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ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

MAXI 
kisteherautók
bérelhetők.

06-70/398-7317
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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

MEGEMLÉKEZÉS

RAVASZ
JÁNOSNÉ

halálának 10. évfordulóján
emlékezik szerető családja.

„Mint gyertyaláng lobban el az élet,
mint egy gyors folyó, rohannak az évek.

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.”

MEGEMLÉKEZÉS

Szerető családja

ID. SITKEI
ISTVÁN

halálának 10. évfordulója
alkalmából.

„Elfelejteni téged sosem 
lehet, csak megtanulni élni

nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk

MEGEMLÉKEZÉS

PÁLI JÁNOS
halálának 

3. évfordulójára.
Felesége, lánya, fia, veje, menye és unokái

"Ott vagy most már, ahol senki se lát. Ott vagy most már, ahol semmi sem 
fáj! Ott vagy, ahol már nincsenek kérdések, ami utánad maradt színtiszta 
érzések! Gondolatban sírodnál suttogom a nevedet. Gondolatban sírodnál 
megfogom a kezedet. Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem, és te 
ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem. S ha majd én is egyszer 
lecsukom a szemem, ne fájjon már semmi, csak te ott legyél velem. Ne 
sírjon az, ki akkor nem jöhet velem, mert aki utánam jön, annak majd én 
nyújtom a kezem!"

ELNÉZÉST
KÉRÜNK 

a gyászoló rokonoktól,
ismerősöktől, hogy 

Kovács László 
orosházi lakos 

köszönetnyilvánítása
a temetése előtti
napon megjelent.

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen 
lakó-pihenőövezetben ház eladó, ár: 22 M 
Ft.  06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve épült, blok-
ktégla építésű, 4 szobás ház 2 garázs-
zsal, melléképületekkel eladó.    
06-30/7180-792, 06-70/6269-200
Eladnám, vagy elcserélném bel-
városi lakásra, Szőlő városrész-
ben lévő, 3 szintes, sorházi laká-
somat.  06-30/9459-703
Oh., Fácános u. 14. sz. alatti, fel-
újított faház eladó, irányár: 10.5 
M Ft.  06/30/265-0492
Oháza, Martinovics utcában 
parasztház eladó. 06/70/227-4047
Mezőhegyes 28-as 9/5-ös sz. 
majorban ház eladó.  06/20/277-6523
Társasházi lakás eladó.  
06/30/206-8184
Kardoskút külterületén 12 ha 400 
AK szántóföld eladó.  06/20/532-4567
Eladó I. emeleti, 90 m2-es 3 szobás 
lakás. Kisebb lakást, garzont beszámítok. 
Ár: 16.500.000. 06-20/425-0418
Oházán 3 szobás családi ház garázs-
zsal, nagy udvarral eladó.  06-70/318-
7657
Orosháza, Székács J. u. 31. sz., fel-
újítandó ház eladó.  06-20/940-7779
Nagyszénáson vásárolnék min. 3 
szobás , téglaépítésű, jó állapotú, kertes 
házat. Ajánlatokat: 06/30/460-3441.
Oházán, az Egressy utcában, 400 
m2-es zártkert eladó.  06/30/327-
3326

Oházán, a Szőlő körúton, kertes ház 
eladó.  06/20/5300-058
Oháza, Kisfaludy utcában 2 db 
építési telek /2x80 m/ egyben eladó. 
Összközmű az utcában. Irányár: 4 M 
Ft.06-30/327-3326
Eladó 3 szobás kockaház. 06-
70/366-1441, 06-30/360-7936
Zártkert eladó. 06/30/621-9524
Pusztaföldváron 6 hektár föld 
eladó. Érd.:06/20/9629592
Oházán 3 szobás, kertes ház 
eladó. 06/30/811-2030
Szentetornya külterületén 46 AK 
föld eladó. 06/30/479-1066
Oh., Kelet u. 33. sz.,felújított  össz-
komfortos, nyeregtetős, parasztház 
eladó.  06/70/553-0067
Telek eladó Oházán, a Puttony utcá-
ban.  06/30/598-3141
Springer-dűlőn szántó  -1.2 ha- 
eladó,  06/30/179-5533
Nagy, fűtött garázs eladó.  
06/30/179-5533
Belvárosi, I. emeleti, 3 szobás lakás 
eladó.  06/20/611-4590
Nagyszénáson, az öntöző alatt 
012/6 hrsz. 210 AK termőföld eladó.  
06/70/771-3884
IV. emeleti, téglalakás eladó.  
06/30/213-6871
Oh., Juhász Gy. u., II. emeleti, 
49 m2-es, 1 + félszobás , erkélyes, 
rendezett, zöldövezeti lakás eladó.  
06/20/435-9246
Oháza, Töhötöm utcában 1500 
m2-es, beépíthető, telek eladó. 06-
70/261-6102

