszakival eladó.  70/424-7820
Renault Thalia 1,4-es, benzines, 
103.000 km-rel eladó.  20/466-
4508.
Suzuki WagonR 2 év műszakival 
470.000 Ft-ért eladó.  20/466-
4508.
Mazda 323-as, 2002-es, benzines 
eladó.  30/425-5965.
Eladó Skoda Felicia Pick up 1.9 
D tgk, -1999.  szeptemberi évjáratú- 
2020. 09. 03-ig érvényes műszakival. 
 06-30/914-6119

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Csorvás környékén. 
06-20/346-4975
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, mûsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket.  
0670/624-5475
RÉGI motorokat keresek, 
Simson, Jawa, MZ, stb., akár hiányos 
vagy romos is lehet.  06/20-572-
5142.
Fiatal gyűjtő vásárolna bádog-
kádat (2000-3000 Ft), zománcos 
babakádat lábbal (3000-6000 Ft), 
bádogteknőt, mosófazekat, disznóvá-
gó asztalt (5000-15000Ft), régi búto-
rokat, mindennemű porcelánfigurákat, 
spalettát, régi üvegeket, festményeket 
és régi pénzeket.  0620 588-0830.
Hagyatékot, régiséget, húsda-
rálót / 22-es, 32-es /, demizsont, 
könyvet,  szerszámféléket vásárolok. 
 06-70/391-2503
Diavetítot, diafilmeket, gyer-
mekjátékokat, legókat, társas-
játékokat, régi vasút modelleket, 
gombfoci készletet, mesekönyveket 
készpénzfizetéssel vásárolok. 06-
20/806-4448
Nagyszénáson szántóföl-
det bérelnék, ill. vásárolnék.  
06/20/541-9361
Dolgozó hölgy 1,5-2 szo-
bás albérletet keres Oházán.  
06/30/8380552
Bontásból üvegfalakat, lap-
radiátorokat vásárolok.  
0630/391-9959

Rehab munkát keresek 4 órá-
ban.  06/30/567-8817

OKtatÁS
Szakács, cukrász, pincér, ven-
déglátásszervezõ, vendéglátó üzletve-
zetõ, vendéglátó eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu; 
(E-000909/2014/A001-A011).
Matematika korrepetálása, 
középiskolásoknak érettségire 
felkészítés .  06/30/603-2305

SZOlgÁltatÁS
Tehertaxi, fuvarozás, köl-
töztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készíté-
sű, réselt szűrővel, sárgaréz sze-
lepekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737

Kőművesmunkát, burkolást, 
térkőlerakást, tetőjavítást, csa-
tornázást, festést, bádogosmunkát,  
kerítések építését  vállalom.  
06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasam-
ottozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, köl-
töztetés.  06/30/938-4412
Vállalunk, hõszigetelést, 
kõmûvesmunkát, tetõfelújí-
tást, új tetõ felhúzását, panel laká-
sok felújítását. Hívjon bizalommal! 
Számlaképesek vagyunk. 06 30 
912 2114
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerincsérv, 
derékfájdalmak, végtagzsibbadások 
kezelése.  06/30/329-3805

Kútfúrás.  06/30/554-5544
Parketta csiszolása lakko-
zással, laminált parkettázás. 
06-30/241-1996.
Személyszállítást vállalok.  
06/20/460-5647
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 06-70/244-4141
Frissítő masszázs  !  
06/70/258-1809
Májer Ékszer minden csütörtö-
kön. Tartós használatú nyakláncok, 
karkötők, egyedi gyűrűk, karikagyű-
rűk készítése, javítása, kőpótlás. Oh., 
Kölcsey u. 13.
Favágás, fakivágás garanciá-
val.  0630 311-9523.
Figyelem! Tetők javítását, 
áthajtását, szegélyezését, fóliázását, 
bádogozását, és új tetők készítését 
vállaljuk. Referenciákkal rendelke-
zünk. Kedvezményes anyagbeszerzés. 
 0670 4328-483.
Tetőszigetelést vállalok.  
0670 432-8483
Trapézlemez-tetők készítését 
vállalom.  0630 935-6800.
Palatetők javitását és tetőszige-
telést vállalok.  (30) 935-6800.
Beázások javítását vállalom. 
 0670 432-8483.
Tetők, kémények készíté-
se, javítása, áthajtása anyaggal is. 
Szakemberrel könnyebb. 0630 
184-1587.
Megbízható brigáddal válla-
lunk kőművesmunkát A-Z-ig, bur-
kolást, tetőkészítést, térkövezéseket, 
kerítések készítését, bádogozást. 
0630 184-1587, 0630 322-4123.
Sóder, homok, kő, föld, töl-
tésanyagok kiszállítással megrendel-
hető!  +36-20/4824603
Épületbádogozás, lindabo-
zás, kőművesmunka, tetőjaví-
tás, térkövezés, kémények készíté-
se. 0630 322-4123, 0630 592-
1373.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
Csőkamerázás, 
nyomvonal- és 

hibabehatárolás.
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 
0630 455-1090
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Orosházi Dél-Békési

Megjelenik: 
Orosházán és környékén 

minden pénteken 28 000 példányban.

