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HATALMAS
CIPŐ- és RUHAVÁSÁR

Női cipők, félcipők, topánkák, sportcipők

1000
Legújabb tavaszi modellek 1500 Ft/pár.

forint
pár

Orosházán a piactéren
március 11-én (hétfő) 13–16 óráig.

Boldog nőnapot a hölgyeknek!!

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

MAXI 
kisteherautók
bérelhetők.

06-70/398-7317

TÜZELŐ, FŰRÉSZPOR,
SÓDER, HOMOK,

CEMENT, MÉSZ
Jeszenszky és Fia Kft.
06-30/6388-374
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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

Komplett

GRÁNIT SÍRKÕ
1 személyes
250.000 Ft-tól

2 személyes
350.000 Ft-tól

06-20/453-4919

Fájó szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesapánk

elhunytakor velünk
együtt éreztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

ZVOLENSZKI
ISTVÁN(Bubi)

MEGEMLÉKEZÉS

Szerető családja

BABCSÁN
PÁLNÉ

SZ. SZABÓ MÁRIA ERZSÉBET
halálának 2. évfordulója

alkalmából.
„Elfelejteni téged sosem 

lehet, csak megtanulni élni
nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Gojdár Imre
halálának

2. évfordulóján.

„Nem múlnak ők el. 
kik szívünkben élnek,

hiába szállnak  árnyak, évek.”

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS 
Fájó szívvel emlékezünk 

CSÁKI
SÁNDORNÉ
(volt kardoskúti lakos)

halálának 2. évfordulója
alkalmából.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

CSÖNTÖR
JÁNOSNÉ

halálának
1. évfordulóján.

"Az emléked szívünkben
él, míg élünk, 

Az emléked szívünkben él,
el nem feledünk."

Szerető családja

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik ismerték

és szerették,hogy
Gászpor Andrásné
sz. Szlávik Etelka Juliana

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek,mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

SÜMEGI
JÁNOSNÉ

sz. Fata Mária
Hamvasztás utáni temetése

későbbi időpontban lesz.
A gyászoló család

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakó-
telepen lakó-pihenőövezet-
ben ház eladó, ár: 22 M Ft.  
06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve 
épült, blokktégla építé-
sű, 4 szobás ház 2 garázs-
zsal, melléképületekkel 
eladó.    06-30/7180-792, 
06-70/6269-200
Eladnám, vagy elcse-
rélném belvárosi lakás-
ra, Szőlő városrészben 
lévő, 3 szintes, sorhá-
zi 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
Társasházi lakás eladó. 
 06/30/206-8184

Kardoskút külterüle-
tén 12 ha 400 AK szántóföld 
eladó.  06/20/532-4567
P u s z t a f ö l d v á r o n 
6 hektár föld eladó. 
Érd.:06/20/9629592
Beépíthető, 400 szög-
ölös telek sok gyümölcsfá-
val és családi ház eladó.  
06/30/269-4166
Nagymágocs külterüle-
tén termőföld eladó vagy 
kiadó.  06-30/540-1063
Családi ház eladó 
vagy lakásra cserélhető.  
68/410-011

Oh. Csengeri utcán 100 
m2-es, 788 m2-es telken, 2.5 
szobás , összkomfortos ház 
eladó. Irányár: 15.5 M Ft.  
06/30/2196-906
Zöldövezeti, I. emele-
ti, 3 szobás lakás eladó.  
06/20/611-4590
2.37 ha, 82.4 AK föld eladó. 
Tatársánc, Pulykaker mellett. 
 0670/7717-105
Zárt gyümölcsös-
kert Oházán eladó.  
06/20/415-0613
Oh., Vajda u. 3. sz. ház 
eladó.  06/20/473-7348

Összkomfortos, családi 
ház eladó. 06-30/8368-
113
Gárdonyi lakótelepen 
négy közművesített építési 
telek egyben eladó: 4 M Ft.  
06/30/529-5219
Nagymágocs külterüle-
tén termőföld eladó vagy 
kiadó.  06-30/540-1063
1 ha termőföld eladó 
Csorváson.  06-20-824-
8253
Kardoskúton zártkert 
eladó.  06/20/592-5029
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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!

Gyopárosi út 43.szám 
alatti nyaraló eladó. 550 négy-
szögöl területen 150 négyzet-
méteres ingatlan. 3 szoba két 
különálló fürdővel, melléképü-
lettel és garázzsal. I. ár: 12.5 
M Forint  06-30/381-1661
7 ha föld eladó Csorváson. 
 06/30/9417-173
Zártkert eladó.  
06/30/621-9524
Kertes ház eladó a város 
szívében.  06/30/405-8826
Oh., Sámsoni utcán 
ház sürgősen eladó.  
06/30/201-6057
Oh., Juhász Gy. u., II. 
emeleti, 49 m2-es, 1 + fél-
szobás , erkélyes, rendezett, 
zöldövezeti lakás eladó.  
06/20/435-9246
Oháza, Gyopár utcán III. 
emeleti , 2 szobás lakás eladó. 
 06/30/854-4113 / 16 óra 
után / 
Oházán 3 szobás családi 
ház eladó. 06/30/475-1952
Szántóföld / 30 és 1.5 
ha / eladó Kardoskúton.  
06/30/967-1226
3 ha szántó eladó 
Pusztaföldváron.  
06/30/362-5679