Összkomfortos ház eladó.  
06/30/426-4820
Újosztáson /Téglagyári út / 0.5 
kat. hold  zártkert /szántó/ eladó / kiadó 
/ azonnal átíratható.  06/20/412-1228
Zártkert eladó.  06/70313-1906
Oh., Vajda u. 3. sz. ház eladó.  
06/20/473-7348
Szőlő városrészben beépíthető 
sarki telek eladó.  06/30/568-1708 
/ este /. 
Gárdonyi lakótelepen négy köz-
művesített építési telek egyben eladó: 4 M 
Ft.  06/30/529-5219
Üzlethelyiség eladó Orosházán, a 
Vásárcsarnokban .  0630/477-2542
Kaszaperen: 5 szobás ház működő 
italbolttal eladó. Faház, működő vegyes-
bolttal eladó.   0620/568-8831
Nagyéren igényesen felújított 
családi ház eladó.  0630/477-2542
Tótkomlós, Luther u. 14. sz. alatti 2 
szobás  összkomfortos nagy családi ház, 
nagy telekkel eladó. Irányár: 5 M Ft.  
0670/2522-327
Eladó Orosháza belvárosában 
egy elegáns, fiatalos, kívül-belül 
igényesen felújított, 72 m2-es, 
nappalis + étkezős + 2 hálószo-
bás lakás új, beépített bútorok-
kal, gépekkel. 2 erkélyes, keleti 
és déli tájolású, panelprogram-
ban részt vett, liftes házban, 9. 
emeleti. Alacsony rezsi! Azonnal 
költözhető! Ára: 14,4 M Ft. 
Érd.: Czédula Ingatlaniroda  
06-30/6555-165.

Eladó Orosháza belvárosában, 
kellemes, csendes utcában egy 
jó állapotú, téglaépítésű, szige-
telt, 4,5 szobás, 140 m2-es, elő-
kertes, kétszintes családi ház. 
Jellemzői: gáz- és vegyes köz-
ponti fűtés, ipari áram, kamera 
és riasztó rendszer stb. A tér-
burkolatos udvarban 2 garázs 
(18 m2 és 17 m2) és egy 19 
m2-es tároló van. Az ingatlannal 
együtt kerül értékesítésre a mel-
lette lévő, önálló helyrajzi szá-
mon található parkosított telek, 
amely 80%-ban beépíthető. 
Irányár: 25,9 M Ft. Érd.: Czédula 
Ingatlaniroda  06-30/6555-
165.
Üzlethelyiség eladó, vagy 
kiadó Tótkomlós, Kossuth 
u. 11.A Festékbolt mellett.  
0630/278-0563
Összkomfortos, családi ház 
eladó. 06-30/8368-113
Oháza, Tükör u. 42. sz. alatt 672 
m2-es építési telek eladó. 06-30/544-
0639
Nagymágocs külterületén 
termőföld eladó vagy kiadó.  
06-30/540-1063
Orosháza, Zöldfa utcában ház 
eladó.  06-70/246-7470
Összkomfortos parasztház 
eladó a Jókai utcában.  06-30/362-
0951
Nagyszénáson ház eladó.  
06-20/587-0541
Pusztaföldvári út mellett zártkert 
házzal eladó. 06-20/515-9104
Családi ház eladó vagy lakásra cse-
rélhető.  68/410-011
Keresek eladó lakást Oháza belvá-
rosában földszinti, I. emeleti, téglaépíté-
sűt.  06-30/898-6889
Nagymágocson kétszobás koc-
kaház eladó.  30/477-4523 
Német partnereim részére kere-
sek családi házat, tanyát, nyaralót.  
30/282-9225.
Gyopárosfürdőn, üdülőövezet-
ben beépíthető, 725 m2-es telek 
eladó. Érd.: 18 óra után  06-30/9285-
289.

Felújított tanya 6 ha földdel eladó 
Csorvástól 1,5 km-re, kövesút közelében. 
 06-30-275-0396 ; 06-30-698-3085
Csorváson  47-es főút mellett ter-
mőföld eladó vagy kiadó.  06-30-
9283-266
Mezőkovácsházán, az 
Alkotmány utcában, összkomfortos, 
szigetelt ház eladó. 0630/910-3189
Gádoroson eladó 2,5 szobás, össz-
komfortos családi ház -fűtés: gáz- és 
vegyes tüzelésű központi- 6665 m2 föld-
del, Békés és környéki házat, tanyát, 
nyaralót, üzletet és -10 évesig- autót 
beszámítok.  06-30/383-5976

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik 
-személy-teher-mezőgazdasági- szere-
lése, javítása, értékesítése, felnijavítás. 
Gál Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Suzuki Swift 1.0 Gl  , vonóhoroggal 
eladó.  06/70/607-5691
2002-es garázsban tartott Volvo S 
40 eladó.  06/20/324-3399
Skoda Felicia benzines, 2 év 
műszakival 220.000 Ft-ért eladó.  
70/632-5836.
Renault Megane 1,5 év műszakival 
eladó.  30/387-2066.
Opel Astra 2 év műszakival 250.000 
Ft-ért eladó.  70/424-78-20.
Lakókocsik (5 db) telepítésre, 2 
év műszakival eladók 230.000-900.000 
Ft-ig.  70/424-7820.
VW Sharan 2009-es, 4x4-es, 7 sze-
mélyes, megkímélten 2.999.999 Ft-ért 
eladó (6 éve nálam van). Cserét beszámí-
tok.  70/424-7820.
Nissan Navara 2009-es, terepen 
nem használt, 3 tonnás horoggal, megkí-
mélten eladó 3,6 MFt-ért. Cserét beszá-
mítok.  70/424-7820.
Skoda Fabia kombi 1,4-es, dízel, 
megkímélten eladó 950.000 Ft-ért. 
Cserét beszámítok.  70/42-47-820.
VW Beetle Bogár cabrio 1,2 M Ft-ért 
eladó, cserét beszámítok.  70/424-
7820.
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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!