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Czédula és Társa Kft.

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!

Burkolást, kőművesmunkát 
vállalok. 0630 184-1587.
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsíté-
se.  Új Számítógépek összeszerelése, 
házhozszállítása.-Szaktanácsadás.  
  20/44-88-307
Fák metszését vállalom. 
06/30/799-89175
Cipő-, táskajavítás! 
Szűk cipők gépi tágítá-
sa, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, 
tészta-, bizsuárusnál.
GYÓGYCIPŐK és méretre, 
igény szerinti cipőkészítés, 
hagyományőrző csizmák 
készítése.  06/30/283-4260
Bádogos és ácsmunkát ked-
vezõ áron vállalok. Új ereszcsatorna 
felrakása és régi javítása. Tetõjavítás, 
cserepek cserélése, belsõ festés. 
Garázsépítés.  06-30/313-7110
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, glettelés, javítómun-
kák, hőszigetelés. 20 év 
tapasztalattal, elérhető refe-
renciamunkákkal, számla-
képesen, rövid határidővel. 
 30/440-0644, pnfsolu-
tionsltd@gmail.com
Teljes körű lakásfelújítás, 
garanciával, számlaképesen. 
06/30/383-3083
Frissítő és gyógymasszázs, 
hívásra házhoz megyek. Soványné 
Kanka Timea gyógymasszőr.  
0630/353-1436
Megtévesztették, becsapták? 
kintlévõségeit, adósságát megvá-
sároljuk, jogait törvényes kereteken 
belül évényesítjük. 06-30/885-
6963

Ács-, tetőfedő-, bádogos-
munkát, új tető építését, régi tető 
újítását, ereszcsatorna rendszer újítá-
sát, javítási munkálatokat, hőszigete-
léseket, festést, mázolást, kúpcserép 
kikenést, épületek bontását, lapostető 
szigetelést, kémények bontását, fel-
újítását, kerítés bontását és javítását, 
az ország minden pontján vállalom. 
20/477-7742
Gépi földmunka, tuskó írás, 
rakodás, bejáró, útépítés, úthengere-
zés.  +36-20/4824603
Költöztetést vállalok.  
06/30/511-0196
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, gépi földmunkák 
és emelőkosaras gép bérbe-
adása.  06-30/903-4582.
Teljes körű hitelügyintézés: 
Legjobb banki ajánlatok 1 helyen  
lakáshitel, személyi hitel, szabadfe-
használású . 06/30/654-9056 vagy 
személyesen Izisz szolárium Tóth 
Istvánné Oh., Rákóczi u. 4. 
Lakások, családi házak felújí-
tását vállaljuk rövid határidõ-
vel, garanciával. Árajánlat:  
06/20/497-5461
Kivehető fogsor készítése, 
javítása, fogpótlás, alábélelés, kapocs, 
törésjavítás garanciával.  30/908-
1798.
Kapuk készítése.  30/928-
1085.
Kazánok készítése.  
30/928-1085.
Személyszállítást vállalok.  
06/20/460-5647
Udvartakarítást, lomtalaní-
tást, szemétszállítást, rossz 
hűtők, mosógépek elszállítását vállal-
juk.  06/20/460-5647

Kőműves mester kőműves és 
ácsmunkákat vállal.  0670 355-
8121.
Lakodalmakra , rendezvé-
nyekre zenélést vállalok.  
06/30/233-4487

MUnKa 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándé-
kot kapsz. 06/30/524-2741
Orosházára keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, 
megmunkáló központba munkavál-
lalót, bevont elektródás hegesztõt. 
20/500-6276.Nivella Kft.
Fodrászt keresünk a Suncity 
szolárium és fodrászatba. 
06/30/482-5872
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel.  00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partner)
Ács szakmunkást keres a Tetõ 
Körös Kft.  06-30/240-7740
A Z + F Metál Kft. szegedi telephe-
lyére keres öntvénymegmunkáló mun-
kakörbe munkatársakat. A munka jel-
lege betanított munka, szakképzettsé-
get nem igényel. Bérezés megegyezés 
szerint. Vidékrõl a bejárás megoldott. 
Érdeklõdni a  06709401263-as 
telefonszámon kizárólag munkanapo-
kon 8 és16 óra között.
Technológia szereléshez 
keres munkatársat B. kate-
góriás jogosítvánnyal és sze-
relési tapasztalattal szentesi 
telephelyű cég. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