Oháza, Orgona utcá-
ban az 5639 hrsz. alatti 2051 
m2-es és az 5661 hrsz. 1977 
m2-es, beépítetlen , belterületi 
ingatlanok, felszántva 370 Ft 
/ m 2 egységáron eladók.  
06/30/222-8121
Orosháza, Székács J. u. 
31. sz., felújítandó ház eladó. 
 06-20/940-7779
Pusztaszőlősön csa-
ládi ház 1 hold földdel 
eladó, irányár: 2.5 M Ft.  
06/30/442-9753
Mezőkovácsházán az 
Alkotmány uztcában össz-
komfortos, szigetelt családi 
ház eladó.  0630/910-3189
Nagyéren igényese fel-
újított családi ház elwdó.  
0630/477-2542
Ü z l e t h e l y i s é g 
eladó Orosházán 
a Vásárcsarnokban.  
0630/477-2542
Orosháza, Vásárhelyi 
úton, a LIDL közelében 170 
m2-es, 2 külön bejáratú lakás-
ból álló (3 szoba, 2 konyha, 
2 fürdőszoba), összkomfortos 
ház eladó. Műhely, garázs van. 
8,5 M Ft.  06-30/720-
5691.

103 m2-es, társasházi 
lakás + udvar eladó. Orosháza, 
Oláh I. u. 3. Irányár: 6,2 M Ft. 
 06-30/229-6877.
Oh., Oláh I. u. 24. sz., vala-
mint Dózsa Gy. 25. sz. ingat-
lanok eladók.  06/20/928-
6282
Gyopároson, a Fácános 
utcában, közel a Spinger-
dűlőhöz 718 m2-es, jelenleg 
hobbikertként használt beépít-
hető telek kb. 20 m2-es tároló-
épülettel, gyümölcsfákkal, fúrt 
kúttal eladó. Áram a telken 
belül.  06-70/6762-676.
Német partnereim 
részére keresek családi 
házat, tanyát, nyaralót.  
30/282-9225.
Gádoroson eladó 2,5 
szobás, összkomfortos családi 
ház -fűtés: gáz- és vegyes 
tüzelésű központi- 6665 m2 
földdel, Békés és környéki 
házat, tanyát, nyaralót, üzletet 
és -10 évesig- autót beszámí-
tok.  06-30/383-5976
Tótkomlós, Luther u. 14. 
sz. alatti, 2 szobás, összkom-
fortos nagy családi ház nagy 
telekkel eladó. Irányár: 5 M Ft. 
 06-70/2522-327

JÁRMŰ
Használt és új gumiab-
roncsok-felnik -személy-te-
her-mezőgazdasági- szere-
lése, javítása, értékesítése, 
felnijavítás. Gál Gumiszerviz, 
Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Kisteherautó és sze-
mélyautó bérelhető.  
06-20/262-3962.
2002-es garázsban tar-
tott Volvo S 40 eladó.  
06/20/324-3399
A szentesi Makai 
Autóbontó Kft. autó-
ját forgalomból végleg 
kivonja. Ugyanitt alkat-
részek értékesítése.  
30/269-8188.
Személyautókat és 
teherautókat veszek 
k é s z p é n z f i z e t é s -
sel! Bármilyen korú, 
állapotú érdekel!  
0630/231-7750
Opel Astra 1.7 D eladó. 
 06/70/250-5602
Robogó eladó.  
06/70/250-5602
Aprilia SR 50-es robogó 
100.000 Ft, Malaguti F12- 
50-es robogó 80.000 Ft.  
06/30/607-9897
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság
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Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, 
autóját, büfékocsiját megvá-
sárolom.  30/421-85-75, 
70/424-78-20.
U t á n f u t ó 
eladó.70/42-478-20.
Robogót vásárolok.  
70/414-0309.
Fiat Punto 1,2-es, 1999. 
évj. 250.000 Ft-ért eladó.  
70/424-7820.
Opel Astra kombi, dízel, 
2012. évj. eladó 1,7 MFt-ért. 
Cserét beszámítok napi áron. 
 70/424-7820.
Opel Astra F 1,4-es 
250.000 Ft, Vectra A 1,6-os 
190.000 Ft,Vectra B. 2.0-es 
250.000 Ft 2 év műszakikkal 
eladók.  70/424-7820.
Utánfutó 300x130-as 
platóval újszerűen eladó.  
70/424-7820.
Utánfutó 180x120-as 
eladó.  30/387-2066.