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 394-5640

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

Wartburg 1,3-as, műszakival, 
110.000 Ft-ért eladó.  70/424-7820.
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom.  30/421-85-75, 
70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Jumz-65 traktor eladó.  
06-30/401-5403
Régi motorkerékpárokat, 
Velorexet vásárolnék gyűjteményem-
be.  30/950-9170.
Neuzer Ravenna 30 típusú fehér 
színű, női, városi, 3 sebességes, dinamós 
kerékpár gyermeküléssel vagy anélkül 
eladó Szentesen.  30/814-9099.
Simson, Pannónia Danóvia, 
Jawa, Csepel, Ural stb. motorokat ven-
nék.  0630/956-2309

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás 
és Pusztaföldvár, Csorvás kör-
nyékén. 06-20/346-4975
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 775-4163.
RÉGI motorokat keresek, Simson, 
Jawa, MZ, stb.  06/20-572-5142.
Diavetítot, diafilmeket, gyer-
mekjátékokat, legókat, társasjáté-
kokat, régi vasút modelleket, gombfoci 
készletet, mesekönyveket készpénzfize-
téssel vásárolok. 06-20/806-4448

Nyugdíjas hölgy szintén nyugdíjas 
lakótársat keres.  06-30/585-0320  
Garázst keresek megvételre a 
belvárosban. 06/30/252-8128
Jó állapotú, 2 szobás, konvektoros 
házat, vagy I. emeleti lakást vennék 
Oházán.  06/30/253-3405
2.50 x 19 vagy 2.75 x 19 külsőgumit 
keresek.  06/20/914-7651
Mindenféle vasat megveszek, 
érte megyek.  0630/8299-336
Hagyatékot, régiséget, hús-
darálót (22-es, 32-es), demizsont, 
könyvet, szerszámféléket vásárolok.  
06-70/391-2503
Némakacsát, vadkacsát, kaka-
sokat, selyembaromfit és postagalam-
bot vásárolok. Érd.: 06-30/843-3322.
Keresek eladó lakást Oháza belvá-
rosában: földszinti, I. emeleti, téglaépíté-
sűt.  06-30/898-6889

OKtatÁS
Aranykalászos gazda, méhész,  
dajka, eladó, boltvezető, vagyonőr, ven-
déglátó OKJ-s képzések. A tanfolyam 
és távoktatás helye: Orosháza www.okj-
centrum.hu E:000846/2014/A001122  
06-30/310-8934.
Szakács, cukrász, pincér, vendég-
látásszervezõ, vendéglátó üzletvezetõ, 
vendéglátó eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam.  06-70/637-4750. 
www.minervakft.hu; (E-00909/2014/
A001-A011).
Matematika korrepetálása, 
középiskolásoknak érettségire fel-
készítés .  06/30/603-2305
Tanuljon angolul beszélni, anya-
nyelvű tanárral. haladóknak - teljesen 
kezdőknek, délelőtt is.  06/30/184-
8414
Zongoraórák kezdőknek.  
06/30/904-9095
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság
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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)

Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan 

házhoz szállítva 
közvetlenül a kitermelőtől!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható!)  

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
n Raklapos diószén  44.450 Ft/tonna (44,45 Ft/kg)

Megrendelését  a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül  
a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2019. február 28-ig érvényesek!

SZOlgÁltatÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül, 
vízvezetékszerelés. 06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, rakodókkal is. Helyben és vidékre.  
Gelegonya József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt 
szűrővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 
10 év garancia.  06/30/3387-737

Kőművesmunkát, burkolást, tér-
kőlerakást, tetőjavítást, csatornázást, 
festést, bádogosmunkát,  kerítések építé-
sét  vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamot-
tozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, költöz-
tetés.  06/30/938-4412
Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805

Kútfúrás.  06/30/554-5544
Májer Ékszer minden csütörtökön. 
Tartós használatú nyakláncok, karkötők, 
egyedi gyűrűk, karikagyűrűk készítése, 
javítása, kőpótlás. Oh., Kölcsey u. 13.
Favágás, fakivágás garanciával. 
 0630 311-9523.
Fák metszését vállalom.  
06/30/799-8975
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most!  
�06-70/244-4141
Sóder, homok, kő, föld, töltésanya-
gok kiszállítással megrendelhető!  
+36-20/4824603
Baromfikopasztást vállalunk, 
konyhakészre.  06/30/245-7332
Figyelem! Tetők javítását, 
áthajtását, szegélyezését, fóliázását, 
bádogozását, és új tetők készítését 
vállaljuk. Referenciákkal rendelkezünk. 
Kedvezményes anyagbeszerzés.  
0670 4328-483.
Tetőszigetelést vállalok.  0670 
432-8483
Trapézlemez-tetők készítését 
vállalom.  0630 935-6800.
Palatetők javitását és tetőszigete-
lést vállalok.  (30) 935-6800.
Beázások javítását vállalom.  
0670 432-8483.
Kőművesmunkát vállalok.  
06/30/688-5643
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők 
gépi tágítása, megrendelés 
leadása. Vásárcsarnokban 
tasak-, tészta-, bizsuárusnál.