Villanyszerelőket keres B 
kategóriás jogosítvánnyal 
és szerelési tapasztalat-
tal szentesi telephelyű cég. 
Agtórotech-Komfort Kft. 
Érd.: 30/219-2823, info@
agrotk.hu
Kardoskúti állattartó telep-
helyre 2 fő férfi munkaerőt keresünk 
ottlakással.  06/30/645-0610
Orosházi cégünk gyakorlattal 
rendelkező gépkezelőt keres forgóra-
kodóra!  +36204824603
Suntastic Szépségszalonban 
Orosházán, fodrásznak hely kiadó! 
06202373056
Baltinger KFT 1 fő segéd-
munkást keres 1000,-Ft/óra, 25 év 
alatti, jogosítvány szükséges.  
0630/6878-903
Baromfigondozót keresek 
Kardoskúti telephelyre. 
0630/477-2542
Dunaharaszti Pékség Áru 
összekészítõ kollégát keres 
éjszakai mûszakba, kiemelt 
bérezéssel. Szállás biztosí-
tott. 06709352572
Villanyszerelőt, villanysze-
reléshez értő embereket kere-
sünk vidékre, nettó 230.000 Ft-tól.
 30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila
Lakatosokat keresünk vidé-
ki munkára nettó 230.000 Ft-tól. 
30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila
Délelőttös és éjszakás műszak-
ba szakképzett vagy a  szakmában 
már dolgozó betanított péket felve-
szünk. Csanádapáca 06 70 397 
89 37
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BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

7 FŐS PLATÓS IVECO
ZÁRT KISTEHER

AUTÓK
8 M3, 11 M3, 12 M3

7000 FTTÓL
SZGK. VOLVO S40
4.000 FT/NAPTÓL
oroshaziberautok.eu

megrendelése!

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

WEGROSZTA BÉLA
órásmester, kulcsmásoló

Ajtók, zárak, autók
helyszíni
nyitása.

Gravírozás megrendelése.

NÉVJEGYKÁRTYÁK
BÉLYEGZŐK

Zárak, olajfékek (hevederzár is)
helyszíni javítása, szerelése.

YAG lézergravírozás
saválló anyagokra

(ipari méretekben is)

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

Éjszakás műszakba pékáru 
csomagoló munkakörbe női munka-
erőt felveszünk. 06703978937
Az Állatkórház asszisztenst 
keres. Jelentkezni önéletrajzzal a 
Bajcsy u. 25. alatt. 
Munkalehetőség Esztergom 
Suzuki gyár . Fizetés 170.000 Ft 
nettó, 3 hónap után bónusz, ingyenes 
szállás . 06/30/654-9056
Orosházi munkahelyre, fõál-
lásban, 15 fõ irányításához, ellenõr-
zéséhez csoportvezetõ keresünk. 
Hocz&Medvegy Kft. Érd: 30/9381-
399, 30/3301-404
Férfi és nõi fõállású takarító 
munkatársat keresünk üzemtakarí-
táshoz. Hocz&Medvegy Kft. Érd.: 
30/9381-399, 30/3301-404
Bútorboltba 1 fő férfi munkatár-
sat keresünk: bútorösszeszerelésben 
való jártasság, kézügyesség előnyt 
jelent. Jelentkezni személyesen, 
fényképes önéletrajzzal űzletünkben: 
Oháza, Arany J. u. 19
Autószerelőt és autóvillamos-
sági szerelőt keresek, kiemelt 
bérezéssel Mezőhegyesre.  
0630/326-8218 
Nemzetközi cég keres munka-
társat  irodai adminisztrációs területre, 
német aktív vagy passzív nyelvtudás-
sal. Érd:  68/414-005 vagy office.
hungary@flyingteachers.com

Fóliás kertészetbe férfi- női 
munkaerőt  keresünk, csak Gádorosról 
B-kat jogosítvány előny. / Kiss /  
06/30/9787-271
A Koncsek Trans Kft. megbízha-
tó gépkocsivezetőt keres FURGONRA, 
csak nemzetközi fuvarozásban szer-
zett GYAKORLATTAL! Kizárólag dol-
gozni akarók hívjanak! Érdeklődni: 
+36204166840

tÁRSKERESÕ
Dúskeblű ismerkedne.  
06/70/295-5640
Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.
19 éves vadmacska ismerkedne.
 06/30/304-6103
Társközvetítés.  0630 355-
2039.
Új hölgy ismerkedne Oházán.  
06/30/576-8913
187 cm magas, 97 kg-os, 62 éves 
özvegy, rokkantnyugdíjas férfi, keresi 
társát nem dohányzó, őszinte, korban 
hozzáillő, nőiesen telt hölgy személyé-
ben.  0630/655-6522
Sissy Oházán ismerkedne.  
06/30/304-6103