Utánfutó 4x2 méteres, 
lejárt műszakival áron alul 
eladó.  70/424-7820.
Lakókocsik telepítésre: 
3,2x2,0 méteres 220.000 
Ft, 5,5x2,2 méteres 370.000 
Ft, 2 év műszakival, 5,7x2,2-
es elősátorral, angol wc-vel, 
megkímélten 880.000 Ft. 
Kisebb cserét beszámítok.  
70/424-7820.
Wartburg 1,3-as 
műszakival eladó.  
70/424-7820.

KERES
Keresek megvé-
telre termőföldet 
N a g y b á n h e g y e s , 
Gerendás és 
P u s z t a f ö l d v á r , 
Csorvás környékén. 
06-20/346-4975
RÉGI motorokat kere-
sek, Simson, Jawa, MZ, stb. 
 06/20-572-5142.
NB kereten méheket 
vennék.  06/30/624-4220

VÁSÁROLNÉK lakatos, 
bádogos gépeket, élhajlí-
tót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO-hegesztõt, mûszerészesz-
tergát, marógépet, kompresz-
szort, invertert, kis gépeket. 
 0670/624-5475
Oháza-Gádoros térsé-
gében földet bérelnék.  
06/30/368-2608
Figyelem! Vásárolok 
mindennemű porcelánfi-
gurákat, üveg-, réz- és bronz-
tárgyakat, kortárs és régi fest-
ményeket, régi cserépedénye-
ket, régi könyveket, használt 
tollat és teljes hagyatékot, fali-
, zseb- és karórákat. Hívásra 
házhoz megyek, készpénzzel 
fizetek!  0630 375-7605, 
0670 775-4163.
Disznóvágó asztalt, 
satupadot, gyalupadot, 
régi bútort, tollat hagyatékot 
veszek.  06-30/828-7727
Mindenféle vasat meg-
veszek, érte megyek. 
 0630/8299-336

Bármilyen állapo-
tú Simsont vennék.  
0620/487-4857
Bármilyen állapo-
tú Simsont vennék.  
0630/7111513
Robbanó motorosbicik-
lit vennék 50.000 Ft-ig.  
06/30/793-7099
Fűnyírós kistraktort 
vennék.   06/30/793-
7099
Diavetítot, diafilme-
ket, gyermekjátékokat, 
legókat, társasjátékokat, régi 
vasút modelleket, gombfo-
ci készletet, mesekönyveket 
készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Flippert (játékgépet) 
keresek használtat és/vagy 
mûködésképtelent, alkatré-
szeket is.  06-30/337-2285
Mindenfajta régi búto-
rokat; ócska, használt tol-
lat, hagyatékot vásárolok.   
06/20/340-4579.

Földet veszek 5 ha-tól / 
Oháza, Kardoskút, Pföldvár, 
Tótkomlós / .  06/20/412-
1228
Fiatal gyűjtő vásárolna 
bádogkádat (2000-3000 Ft), 
zománcos babakádat lábbal 
(3000-6000 Ft), bádogtek-
nőt, mosófazekat, disznóvágó 
asztalt (5000-15000 Ft), régi 
bútorokat, mindennemű por-
celánfigurákat, spalettát, régi 
üvegeket, festményeket, régi 
pénzeket, dunnát, párnát, régi 
katonai fotókat.  0620 588-
0830.
MTZ 82 ikerkerék-
hez közbetétet keresek.  
06/30/497-0223

OKtatÁS
Aranykalászos gazda, 
méhész,  dajka, eladó, 
boltvezető, vagyonőr, vendég-
látó OKJ-s képzések. A tan-
folyam és távoktatás helye: 
Orosháza www.okjcentrum.hu 
E:000846/2014/A001122  
06-30/310-8934.
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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.huJuttatások:
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!

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 munkatársakat!

Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!

Juttatások:
Alapbér + teljesítménybér 

+ cafeteria!
Jelentkezés

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

cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk

gépi forgácsoló, hegesztõ,
szerelõ, kikészletezõ

munkatársakat!

HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft.

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!

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 munkatársakat!

Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!

Juttatások:
Alapbér + teljesítménybér 

+ cafeteria!
Jelentkezés

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

cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk

gépi forgácsoló, hegesztõ,
szerelõ, kikészletezõ

munkatársakat!

HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft.

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!

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 munkatársakat!

Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!

Juttatások:
Alapbér + teljesítménybér 

+ cafeteria!
Jelentkezés

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

cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk

gépi forgácsoló, hegesztõ,
szerelõ, kikészletezõ

munkatársakat!

HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft. HSA Kft.

Az OROSházaGLAS K�. orosházi telephelyére felvételt hirdet

MINŐSÉGÜGYI MÉRNÖK
MUNKAKÖRBEN

Feladatok: • A minőség és környezetirányítási igazgató 
munkájának támogatása az ISO 9001 és

ISO 14001-es rendszerek működtetésében és 
fejlesztésében.

Feltétel: • felsőfokú műszaki végzettség (pályakezdők 
jelentkezését is várjuk)

ELŐNY: • gépészmérnöki végzettség
• tárgyalóképes angol nyelvtudás

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az 
allas@oroshazaglas.hu e-mail címre!

Jelentkezési határidő: 2019. március 31-ig. 