GYÓGYCIPŐK és méretre, 
igény szerinti cipőkészítés, 
hagyományőrző csizmák készí-
tése.  06/30/283-4260
Lomtalanítás a pincétől a padlá-
sig.  06-70/262-5070.
Gépi földmunka, tuskó írás, rako-
dás, bejáró, útépítés, úthengerezés.  
+36-20/4824603
Törmelékszállítást, udvartaka-
rítást, gallyelszállítást  vállalok. 
 06/30/356-7324
Erõs, dinamikus masszázs 
letapadt és kötött izomzat-
ra! Mirtusz Masszázs Stúdió, 
Békéscsaba Csaba köz, 
20/291-6680.
Kőművesmunkát és hidegbur-
kolást, festést, hőszigetelést  vállalok.
06/30/768-9817 
Ereszcsatorna szerelése, javí-
tása, tisztítása. Kéményszegélyek 
készítése.  06/30/380-3397
Tetõfelújítást, új tetõ készíté-
sét, bádogosmunkát, ácsmunkát és 
bármilyen tetõ- és bádogosmunkát 
vállalok kedvezményes áron anyag-
beszerzéssel is. Hívjon bármikor.  
30/880-7416
Szobafestés mázolás korrekt 
áron.  06704177663
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
Frissítő masszázs  !  06/70/258-
1809

Lakástakarítást vállalok.  
06/20/953-5168
Szobafestést, kisebb kőműves 
munkákkal vállalok, vidékre is. 
 06/70/415-5500
Frissítő és gyógymasszázs 
hívásra házhoz megyek. Soványné Kanka 
Timea gyógymassszőr.  0630/353-
1436
Kertrendbetétel, tereprendezés, 
fakivágást, gallyalás. 06-70/591-
2873.
Anyagi biztonságot szeretnél? 
Építs üzletet, segítek. felix-
felix.0214@gmail.com
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, gépi földmunkák 
és emelőkosaras gép bérbe-
adása.  06-30/903-4582.
Teljes körű lakásfelújítás garan-
ciával, számlaképesen.  06/30/383-
3083
Költözködést vállalok.  
06-30/5110-196
Kivehető fogsor készítése, javítá-
sa, fogpótlás, alábélelés, kapocs, törés-
javítás garanciával.  30/908-1798.
Kapuk készítése.  30/928-1085.
Számlaképesen vállalunk 
kőművesmunkákat, hozzáépítést, 
tanyákon is.  0670 548-0224.
Udvartakarítást, lomtalanítást,  
fakivágást vállaljuk.  06/20/460-
5230
Bádogos vállalja ereszcsatorna, 
széldeszka, hemplat cseréjét, rövid hatá-
ridõvel.  06-70/5643-319

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, glettelés, javítómunkák, 
hőszigetelés. 20 év tapaszta-
lattal, elérhető referenciamun-
kákkal, számlaképesen, rövid 
határidővel.  30/440-0644, 
pnfsolutionsltd@gmail.com
Bármilyen bádogos munkát válla-
lok, esőcsatorna horganyzott lemez 2500,.
Ft/m munkadíjjal, Lindab lemez anyagbe-
szerzéssel, széldeszka javítása, ácsmun-
ka, cserepezés.  0670/5664-598
Tetőfedő bádogos cserépléce-
zés, széldeszkázás, szegélyezés, Lindab 
lemez felrakása anyagbeszerzéssel együtt 
vállalom.  0670/566-4595
Udvartakarítást, lomtalanítást, 
szemétszállítást rossz hűtők, mosó-
gépek, villanybojlerek elszállítását vállaljuk 
 06/20/460-3773

MUnKa 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
25 év alatti, OKJ-s bizonyítvány-
nyal rendelkező munkatársakat 
keresünk napelemes rendsze-
rek és naperőművek kivitele-
zéséhez. A szakirányú végzett-
ség nem feltétel! Jelentkezés: 
+36-30/929-41-83
Orosházára keresünk fizikai 
munkást,forgácsolót,esztergályost,-
megmunkáló központba munkavállalót, 
bevont elektródás hegesztõt.  20/500-
6276.Nivella Kft.

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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 52019. február 22. Eladná az ingatlanát? Segítünk! INGYENES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, 
2 % + ÁFA  közvetítői díj a Czédula Ingatlanirodában! 06-30/6555-165.

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

Ponyvás-nyergesre 
keresünk - belföldi -

munkára
GÉPKOCSIVEZETŐT.

Orosházi telephely, 
szabad hétvége.

06-20/9422-430, truckmaster@globonet.hu

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban
fizető munkahelyén! 

Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások, előrelépési lehetőség és céges 

buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget! 
JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tengelyne.krisztina@work-force.hu

+36 20/269 96 83

MUNKALEHETŐSÉG! 
PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKA- 
VÁLLALÓKAT OROSHÁZI MUNKAVÉGZÉSRE  

KIKÉSZLETEZŐ, BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ,  
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ POZÍCIÓKRA.

+36 20 934 40 16 • tirpak.rita@work-force.hu

Work Force Kft.

Az OROSházaGLAS K�. 

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ
munkatársat keres.

Elvárások, feltételek: •AutoCAD ismerete alapvető követelmény
• Precizitás, pontosság, műszaki kompetenciák •Érettségi

Feladatok: •A CAD rajzdokumentáció elkészítése, mely tartalmazza a 
minőségi és méretkövetelményeket, tűréseket, az ellenőrzési előírásokat 

•Gyártásindítási lapok összeállítása
•Technológiai sorrend ellenőrzése •Kapcsolattartás a megrendelők műszaki 

ügyintézőivel, fejlesztőivel, tervezőivel.
• A szükséges segédeszközök, sziták, sablonok rajzi dokumentációjának 

elkészítése, legyártatása.
• A termelési folyamatban használt dokumentációk és segédeszközök 
naprakész állapotának folyamatos ellenőrzése és figyelemmel kísérése

• A gyárthatóság feltételeinek biztosítása céljából együttműködés a 
kereskedelmi szervezettel, a feldolgozó üzemmel, valamint a minőségellenőrrel.

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az 
allas@oroshazaglas.hu e-mail címre 2019.március 10-ig.

Az OROSházaGLAS Kft. felvételt hirdet

MŰSZAKI ADMINISZTRÁTORI
MUNKAKÖRRE

Elvárás: • középfokú végzettség 
• alapszintű gazdasági ismeretek

• felhasználó szintű számítógép ismeret (word, excel)
Előny: • műszaki affinitás 

• műszaki rajzolvasási ismeret
• angol nyelv ismerete • gépírás tudás

• hasonló munkakörben szerzet
 tapasztalat.

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az
allas@oroshazaglas.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2019. március 3.

Az OROSházaGLAS K. 
bővülő csapatába 

KARBANTARTÓT 
keres orosházi munkavégzésre 

A pozíció betölthető: 
Gépszerelő, gépjavító, vagy 

karbantartó, vagy  autószerelő, 
mechatronikai műszerész 

végzeséggel 

Előnyt jelent: 
Hidraulikai, pneumakai, vagy 

elektronikai tapasztalat. 

 
 

MUNKÁBA JÁRÁST  
TÁMOGATJUK!  

Fényképes önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre várjuk: 

allas@oroshazaglas.hu 

Jelentkezési határidő: 

2019. március 10. 

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.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

HŰTŐHÁZI RAKODÓ
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Feltétel:

• 3 műszak vállalása.

Előnyt jelent:
• targoncavezetői engedély.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

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

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

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. A Szarvasi Agrár Zrt. ÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁLÁLLÁST KÍNÁL
2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló2019. szeptember 1-én beinduló

ÖÖÖÖÖrménrménrménrménrménykúti ykúti ykúti ykúti ykúti TTTTTejfejfejfejfejfeldolgoeldolgoeldolgoeldolgoeldolgozzzzzó üzó üzó üzó üzó üzemébeemébeemébeemébeemébe
az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:az alábbi munkakörökbe:

- sajtmester - tejtechnológus- sajtmester - tejtechnológus- sajtmester - tejtechnológus- sajtmester - tejtechnológus- sajtmester - tejtechnológus
- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ- üzemi technológiai gépész - gépkezelõ
- kazánkezelõ - pasztõrözõ- kazánkezelõ - pasztõrözõ- kazánkezelõ - pasztõrözõ- kazánkezelõ - pasztõrözõ- kazánkezelõ - pasztõrözõ
- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)- betanított tejtermékgyártó (sajtkészítõ)
- betanított sajtérlelõ- betanított sajtérlelõ- betanított sajtérlelõ- betanított sajtérlelõ- betanított sajtérlelõ
- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens- laboráns - minõségbiztosítási asszisztens
Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:Alkalmazási feltétel:      szakirányú végzettség, szakirányú végzettség, szakirányú végzettség, szakirányú végzettség, szakirányú végzettség,
élelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítványélelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítványélelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítványélelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítványélelmiszeripari szakirányú gyakorlat, jogosítvány
Betanított munkakör esetén nem kizárólagos alkalmazási feltétel a szakirányú gyakorlat!

Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:Jelentkezési és önéletrajz megküldési határidõ:
2019. február 28-ig2019. február 28-ig2019. február 28-ig2019. február 28-ig2019. február 28-ig

agrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy azagrarrt@agrarrt.hu email címen, vagy az
5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.5540 Szarvas, Szabadság út 30. postai címen.
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Villanyszerelõ munkatársat 
keresünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/
nap. Szállás biztosított. info@karaszvill.
hu Kárász -Vill Kft.
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 éves kortól, 
top keresettel.  00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16 (Pabian&Partner)
Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe egy mûszakos munkarendben 
betanított munkásokat keresünk! A mun-
kaidõ H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal a textradekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)
Férfi-női munkaerőt keresek 
virágkertészetbe. 06/30/326-0232
Építőiparban jártas segédmun-
kás kollégát keresek. Székács Vilmos 
bádogosmester.  06/30/269-0039
Éjszakai műszakba pékáru cso-
magolására női raktárost felveszünk./ 
Plinius Duo Kft/   06 70 39 789 37

A Z + F Metál Kft. szegedi telephe-
lyére keres öntvénymegmunkáló mun-
kakörbe munkatársakat. A munka jellege 
betanított munka, szakképzettséget nem 
igényel. Bérezés megegyezés szerint. 
Vidékrõl a bejárás megoldott. Érdeklõdni 
a  06709401263-as telefonszá-
mon kizárólag munkanapokon 8 és16 
óra között.
Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipari 
nagyvállalatok állásajánlataiból 
válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesz-
tő, stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelőleget és hosszú távú 
munkát biztosítunk. Érdeklődni 
8-20 óráig a  06-70/639-9920 
telefonszámon -JOBmotive Kft.-

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat 
keres nemzetközi autóipari cég 
győri és mosonmagyaróvári 
munkahelyére. Versenyképes 
fizetés mellé, cafeteria-t, szál-
lást, munkába járást, bérelő-
leget biztosítunk. Érd.:  
06-70/415-9020 -JOBmotive 
Kft.-
Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munkába 
járás, hazautazási támogatás, 
bérelőleg. Érd.:  06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-
Orosházi virágkerteszetbe hely-
beli, női munkavállalót keresek.  
06-70/290-1208

Szalai Dózer Kft. nyerges-bil-
lencses munkára E. kategóri-
ás gépjármû vezetõt felvesz 
dunántúli hetelõs munká-
ra. Szállás, utazás biztosítva. 
Kiemelt bérezés. Érdeklõdni: 
06/20/910-6869.
Udvartakarítást, rossz hűtők, mosó-
gépek, lomok elszállítását , fák kivá-
gását vállaljuk  06/20/460-3773
Orosházi cégünk gyakorlattal 
rendelkező gépkezelőt keres forgórako-
dóra!  +36204824603
Villanyszerelőt, villanyszerelés-
hez értő embereket keresünk vidékre, 
nettó 230.000 Ft-tól. 30/310-6098, 
9-17 óráig, Kormos Attila.
Fizikai munkára férfi munkaerőt 
keresek Oházán.  06-30/6388-374 
- Jeszenszky.
Lakatosokat keresünk vidé-
ki munkára nettó 230.000 Ft-tól. 
30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos Attila.

A Hocz és Medvegy Kft. oroshá-
zi munkahelyre 15 fõs takarító csoport 
irányításához csoportvezetõt keres! Érd.: 
30/9381-399, vagy 30/3301-404
Autószerelőt és autóvillamos-
sági szerelőt keresek, kiemelt 
bérezéssel Mezőhegyesre.  
0630/326-8218 
Spedoriant KFT. sofőrt keres 
belföldi, hetelős munkára nyer-
ges, ponyvás szerelvényre.  
06-30/9356-421
800.000 Ft kezdő kereset. 
Nemzetközi médiacsatorna területi kép-
viselőt keres. Laczkó Anna 30/261-6261 
Fiatal bejárónőt keresek.  70/396-
7137.
Gyõri munkahelyre targoncáso-
kat, hegesztõket és szalagmunkára férfi 
dolgozókat korrekt bérezéssel felveszünk. 
Szállás ingyenes, utazást térítünk.  
06-20/949-3036 Gekko Hungary 2014 
Kft.
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Az OROSházaGLAS K�. pályázatot hirdet

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe, 2 műszakos munkarendbe.

Feladatok: • termékek vizuális ellenőrzése, mérése, minősítése
• mérések dokumentálása, jegyzőkönyvek kiállítása
• a gyártási terület támogatása minőségügyi oldalról

Feltétel: • középfokú végzettség
• számítógépes ismeretek / Word – Excel 

gyakorlati szintű ismerete
• precizitás, megbízhatóság, felelősségteljesség 

ELŐNY: • hasonló területen szerzett tapasztalat 
• mérőeszközök gyakorlati szintű ismerete

• műszaki rajzolvasás 
Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az 

allas@oroshazaglas.hu e-mail címre!
Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 

Pékségbe áruszállító és karban-
tartó munkatársakat keresünk. 
 0670/3315-1942
Orosházi betanított munkát 
kínálunk. Céges buszt biztosí-
tunk. Infó:  06-20-934-4016. 
Work Force Kft.

tÁRSKERESÕ
Dúskeblű ismerkedne.  
06/70/295-5640
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Társközvetítés.  0630 355-2039.
19 éves cicababa ismerkedne.  
06-30/953-3189
Kedves, 23 éves lány ismerked-
ne.06-20/373-2432
Dúskeblű, új lány ismerkedne 
Oházán. 06/30/576-8913
Kedves, igényes lány  ismerkedne.
 06/20/568-0083
68 éves nő keresi párját 73 éves 
korig orosházi férfi személyében. 
06/30/439-4743
45-55 év közötti hölgyet keresek 
ismerkedés céljából. 06/30/602-6949
Új, csinos hölgy ismerkedne 
Oházán. 06/30/576-8913