KIaDÓ
Albérlet kiadó 2 személy részére.
  06/20/533-8057
Nagymágocs mellett termõ-
föld haszonbérbe adó. Érd.: 
06 20 38 34 420

Kiadó egy-két felnőtt részére 
egy szépen felújított, elegáns, bútoro-
zatlan, 2 szobás, nagykonyhás, egye-
dis, erkélyes, 2. em.-i lakás Orosháza, 
Könd utcában február 1-től. Csak 
igényeseknek! Bérleti díj: 60 ezer Ft 
+ 1 havi kaució + rezsi. Czédula 
Ingatlaniroda.  06-30/6555-165.
Csorvás központjában a 
Cooppal szemben üzlethelyiség 
kiadó.Kisebb vásárok céljára is alkal-
mas.  06-30-2056977
Csorvás Rákóczi u.3 alatt 
a szolárium mellett üzlet kiadó. 
Alkalmas irodának,műkörmösnek is. 
 06-30-2056977
A z  É l e t f a 
Egészségközpontban torna-
terem, masszázshelyiség, rendelő 
kiadó. 06/30/9551-722

VEgYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-
9954
MT tehenek 270. 000  Ft, tejhűtő, 
eladók .  06/20/297-5363
Jó állapotú használt mosó-
gép, szárítógép, hűtő eladó.  
06/30/2532-752
Füstölésre kemény fából (puha 
fával nem kevert!), zsákolt, szá-
raz fűrészpor Orosházán eladó.  
06-68/632-867.
Fűrészpor kemény fából, 
zsákolva Nagyszénáson eladó.  
06-68/632-324.

Kisbálás jóminőségű lucerna-
széna eladó Oházán. 06/30/358-
3815
Nagysúlyú hízók, törpe tacskók 
eladók.  30/665-70-27
Rajzos, németjuhász köly-
kök oltva, féreghajtva, mikrocsippel 
eladók! Kanadából importált szü-
lőktől, csak komoly gazdiknak.  
06-70/356-1546
Süldő, hízó eladó.  06/30/382-
8287
10 q búza eladó.  06/30/368-
8925
Nagysúlyú, hasított, fél sertés 
eladó.  06/30/394-3735
Nagy fehér hús és mangalica 
hízók eladók.  06/20/321-4667
Pusztaföldváron nagysúlyú 
hízó és 53 AK szántó eladó.  
06/30/549-5613
Száraz fűrészpor füstöléshez, 
fűszerpaprika / 2800 Ft / kg / eladó 
Oházán.  06/30/2078-860
KUKORICAVETÕMAGOK: 
Dekalb, Pioneer, Syngenta 
januárban akciósan rendel-
hetõk házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu  
06-20/980-4449
Elektromos betegágy tartozé-
kaival, gurulós etetőszék, WC-szék 
eladó. 06/70/3223-874
Sorközművelő kultivátor és 
fejógép eladó.  06/30/405-7072

Bontásból eladók:Tégla járó-
lapok, csabai hófogó cserép, Bohn-
cserép, kúpcserepek, kazettás 
bejárati ajtó, spaletták, tetőablakok,  
gáztűzhelyek, tőtéri ablakok, üvegtég-
lák, halszálkás bejárati ajtó, hőtárolós 
gáz-vízmelegítő,  kazettás ajtó,C-
30-as gázkazán,  saválló mosogató, 
mosogatók,5 l-es villanybojler, kézi-
mosó csapteleppel, + csaptelepek, 
Hungaropán bukó-nyíló fa ablakok, 
műanyag és zsalugáteres  ablakok, 
gáz- víz  vízmelegítők,  gázkonvek-
tor, koronás kúpokkal, hódfarkú kis-
cserép, szalag, minden méretű nyí-
lászárók, üvegfalak,asztali sparhelt, 
kutyól, vaskályha, mobillépcső cse-
répléc, Épületek bontását vállalom. 
Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács J. u. 
54.  06/68/416-362, +36/20/361-
2301
Hasított sertés eladó.  
06/30/617-8248
Körbálás lucernaszéna és 
búzaszalma eladó.  06/30/540-
1063
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A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