TÜZELŐANYAG: TÖLGY, BÜKK,
 GYERTYÁN! SÓDER KAPHATÓ!

EU
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PAPÍR, FÓLIA FELVÁSÁRLÁSA.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.
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Szakács, cukrász, pin-
cér, vendéglátásszervezõ, ven-
déglátó üzletvezetõ, vendéglátó 
eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750. www.minervakft.hu; 
(E-00909/2014/A001-A011).
Angol szóbeli érettségire 
felkészítés anyanyelvű tanárral 
 06/30/184-8414
Lovári nyelvtanfolyam és 
állami nyelvvizsgára felkészítés. 
Amennyiben most jelentkezel, 
jelentős kedvezményt kapsz ! 
Június végére megszerezhe-
ted bizonyítványodat !! Kezdés 
márc. 9. 

SZOlgÁltatÁS

Duguláselhárítás bon-
tás nélkül, vízvezetéksze-
relés. 06/30/712-6216

Tehertaxi, fuvarozás, 
költöztetés, rakodókkal is. 
Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készíté-
sű, réselt szűrővel, sárgaréz 
szelepekkel, a kútra 10 év 
garancia.  06/30/3387-737
Kőművesmunkát, bur-
kolást, térkőlerakást, 
tetőjavítást, csatornázást, fes-
tést, bádogosmunkát,  kerí-
tések építését  vállalom.  
06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-
0999 

Kályhák, kandal-
lók újrasamottozása. 
06/30/338-7737
Számítógépe nem 
működik? Otthonában 
megjavítjuk! Hívjon most!  
06-70/244-4141
Tehertaxi, árufuvaro-
zás, költöztetés.  
06/30/938-4412
C s o n t k o v á c s o l á s 
Oházán: ficamok, rán-
dulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások 
kezelése.   06/30/329-
3805

Kútfúrás.  06/30/554-
5544
Májer Ékszer minden 
csütörtökön. Tartós haszná-
latú nyakláncok, karkötők, 
egyedi gyűrűk, karikagyűrűk 
készítése, javítása, kőpótlás. 
Oh., Kölcsey u. 13.
Favágás, fakivágás 
garanciával.  0630 
311-9523.
Lomtalanítás a pincétől 
a padlásig.  06-70/262-
5070.
Tetőszigetelést válla-
lok.  0670 432-8483

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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 72019. március 8. TEHERTAXI, KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS
RAKODÓKKAL IS. Helyben és vidékre. Gelegonya József +06 (30) 955-1863

SZAKÁCSOT
keresünk

kiemelt kereseti lehetõséggel.
FELADATOK:

• a'la carte ételek és pizzák készítése,
• ételek ízesítése, tálalása, adagolása,
• nyersanyagok elõkészítése, feldolgozása.

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes fizetés (nettó 15-20.000 Ft/nap),
•  hosszú távú munkalehetõség (akár azonnali kezdéssel),
• fiatal, lendületes csapat,
• stabil munkahely, hosszú távú tervezhetõség,
•  teljes munkaidõs állás,
• több éve sikeresen mûködõ cégháttér,
• útiköltség-térítés.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
kertesz.p@invitel.hu, vagy személyesen az étteremben (Szentes, 

Nagy Ferenc u. 2.), illetve a 70/316-0100-as telefonszámon.

S
kkiem

FEL

Törmelékszá l l í tás t , 
udvartakarítást, gallyel-
szállítást  vállalok.  
06/30/356-7324
Szobafestés, mázo-
lás korrekt áron.  
06704177663
Sóder, homok, kő, föld, 
töltésanyagok kiszállítással 
megrendelhető!   +36-
20/4824603
Számlaképesen válla-
lunk kőművesmunká-
kat, hozzáépítést, tanyákon 
is.  0670 548-0224.
Lakóházak és laká-
sok takarítását vállalom.  
06/20/953-5169
Teljes körű lakásfelújí-
tás garanciával, számla-
képesen.  06/30/383-3083

Kőművesmunkát és 
hidegburkolást, fes-
tést, hőszigetelést  vállalok.
06/30/768-9817 
Figyelem! Tetők javítá-
sát, áthajtását, szegélyezé-
sét, fóliázását, bádogozását, 
és új tetők készítését vállaljuk. 
Referenciákkal rendelkezünk. 
Kedvezményes anyagbeszer-
zés.  0670 4328-483.
Tr a p é z l e m e z - t e t ő k 
készítését vállalom.  
0630 935-6800.
Palatetők javitását és 
tetőszigetelést vállalok.  
(30) 935-6800.
Tetőfedő-bádogos vál-
lal: cseréplécezés, szegé-
lyezés, Lindab lemez felrakás 
anyagbeszerzéssel együtt. 
0670566-4595