26 éves, orosházi lány ismerkedne. 
0620/6144-474 -csak számkijelzés-
sel.
Új romantikus, tapasztalt  lány 
ismerkedne.  06/30/6781-463

KIaDÓ
Kert művelésért kiadó. 
06/30/612-2296
Albérlet kiadó. 06/20/585-1233
Garázs kiadó a Lehel utcai garázs-
soron.  06/20/9146-170
2 szobás, berendezett, egye-
di fűtéses albérletet kiadó : 60.000 
Ft+rezsi.  06-30/943-9367
Oháza, Győri V. tér 2. sz. alatt üzlet-
helyiség kiadó. Érd.:  a 68/512-
461-es telefonszámon. 
Kiadó garázst keresek Orosházán. 
 20/444-3698
Különbejáratú, összkomfortos 
albérlet egy fő nyugdíjas hölgy részére 
kiadó, esetleg gondozását is vállaljuk. 
 06-20/483-1114

VEgYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-
9954
MT tehenek 270. 000 Ft, tejhű-
tő,fekete leválasztott csődőrcsikó , iá: 
180.000 eladók .  06/20/297-5363

Száraz fűrészpor füstöléshez, 
fűszerpaprika / 2800 Ft / kg / eladó 
Oházán.  06/30/2078-860
Kisbálás jóminőségű lucerna-
széna eladó Oházán. 06/30/358-
3815
Eladó 130-180 kg-ig hízó, 360 Ft / 
kg. 06/30/947-4786
Eladó körbálás gyepszéna, kuko-
ricaszár, szalma, tető alatt tárolt körbálás 
lucernaszéna.  06/20/416-4676
Bútorok, famázsa, termény-
daráló eladó.  06/70/366-8441, 
06/30/960-7936
Körbálás szár eladó /120 X 125-
ös / akár szállítással is Oházán. 
06/30/358-3815
Ágaprító eladó.  06-30/677-1833.
13 db választott malac  eladó. 
06/70/543-7000, 06/70/214-9733
Nagyon szép tollas tojótyúkot már-
cius 9-re előjegyzek. Kérésre megtisz-
títjuk, házhoz szállítjuk. 62/297-079, 
30/299-3168
TYÚK-KACSAVÁSÁR! Földön 
nevelt, NEM ketreces, gyönyörû tol-
las, 14-hónapos tyúk 690 Ft /db, 20 
db-ra +2 db AJÁNDÉK. Magyar, hápo-
gós, 3-4kg-os kacsa 1790 Ft/db. Csak 
ellenõrzött, tenyészetkóddal rendelkezõ 
helyrõl rendeljen. INGYENES szállítás.  
06-70/776-3007
1 db 190 kg -os hízó eladó.  
06/30/862-0146
11 db körbálás lucernaszéna, 20 bála 
körbálás szalma, marhaetető vasvályú 
eladó.06/30/481-3818
Némakacsák, fóliaborda eladó. 
  06/70/607-5691 Kolbászhús 
kocából (70/30 arányban), egész-
ben vagy darálva 1050 Ft/kg.  
Szobaszekrénysor eladó.  
06/30/628-1406
Kolbászhús kocából (70/30 
arányban), egészben vagy darálva 
1050 Ft/kg.  GádorosHús mintabolt, 5932  
Gádoros, Kossuth Lajos utca 6.   
+36706306988
Függesztett 600 l-es permetező 
eladó.  06-30/677-1833.
Bontásból eladók: Tégla járóla-
pok, csabai hófogó cserép, Bohn-cserép, 
kúpcserepek, kazettás bejárati ajtó, 
spaletták, tetőablakok,  gáztűzhelyek, 
tőtéri ablakok, üvegtéglák, halszálkás 
bejárati ajtó, hőtárolós gáz-vízmelegítő,  
kazettás ajtó,C-30-as gázkazán,  saválló 
mosogató, mosogatók,5 l-es villanyboj-
ler, kézimosó csapteleppel, + csapte-
lepek, Hungaropán bukó-nyíló fa abla-
kok, műanyag és zsalugáteres  ablakok, 
gáz- víz  vízmelegítők,  gázkonvektor, 
koronás kúpokkal, hódfarkú kiscserép, 
szalag, minden méretű nyílászárók, 
üvegfalak,asztali sparhelt, , vaskályha, 
cserépléc, Épületek bontását vállalom. 
Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács J. u. 54. 
 06/68/416-362, +36/20/361-2301