KARBANTARTÓ LAKATOS
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Elvárások:

• szakirányú végzettség,
• 2, illetve 3 műszakos munkarend vállalása.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,
• hegesztő vizsga,
• fémipari alapképzésben szerzett jártasság,
• AWI-hegesztő vizsga,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával

és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet
MÉRLEGJAVÍTÓ

munkakör betöltésére
Elvárások:

• elektronikai vagy mechanikai műszerész tapasztalat,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• 2 műszakos munkarend vállalása,
• önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával
és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:

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

TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves
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VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

Sopron legnagyobb szállodája,  a  Hotel Szieszta 
munkatársat keres 

ÉTTERMI TEREMFŐNÖK 
munkakörbe. 

FELADATOK:     
• a személyzet munkájának irányítása, közreműködés a napi 

munkában, munkafolyamatok szervezése, 
hatékony költséggazdálkodás

• árurendelés • kapcsolattartás a beszállítói partnerekkel
• az üzleti egységek törvényi és jogszabályi kereteknek  

megfelelő működtetése.

ELVÁRÁSOK: 
• szakirányú végzettség

• min. 3 év, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• angol és/vagy német nyelv társalgási szintű ismerete.

HostWare szállodai szoftver használatának  ismerete előny.

AMIT KÍNÁLUNK:
• stabil, hosszú távú munkalehetőség

• igény esetén szállás megoldható.

Motivációs levelét és fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát, 
kérjük, küldje el az etterem@hotelszieszta.hu e- mail-címre. 

Érdeklődni telefonon, a 06-30/384-5492-es számon  
az F & B-igazgatónál lehet.
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Az ATIVIZIG
 Hódmezővásárhelyi Szakasz- 
mérnöksége felvételt hirdet 1 fő

vízhasznosítási referens
közalkalmazotti munkakör betöltésére.
Munkavégzés Hódmezővásárhelyen. 

Bérezés a KJT szerint.   Feltétel: 
felsőfokú szakirányú végzettség.

Jelentkezni önéletrajz és végzettséget 
igazoló dokumentumok csatolásával 

a vhelyszm@ativizig.hu címen lehet.

Juttatások: Alapbér +
teljesítménybér + cafeteria!

Próbaidõ után havi nettó 180-220
ezer Ft.

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,

vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk betanított lakatos
és lakatos munkavállalókat!

Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!

Juttatások:
alapbér + teljesítménybér 

+ cafeteria + negyedéves és 
év végi bónusz! Nettó kereseti
lehetõség 150-200 ezer Ft/hó.

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,

vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk betanított

gépkezelõ jelentkezõket!
Feltétel 8 általános iskolai végzettség,
több mûszakos munkarend vállalása!

Bokrosi partnerünkhöz keresünk
KISEGÍTŐ CSOMAGOLÓI

munkára munkavállalókat! 
Feladatok: • Csomagolás

• Dobozolás • Munkaterület 
tisztán tartása

Bérezés: nettó 150.000 Ft/hó. 
Ingyenes munkába járás  

saját buszokkal! 
Jelentkezni: 
30/259-6237-es 
számon.

A jelenleg folyó beruházásoknak köszönhetően,
a bővülő kapacitás kihasználása érdekében, 

SÍKÜVEG MEGMUNKÁLÓ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
több műszakos munkarenddel. Érettségizettek előnyben!

Elvárás: • jó problémamegoldó készség • rugalmasság, precízség • jó fizikum
Előny: • Híddaru és targoncavezetői engedély!

• Üvegiparban és termelő üzemben szerzett gyakorlat!
AMIT KÍNÁLUNK: • Rendezett munkakörülmények, hosszú távú és biztos 

munkahely • Határozatlan idejű munkaszerződés
• Azonnali munkakezdési lehetőség • Előre tervezhető munkaidő beosztás

• Biztos jövedelem: Alapbér + teljesítménybér + kiegészítőbér 
+ műszakpótlék + cafetéria + egyéb juttatások 

(+ munkába járás támogatása, 3 év után 13. havi bér)
• Folyamatos fejlődési lehetőség, szaktudáshoz és tapasztalathoz igazodó, 

emelkedő munkabér

A jelentkezéseket az allas@oroshazaglas.hu és a 
kovacs.gyorgy@oroshazaglas.hu email címre várjuk!
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

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

Bokrosi partnerünkhöz keresünk
KISEGÍTŐ CSOMAGOLÓI

munkára munkavállalókat! 
Feladatok: • Csomagolás

• Dobozolás • Munkaterület 
tisztán tartása

Bérezés: nettó 160.000 Ft/hó. 
Ingyenes munkába járás  

saját buszokkal! 
Jelentkezni: 
30/259-6237-es 
számon. HSA Kft.