Beázások javítását vál-
lalom.  0670 432-8483.
Gépi földmunka, tuskó 
írás, rakodás, bejáró, útépí-
tés, úthengerezés.  +36-
20/4824603
Régi tetők javítását, 
áthajtását, valamint új tetők 
készítését vállalom. Gyors, 
precíz munka, korrekt ár!   
0620 403-3243.
Beázások javítását 
vállalom.  0630 340-
8422.
Cipő-, táskajavítás! 
Szűk cipők gépi tágítá-
sa, megrendelés leadá-
sa. Vásárcsarnokban 
tasak-, tészta-, bizsu-
árusnál.
GYÓGYCIPŐK és 
méretre, igény sze-
rinti cipőkészítés, 
hagyományőrző csiz-
mák készítése.  
06/30/283-4260
Kútfúrás kedvező áron 
garnciával.  06/30/9384-
608
Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, glet-
telés, javítómunkák, 
hőszigetelés. 20 év 
tapasztalattal, elérhe-
tő referenciamunkák-
kal, számlaképesen, 
rövid határidővel.  
30/440-0644, pnfsolu-
tionsltd@gmail.com

Mindenféle udvartaka-
rítást, kertrendezést, 
lomtalanítást, bontást válla-
lok, bővebben telefonon:  
06/70/231-8293.
Kőművesmunkát válla-
lok.  06/30/688-5643
Lapostető javítása, szi-
getelése és homlokzatszi-
getelés.  06/20/931-7444
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, kor-
szerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszállí-
tása.-Szaktanácsadás.    
20/44-88-307
Bármilyen bádogos-
munkát vállalok, eső-
csatorna horganyzott lemez 
2500,-.Ft/m munkadíjjal. 
Lindab lemez anygbeszerzés-
sel, széldeszkajavítás, szige-
telés, ácsmunka,lambériázás 
anyagbeszerzéssel cserepe-
zés.  0670/5664-598
Tetõk javítását, lécát-
pakolását, áthajtását, tel-
jeskörû bádogozást, Lindab 
lemeztetõ készítését vállaljuk 
anyagbeszerzéssel együtt. 
Precíz munka, korrekt ár.  
70/223-6281
Bármilyen ácsmunkát, 
tetõfelújítást, ereszcsa-
tornázást vállalok.  
70/375-8049
Kertrendezést vállalok. 
 06/30/511-0196

Tetõfelújítást, új tetõ 
készítését, bádogos-
munkát, ácsmunkát és 
bármilyen tetõ és bádo-
gosmunkát vállalok 
kedvezményes áron, 
anyagbeszerzéssel is. 
Hívjon bármikor.  
30/880-7416
Frissítő és gyógymasz-
százs hívásra házhoz 
megyek. Soványné Kanka 
Timea gyógymassszőr.  
0630/353-1436
Költöztetést vállalok.  
06/30/511-0196
Kertrendbetétel, terep-
rendezés, fakivágás, 
gallyalás, darabolás.  
06-70/591-2873.
Udvartakarítást, lom-
talanítást, fakivágást, 
gallyelszállítást,  rossz hűtők, 
mosógépek, elszállítását vál-
laljuk  06/20/460-3773
Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával, gépi 
földmunkák és emelő-
kosaras gép bérbeadá-
sa.  06-30/903-4582.
Tetõfedõ, bádogos-
munkát, bármilyen javí-
tást, ereszcsatornázást, fes-
tési munkát és csemperakást 
vállalok. 30/865-8962
Udvartakarítást, lom-
talanítást,  törmelék-
szállítást vállalunk.  
06/20/460-5230



8  2019. március 8.

Az KFT. (www.alternconsult.hu)
a könnyűszerkezetes építési rendszerek tervezése 

és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő 
hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÍTŐ/ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 
vagy ÉPÍTÉSZTECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések 

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Építész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb 

kivitelező csapat irányítása ezen a 
szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség és 

legalább 3–5 éves tapasztalat.
• ArchiCAD megfelelő ismerete
• Tervezési aláírási jog előny,
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat 

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó 

szerződéses jogviszony,
•  versenyképes alapjövedelem, 

plusz teljesítményfüggő 
külön jövedelem

• munkába járási támogatás
•  céges támogatással fejlődési, 

tanulási lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely, időszakosan vidék
Jelentkezés:

•  fényképes önéletrajzzal az 
info@alternconsult.hu e-mail címen,

• & 0630 955-1317

Az 
(www.altherm.hu) a nagyteljesítményű 

fűtési/hűtési/hőszivattyús rendszerek tervezése 
és kivitelezése területén dinamikusan fejlődő 

hódmezővásárhelyi cég a területen gyakorlattal bíró

ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK vagy TECHNIKUS
kollégát keres PROJEKTMENEDZSER munkakörbe.

Feladatok:
•  Felmérések, ajánlatok, szerződések 

előkészítése, költségvetés készítés (TERC).
• Gépész tervezés gyakorlati támogatása.
•  Kivitelezés és egy szakképzett kisebb 

kivitelező csapat irányítása 
ezen a szakterületen.

Elvárások:
•  Szakirányú végzettség, és legalább 

3–5 éves tapasztalat.
• AutoCAD megfelelő ismerete
• Rugalmas munkarend vállalása
• Jogosítvány és vezetési gyakorlat
•  Napelemes, megújulós gyakorlat 

előnyt jelent.