Elektromos kempingkerékpár 
eladó.  06-30/677-1833.
Elektromos betegágy tartozé-
kaival, gurulós etetőasztal , WC-szék 
eladó. 06/70/3223-874
Győztes szülőktől törzskönyve-
zett pulikölykök eladók. 06-30/484-
7501.
Körbálás gyepszéna, búzaszal-
ma, kukoricaszár eladó. 06/30/692-
4299
1 db húsjellegű, 150 kg-os hízó 
eladó. 06/30/858-9507
Megkímélt fotelágy eladó. 
06/30/639-5438
Vető- és étkezési burgonya kis és 
nagy tételben, zuhanykabin eladó. 
06/30/572-5530
Fajtatiszta puli kiskutyák oltva 
eladók.  06-30/482-6062
Energomat mosógépek eladók. 
 06/30/380-3397
Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingye-
nes házhoz szállítással megrendelhető 
550 Ft/db.  30/835-1121
Tojótyúk akció! Mélyalmos, jó 
tollazatú, 15 hónapos sárga tyúk 680 
Ft/db. 10 db-ra 1 db ajándék. Ingyenes 
házhoz szállítással megrendelhető.  
30/896-8811
Hízók eladók, terményt beszámí-
tok.  06/20/321-4667
Elektromos rokkantkocsi  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 vitrines szekrény,  rekamiék, 2 
db fotellel, kihúzható ülőgarnitúra  eladó. 
 0630/903-3805
Fűmag, fűszéna eladó. 0620/580-
4232
280 kg-os hízó 400,-Ft/kg, és süldők 
eladók Tótkomlóson.  0620/488-150
Peronoszpórára rezisztens gyö-
keres szőlő eladó.  0630/8144-637
Láncfűrész eladó.  06-30/677-
1833.
Tűzifa eladó, házhoz szállítva. 
 0630/493-4293  UETR AA 
5699357
Kombinátor eladó.  06-30/677-
1833.
Szabad tartású mangalica hízók 
eladók 130-160 kg-ig.  06-30/525-
0076
Fűkasza, függesztett eladó.  
06-30/677-1833.
Magyar vizsla kan családi okok miatt 
szerető gazdát keres. 06-30/470-
9159
Körbálás lucernaszéna eladó. 
 06-30/540-1063
Süldők eladók.  06-20/319-
7972
4 db süldő eladó. 06-30/318-7302
Bútorok, famázsa, terményda-
ráló eladó.  06-30/515-9104

Neumann táska varrógép, tárcsás 
Hajdu mosógép eladó.  0630/362-
0951
80-as Steier traktor, Hevesgép 
gyártmányú, 1000 l-es, 2 tárcsás műt-
rágyszóró, 3 fejes /német/ váltvaforgatós 
eke - 3 m-es csipkés nagylevelű Rába 
tárcsa, gyári kombinátor, rögtörő, 1,6-os 
talajmaró eladó.  06-70/261-6102
Hidraulikus munkahenger/ újak, 
500 mm-es/ hajtóművek, háromfázisú 
villanymotorok, satu, satupad, motorb-
lokk fordító állvány.  06-30/938-
6535
Tűzifa készletről, azonnal! 
Nagyszénás Hevesi Trans Kft. Hasított 
vegyes fa: 3.300 Ft/100 kg, szelezék dara-
bolva: 3.300 Ft/100 kg. EUTR: AA5952405.
 +36-70/614-8142. 
Vágómarha folyamatosan eladó. 
 30/967-77-00.
Napos borjak eladók.  
06-30/366-3335
Szójadara házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, fejes-, 
kelkáposzta-, karfiol-, brokkoli-, saláta-, 
zellerpalánta eladó.   06-30/625-25-93 
Használt, alumínium gurulós áll-
ványt keresek. Csempekályha eladó.  
20/367-68-89.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Hagyatékból bútorok  eladók.  
06 30 9454 782
Tisztított (fémzár tisztaságú) 
lucernamag eladó. Ár: bruttó 600 Ft/kg. 
 06-70/541-5599
3 hónapos Cane corso kiskutya 
eladó.  0630/6878-903
Birkák fiasok, közelellős birkák 
eladók, Ár: 25 ezer Ft, 30 ezer Ft/db.  
0620/438-7841
Kecskék eladók.  06/70/209-4884
Fekete, vöröstarka bikaborjúk 
eladók.  06/70/209-4884
Malac, süldő, hízó eladó. 
06/30/382-8287
Antik barokk, legyezőtámlás 
ülőgarnitúra,  koloniál  ülőgarnitúra és 
könyvszekrény eladó. Érd.: 18 óra után  
06-30/9285-289. 
Lucernaszéna körbálás eladó 
Békéssámsonon.  06-30/299-8995
Festékek díszlécek nagy választék-
ban Orosháza, Könd u. 14.
Német, törpe, tollaslábú jércék 
eladók. Megvételre keresek Lengyel Hiúz 
galambot minden színben.  0630/633-
8111
12 db birka egyben eladó 130 ezer 
Ft-ért.  0630/367-9030

nÖVÉnY
Gyümölcsfa lerakatunk megnyílt 
a tavaszi szezonra. Orosháza, 
Felhő u. 27.   0630 565-3219.
Egyéves gyümölcsfa csemete 
eladó 800 és 1.000 Ft-ért.  06/20/435-
9231
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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

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

TÜZELŐANYAG: TÖLGY, BÜKK,
 GYERTYÁN! SÓDER KAPHATÓ!

EU
TR

 a.s
z.: 

AA
14

45
34

1.

PAPÍR, FÓLIA FELVÁSÁRLÁSA.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.