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 394-5640

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN, 
SÓDER KAPHATÓ!

Mihalics Tüzép
06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:
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FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

kitűzése, egyéb geodéziai munkák. 
06/30/938-4347
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Választási malacok eladók.  
06/30/236-3945
Kőltő húsgalambok eladók.  
06/30/8755-525
Kb. 200 kg-os mangalica-durok 
keverék hízó eladó.  06/30/3863-
801
Ferdecsigás takarmánykeve-
rő -380 V-os- eladó.  06/30/4955-
808
Süldők, hízók eladók 
Tótkomlóson. 0620/488-8150
Tűzifa eladó, házhoz szállítva.
  0630/493-4293  UETR AA 
5699357
Jó állapotban lévő 2 m-es hűtő-
pult eladó. 0630/477-2542
Szekrénysorok, előszobafal, 
ágyneműtartó, sarok ülőgarnitúra 
kihúzható eladó. 0630/903-3805
300 kg-os hízó eladó.  
06/30/481-3818
Függesztett permetező eladó.
 06-30/677-1833.
Burgonya kis és nagy tételben, 
zuhanykabin, sütni való tök eladó. 
06/30/572-5530

Tûzifa jó áron! Száraz minõ-
ségi tölgy bükk, rönk 30 Ft/
kg-tól, kugli 31 Ft/kg-tól, 
konyhakész 32 Ft/kg-tól. 
Száraz kalodás tûzifa tölgy, 
bükk, 1 m3-es 20.000,- 
Ft. Ingyenes kiszállítás. 
Kedvezményeinkért hív-
jon! 06-70/316-4431 EUTR: 
AA5879874
Kombinátor eladó.  
06-30/677-1833.
MTZ traktorok kiváltására 
alkalmas új HATTAT traktorok 50-110 
LE-s kategóriában készletrõl eladók. 
Használt traktor beszámítáa, finanszí-
rozás helyben megoldható. Új MTZ-
320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, MTZ-
892.2 traktorok vizsgáztatva rendel-
hetõk. 30/349-8133 Farkasagro 
Plusz Kft.
Melegvizes sterimo eladó. 
06-30/677-1833.
Tűzifa eladó nyárfa,fűzfa 14 ezer 
Ft/m3, juhar 18 ezer Ft/m3, tölgy, 
kőris 24 ezer Ft/m3 kiszállítva. 
0630/217-5575, 0670/506-8000   
UETR AA5987773

1 db disznóvágó asztal, 1 
db fűrészlap forrasztó eladó. 
0630/245-9187
Komondor kiskutyák kiváló 
minőségben eladók. 06-30/286-
0818.
Ágaprító eladó.  06-30/677-
1833.
Barna tojótyúk, jó tollazatú, 
kb. 2kg-os, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhető 550 Ft/db-tól. 
30/835-1121
Kis és nagybálás szalma eladó.
 0620/447-9113
Aggregátor eladó.  
06-30/677-1833.
Cirkula eladó.  06-30/677-
1833.
Tűzifa készletről, azonnal! 
Nagyszénás Hevesi Trans 
Kft. Hasított vegyes fa: 3.300 
Ft/100 kg, szelezék darabol-
va: 3.300 Ft/100 kg. EUTR: 
AA5952405.  +36-70/614-
8142. 
Betonkeverő eladó.  
06-30/677-1833.
Gitárok, erősítők eladók.  
06-30/9584-702.
Puli kiskutyák eladók.  
06-30/9584-702.
MTZ 50-es, tárcsa, kombinátor 
ekék, 2 m-es aprómagvető gép, trak-
torhajtású daráló eladó. Csanádapáca 
-  06-30/451-9879.

Új farmerok, halásznadrágok 
eladók, felszámolás miatt az ár fix, 
kb. 250-300 db.  06-30/367-
5104
Dobermann kiskutyák 
eladók.  70/424-7820.
Opel Astra kombi J dízel, 2012. 
novemberi, gyári állapotban eladó. 
Cserét beszámítok.  70/424-7820.
Eladó fejős tehenek, vemhes 
üszők, négy hónapos MT üszőborjak. 
Érd.:  06-30/820-0448
Kukorica eladó.  30/477-
4523.
Szójadara házhoz szállítás-
sal.  30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, fejes-
, kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-, 
saláta-, zellerpalánta eladó.  
06-30/625-25-93
Kis és körbálás gyepszéna, több-
féle minőségben eladó, házhoz szállí-
tás megoldható.  06-30/3540-869
Vásárolok Herendi, Zsolnay 
porcelánokat, szobrokat, ezüstöt, 
festményeket, dísztárgyakat.  
06-70/228-2994
Paprika-, káposztaféle-, tök-
féle palánta nevelését vállalom. 
Érd.:  70/930-2361.
Asztali csontfűrész eladó.  
06-20/496-4470
Gyepszéna, lucerna kis bála 
eladó. Szállítás megoldható.  
06-30/9031-269

Kecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884
Fekete bikaborjúk eladók.  
06/70/209-4884
Csödőrszamárral fedezte-
tést vállalok.  06/20/460-3773
Deres hidegvérű csődörrel 
fedeztetést vállalok.  06/20/460-
3773
Fabrikett és tyúkok-
nak vegyesmag eladó.  
06/30/511-8629
Nagysúlyú hízó élve vagy hasít-
va eladó.  06/30/394-3735
Nagysúlyú sertések eladók. 
 06/20/985-4731
Mezőkovácsházán 1440 
m2-es fóliaház, 75 kW-os kazánok 
kéménnyel, betonkeverők, 1 m-es 
lemezvágó olló eladó.  0630/414-
2208
Fűszéna Békéssámsonon 
eladó.  06-20/580-4232
Vemhes kecskék, 25-30 kg-os 
malacok eladók Békéssámsonon.   
06-70/652-1445
Körbálás lucernaszéna eladó 
Békéssámsonon.  06/30/299-
8995
A z  É l e t f a 
Egészségközpontban torna-
terem, masszázshelyiség, rendelő 
kiadó. 06/30/9551-722
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LEGÚJABB 
AJÁNLATUNK:

Eladó Orosháza, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
környékén egy 70 m²-es, 
2 szobás, összkomfortos, fel-
újított cs. ház 553 m² telken. 
2008-ban építették hozzá az 
előszobát, konyhát, fürdőszo-
bát, újra vezették a villanyt és 
vizet, alászigetelték stb. Fűtése 
gázkonvektorokkal történik. 2 
nagy, utcai szobás, karbantar-
tott, otthonos kis ház. Garázs, 
m.épület az udvarban, de a 
kapubejáró csak egy normál-
méretű személyautó számára 
alkalmas. CSOK, hitel igényel-
hető rá. I.ár: 7,8 M Ft. Érd: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

Orosháza, Szent István 
u. környékén eladó egy 
140 m²es, felújított, 2 lakásból 
álló, összesen 5 szobás, 2 
konyhás, 2 fürdőszobás csalá-
di ház 1462 m² telken. 2013-
ban teljes körűen felújított ( 
új vezetékek, víz- és hőszi-
getelés, tető stb.). Garázs, 
m.épület, nagy, fedett terasz, 
kis medence stb. Össze köl-
tözőknek, 2 generációnak 
vagy nagy családnak ideá-
lis. I.ár: 18 M Ft. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

ELADÓ LAKÁS: 

Orosháza, Könd utcán 
új építésű, 1. emeleti + tető-
téri, 91 m²-es, nappali + 2 
hálószobás, étkező konyhás, 
igényes kivitelezésű lakás 
saját, fedett udvari kocsibeál-
lóval eladó. I.ár: 16,9 M Ft. 
06-30/6555-165.

ELADÓ CSALÁDI 
HÁZAK:

Oh., Kodály Z. utcán, a 
Tescóhoz közel,  egy 50 m²-es, 2 
szobás, fürdőszobás, nyeregte-
tős  családi ház 1080 m² telken. 
Vegyes falazat, tető felújítva, a 
fűtése új kemencével történik, 
csatornázott, a gáz nincs beve-
zetve. A ház további felújítást 
igényel.  I.ár: 2,5 M Ft M Ft. 
Bemutatás: 06-30/6555-
165.
E l a d ó / c s e r é l h e t ő 
Orosháza, Szondi u. kör-
nyékén 80 m²-es, 1,5 szo-
bás, fürdőszobás, tégla falaza-
tú, cserépkályha fűtésű családi 
ház garázzsal, műhellyel 380 
m² telken. Csere csak 2 millió-
nál kisebb értékű pusztaföldvári 
vagy gádorosi, gazdálkodásra 
alkalmas családi házra lehetsé-
ges. I.ár: 2,9 M Ft. Érd.: 
06-30/843-8700.
Oh., Szent I. utcán 97 
m²-es, 2 és fél szobás, gáz-köz-
pontifűtéses, fürdőszobás, külön 
álló és utcai bejáratú, felújítan-
dó  házrész 400 m²-es saját 
telekrésszel. I.ár: 3,9 M Ft. 
Bemutatás: 06-30/6555-
165.
Oh., Szabó Dezső utcán, 
városközponthoz közel 
egy 4 szobás, gázfűtéses, 
ö s s z k o m f o r t o s 