Amit kínálunk:
•  alkalmazotti vagy állandó 

szerződéses jogviszony,
• versenyképes jövedelem
• munkába járási támogatás
•  fejlődési, tanulási 

lehetőség a szakterületen.
Munkavégzés helye:

•  Hódmezővásárhely, 
időszakosan vidék

Jelentkezés:
•  fényképes önéletrajzzal 

az altherm@altherm.hu 
e-mail címen,

• & 0630 202-0081

Kivehető fogsor készí-
tése, javítása, fogpótlás, 
alábélelés, kapocs, törésjaví-
tás garanciával.  30/908-
1798.
Kapuk készítése.  
30/928-1085.
Költöztetést, lomtalaní-
tást vállalok rakodóval.  
70/414-0309.
Lakodalmakra, ren-
dezvényekre zenélést 
vállalok.  06/30/233-
4487
Házak kiürítését, lom-
talanítást, rövid határidővel 
vállalok. Leinformálható.  
06/30/611-1220

MUnKa 
Avon-tanácsadókat 
keresek. Küldj SMS-
est, visszahívlak. 
Regisztráció ese-
tén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Székesfehérvári ruhavá-
logató üzembe egy mûsza-
kos munkarendben betanított 
munkásokat keresünk! A mun-
kaidõ H-P-ig 8-17 óráig tart! 
Szállást biztosítunk! Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a text-
radekft@gmail.com címen 
lehet. (Textrade Kft.)
Ház körüli munkára, 
univerzális, tisztességes, 
alkohol- és dohánymen-
tes személyt keresek, ren-
dezett életvitelű legyen.  
06/30/684-3617
Szőlőművelésben jár-
tas szakembert keresek 
1500m2 szőlő gondozására. 
+36203333888 / Koncsek / 

Villanyszerelőt, villany-
szereléshez értő embe-
reket keresünk vidékre, nettó 
230.000 Ft-tól. 30/310-
6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila.
A Z + F Metál Kft. sze-
gedi telephelyére keres önt-
vénymegmunkáló munkakör-
be munkatársakat. A munka 
jellege betanított munka, 
szakképzettséget nem igé-
nyel. Bérezés megegyezés 
szerint. Vidékrõl a bejárás 
megoldott. Érdeklõdni a  
06709401263-as telefonszá-
mon kizárólag munkanapokon 
8 és16 óra között.
Technológia szerelés-
hez keres munkatársat 
B. kategóriás jogosít-
vánnyal és szerelési 
tapasztalattal szen-
tesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. 
Érd.:  30/219-2823, 
info@agrotk.hu
Orosházára keresünk 
fizikai munkást,forgácso-
lót,esztergályost,megmunká-
ló központba munkavállalót, 
bevont elektródás hegesztõt. 
 20/500-6276.Nivella Kft.

Villanyszerelőket keres 
B kategóriás jogosít-
vánnyal és szerelési 
tapasztalattal szen-
tesi telephelyű cég. 
Agrotech-Komfort Kft. 
Érd.:  30/219-2823, 
info@agrotk.hu
Németországba kere-
sünk konténerek és 
modulok gyártásához 
hegesztõ-lakatosokat, 
asztalosokat, festõt, 
víz-fütésszerelõt. Német 
bejelentés! Azonnali 
kezdés! 40-45 magyar 
kollega!Nyelvtanfolyam!  
/ modulRaum GmbH /
tamas.schuster@grin-
bold-modulraum.de
A Koncsek Trans Kft. 
megbízható gépkocsivezetőt 
keres FURGONRA, csak nem-
zetközi fuvarozásban szerzett 
GYAKORLATTAL! Érdeklődni: 
 +36204166840
Budapestre jól felszerelt 
varrodába keresünk szakkép-
zett vagy varrni tudó kollégá-
kat. Lakás megoldható.  
06-30/628-0928 (Czári Lenke), 
06-30/970-3358 (Breznyik 
Nóra)

Oházán nyíló Diego sza-
küzletünkbe felvételt hirdetünk 
értékesítői és varrónői munka-
körbe. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal orosbutorhaz@
gmail.com
Gyõri munkahelyre tar-
goncásokat, hegesztõket 
és szalagmunkára férfi dol-
gozókat korrekt bérezéssel 
felveszünk. Szállás ingyenes, 
utazást térítünk. 06-20/949-
3036 Gekko Hungary 2014 Kft.
Spedorient KFT. sofőrt 
keres belföldi, hete-
lős munkára nyerges, 
ponyvás szerelvényre. 
 06-30/9356-421
Kőműves munkatársat 
keres.  06/20/435-3710
Orosházi cégünk gya-
korlattal rendelkező gépke-
zelőt keres forgórakodóra!  
+36204824603
Autószerelőt és autó-
villamossági szerelőt 
keresek, kiemelt bére-
zéssel Mezőhegyesre. 
  0630/326-8218 / 
Berhencz !
Baromfitartó telepre 
gondozót felveszek.Varjasi 
Farm Kft  06/70/608-7214

Villanyszerelőt, villany-
szereléshez értő embe-
reket keresünk vidékre, nettó 
230.000 Ft-tól.  30/310-
6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila
Csatlakozz a csa-
patunkhoz! Nyugat-
magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autó-
ipari és fémipari nagy-
vállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (beta-
nított, lakatos, targon-
cás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bére-
zést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint 
bérelőleget és hosszú 
távú munkát biztosí-
tunk. Érdeklődni 8-20 
óráig a  06-70/639-
9920 telefonszámon 
-JOBmotive Kft.-
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Éjszakai műszakba 
pékáru csomagolására női 
raktárost felveszünk./ Plinius 
Duo Kft/   06 70 39 
789 37
Mracskó pékségbe 
áruszállitó és karbantar-
tó munkatársakat keresünk.  
0670 315-1942
Orosházi eldobható 
műanyag termékgyár-
tó cég keres gépkezelőket, 
csomagolókat (női munka-
erő) extrudálásban, extruder 
gépek kezelésében jártas 
munkaerőt is keresünk jó 
kereseti lehetőségekkel 
hosszú távra! Önéletrajzokat 
a dettre@continuitas.hu 
email címre kérjük!

Pékáru szállításá-
ra megbízható, ápolt, 
kedves sofőrt felveszünk. 
Csanádapácára / Plínius Kft / 
 06/70/397-8937
Győri fémipari partne-
rünkhöz keresünk beta-
nított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanysze-
relő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, 
cafeteria, szállás, mun-
kába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. 
Érd.:  06-70/415-
9021 -JOBmotive Kft.-
Nagyszénási Agro-
Malmos Kft. 1 fő férfi 
segédmunkást keres felvétel-
re. Fizetés megegyezés sze-
rint.  06-30/569-3826.

Gyere és dolgozz 
Velünk! Autóipari multi 
keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv 
összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyá-
rába, 3 műszakos mun-
karendbe. A szállás és 
a bejárás megoldott. 
Kiemelkedő bér mel-
lett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, 
bérelőleget is biztosí-
tunk. Érd.:  06-70/600-
9021 -JOBmotive Kft.-
Orosházi töltőállomás-
ra munkatársat kere-
sünk placcos munkakörbe! 
Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az alábbi e-mail címen 
lehet: csildeak@gmail.com 
Don -Go Kft

Csökkentett munkaké-
pességű munkavállalót 
keresünk takarítói munka-
körbe. Jelentkezni hétköznap 
8:00-tól 16:00-ig telefonon a 
 06-30/7109427-es tele-
fonszámon lehet, illetve fény-
képes önéletrajzzal az aláb-
bi e-mail címen: csildeak@
gmail.com Don -Go Kft
Csanytelekre kereske-
delembe és kertészetbe 
férfi és női munkaerőt veszünk 
fel. Szakképesítés nem szük-
séges. Szállást biztosítunk.  
20/467-0993.
Kistehergépkocsi veze-
tésében gyakorlattal 
rendelkező 30–50 év közötti 
sofőrt keresek (egyéb mun-
kára is).  0630 7373-886 
(Mihály Tamás).

Békés megyei telep-
hellyel rendelkező fuvarozó 
cég keres gyakorlattal ren-
delkező nemzetközi gépkocsi 
vezetőt C, E kat, GKI feltétel. 
/ CK Trans /  06/70/675-
0013

tÁRSKERESÕ

Dúskeblű ismerkedne. 
 06/70/295-5640
Kedves, csinos, 
tapasztalt hölgy ismer-
kedne. 06-30/211-5442.
Társközvetítés.  0630 
355-2039.
Csanádapácai, 66 
éves, özvegy férfi társat  
keres, aki hozzám költözne. 
 06/30/732-7671
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Az OROSházaGLAS K�.

ÜVEGBEÉPÍTŐ MUNKATÁRSAKAT KERES
azonnali belépéssel magyarországi és nyugat-európai

építőipari projektek kivitelezésében való munkavégzésre.
FELADATOK: • Üveg és lakatos szerkezetek (üvegkorlátok, üvegportálok, 

üvegtetők, üvegezett homlokzatok, üvegajtók, zuhanykabinok, üveg 
falburkolatok) helyszíni szerelése.

ELVÁRÁSOK: • Asztalos és/vagy üveges és/vagy lakatos végzettség
• Építőipari tapasztalat • Rugalmasság, precízség

ELŐNY: • Homlokzatépítő, lakatos, vagy üveges szakcégnél szerzett 
munkatapasztalat • Külföldi szakmai gyakorlat 

• Emelőgép, kisgépkezelői jogosítvány • Alpinista képesítés
AMIT KÍNÁLUNK: • Stabil, hosszú távú munkahely • Kiemelkedő fizetés

• Változatos feladatok • Külföldi projektekben való részvétel
(nyugat-európai bérezéssel)

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az 
allas@oroshazaglas.hu e-mail címre!