lakóingatlan 614 m² telken. 
Az utcai, alátalpalt parasztház 
mögé (melyben az első 2 szoba 
van), 2000-ben épült egy 
tégla, tetőtér-beépítéses rész, 
mely szintén 2 szobás. I.ár: 
7,2 M Ft. Érd: 06-30/6555-
165.
Oh., Töhötöm utcán 100 
m²-es, 2 szobás + étkező - 
előszobás, gázkonvektoros, 
összkomfortos, tégla falazatú 
utcai, polgári házrész saját 
kertrésszel, aknás garázzsal. 
Az udvarban még 2 lakás van. 
I.ár: 9,5 M Ft. 2. em.-ig 2 
szobás, egyedis lakásra 
cserélhető. Bemutatás: 
06-30/6555-165.

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. Kiváló lehető-
ség lakás + vállalkozás cél-
jára is! I.ár: (15,5 helyett) 
13,5 M Ft. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.

Orosházán, a kórház 
közelében egy 110 m²-es, 
3 szobás, 2 fürdőszobás, szá-
raz, jó állapotú családi ház 
aknás garázzsal, műhellyel, 

1083 m² telken. Vegyes fala-
zatú, gáz és vegyes központi 
fűtésű, nagy udvar, gyümöl-
csöskert. Akár vállalkozásra, 
akár 2 családnak is alkal-
mas. I.ár: 15,5 M Ft. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda, 
06-30/6555-165.

Oh., Szőlő krt. mellett, 
bolt, gyógyszertár közelé-
ben eladó egy 160 m²-es, 2 
szintes, 24 m²-es nappalis + 
3 szobás, előkertes cs. ház 
aknás garázzsal, melléképü-
lettel, 700 m² telken.  Gáz és 
vegyes kp.-i fűtés, 2 fürdőszo-
ba, felújított, szigetelt lapos 
tető.  I.ár:  16,3 M Ft. 
Érd.:  06-30/6555-165.

Oh., Szőlő krt. köze-
lében eladó egy 1986-ban 
épült, 120 m²es, szinteltolá-
sos, 4 szobás + ebédlős, jó 
állapotú családi ház gáz- és 
vegyes kp.-i fűtéssel, garázs-
zsal, gazdálkodásra alkalmas 
1497 m² + 751 m² (ez utóbbi 
akár beépíthető) telken, 40 db 
termő gyümölcsfával. I.ár: 
18,3 M Ft  + 1 M Ft 
az építési telek. Érd.: 
06-30/6555-165.
Orosháza, Székács 
József u. 41-43. szám 
alatti, 25 éve üzemelő 
Bizományi Áruház für-
dőmedencés családi 
házzal, 3 kialakított üzlet-

helyiséggel, 3 garázzsal, sok 
raktározási lehetőséggel, 2100 
m² telken. A két ingatlan csak 
együtt eladó. Telephelynek, 
más jellegű vállalkozásnak is 
alkalmas. I.ár: 45 M Ft. 
Érd.: 06-30/606-8270, 
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 TELEK, 
NYARALÓ, ÜZLET:

Oh., Szentesi úton, 
Gyopárosfürdőhöz közel 
egy 709 m²-es beépíthető 
telek, mely családi ház vagy 
üdülő építésére alkalmas. 
Villany és fúrt kút a telken 
belül.  I.ár: 1,5 M Ft. Érd.: 
06-30/6555-165.
O h .  – 
Gyopárosfürdőn,  a 
Harkály utcában 701 m²-es, 
bekerített építési telek 
12 m²-es tégla épülettel. 
Villany, víz a telken, gáz 
az utcában. I.ár: 3 M Ft. 
06-30/6555-165.
Oh.- Gyopárosfürdőn, 
Barátság u. környékén egy 
40 m²-es, nappalis + 2 háló-
szobás faház nyaraló. Villany, 
víz, fúrt kút van, gáz a telken 
belül. A telek 656 m². I.ár: 
3,5 M Ft. 06-30/6555-
165.
Oh. belvárosában, a 
főtér mellett egy 107 
m²-es, teljes felújításra szo-
ruló ÜZLETHELYISÉG.  Egy 
légterű, utcai bejáratú, 
nagy kirakatos üzlet + WC 
és mosdó. I.ár: 25 M Ft. 
06-30/6555-165. 



8  2019. január 25.

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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