Jelentkezési határidő: 2019. március 22-ig. 

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

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

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 22-ig.

72 éves, özvegy 
férfi élettársat keres.  
06/30/353-7448
70 éves nő autóval ren-
delkező élettársat keres.  
06/20/3322-552
Nyugdíjas férfi, egye-
dül álló, független , nemdo-
hányzó, nyugdíjas nő társát 
keresi.  06/20/222-8982

KIaDÓ
Hajdúszoboszlón 2 fős 
apartman szállás ápr. 20-27. 
között eladó.  06/30/880-
5163 - Minaricsné
Albérlet kiadó, külön-
bejáratú, komfortos , búto-
rozott  szoba, nyugdíjas hölgy 
részére. 06-20/483-1114
Bútorozott albérlet 
kiadó  a Rákóczi úton már-
cius 15-től. Érd.: 8-15 óráig 
06/20/594-2561
Bútorozott kertes ház 
Rákóczitelepen egy vagy két 
főnek kiadó.  06/70/605-
6872
Oh., Veres József 
utcában 40 m2-es garázs 
kiadó.06/30/661-0698

VEgYES
Centrifuga eladó.  
06/30/602-9954
MT tehenek 270. 000 
Ft, tejhűtő, fekete leválasz-
tott csődőrcsikó, -irány-
ár: 180.000- eladók .  
06/20/297-5363
Kisbálás, jóminőségű 
lucernaszéna eladó 
Oházán. 06/30/358-3815
Vető- és étkezési bur-
gonya kis és nagy tétel-
ben, zuhanykabin eladó. 
06/30/572-5530
Körbálás lucernaszéna 
eladó.  06-30/540-1063
Ágaprító eladó.  
06-30/677-1833.
Lucerna vetőmag 
eladó.  06/30/368-2608
Körbálás szalma, 
kukoricaszár eladó.  
06/30/368-2608
Étkezési mák eladó.  
06/30/368-2608
Bútorok, famázsa, ter-
ménydaráló eladó.  
06-70-366-1441, 06/30/360-
7936
Vágni való csirke folya-
matosan kapható 440 Ft / kg. 
 06/30/278-9711
120-as keltető eladó.  
06/70/316-2213
Kukorica, búza eladó. 
 06/70/529-7807
Fűkasza, 185-ös eladó. 
 06-30/677-1833.

Körbálás szár eladó /120 
X 125-ös / akár szállítással is 
Oházán. 06/30/358-3815
Keményfa karók vil-
lanypásztorhoz, facse-
metékhez, virágokhoz, nagy 
mennyiségben gyártótól 
eladók. Hmvhely, Jókai u. 
11/A.   0630 279-2034.
Bábolnai naposcsir-
ke, TSL jérce elõjegyzés. 
Bankiva Kft. Békéscsaba, 
Szarvasi út 5. Kedd-péntek 
10-14-ig.  06-30/675-
0449, 06-20/923-5490, 
06-70/600-3624
Kombinátor eladó.  
06-30/677-1833.
Bontásból eladók: 
Tégla járólapok, csa-
bai hófogó cserép, Bohn-
cserép, kúpcserepek, kazet-
tás bejárati ajtó, spaletták, 
tetőablakok,  gáztűzhelyek, 
tőtéri ablakok, üvegtéglák, 
halszálkás bejárati ajtó, 
hőtárolós gáz-vízmelegítő,  
kazettás ajtó,C-30-as gáz-
kazán,  saválló mosogató, 
mosogatók,5 l-es villanyboj-
ler, kézimosó csapteleppel, 
+ csaptelepek, Hungaropán 
bukó-nyíló fa ablakok, 
műanyag és zsalugáteres  
ablakok, gáz- víz  vízmelegí-
tők,  gázkonvektor, koronás 
kúpokkal, hódfarkú kiscse-

rép, szalag, minden méretű 
nyílászárók, üvegfalak,asztali 
sparhelt, , vaskályha, cse-
répléc, Épületek bontását 
vállalom. Cserepeket, palát 
veszek, jószágot beszámí-
tok. Orosháza, Székács J. 
u. 54.  06/68/416-362, 
+36/20/361-2301
Tölcséres műtrágya-
szóró eladó: 50.000  
06/20/437-4909
Tűzifa eladó, házhoz 
szállítva.  0630/493-
4293  UETR AA 5699357
Használt horgász-
felszerelés eladó.  
06/30/880-5163
Malacok, terménydará-
ló, tuskó, ömlesztett lucer-
naszéna, kukorica, raklapok 
eladók.  06/30/639-1590
Megkímélt fotelágy 
eladó. 06/70/639-5438
Kolbászhús kocából 
(70/30 arányban), egész-
ben vagy darálva 1050 Ft/kg.  
GádorosHús mintabolt, 5932  
Gádoros, Kossuth Lajos utca 
6.   +36706306988
Kompresszor  eladó. 
06/30/677-1833
5 db süldő eladó.  
06/30/353-7448
Hízó eladó.  06/30/481-
8885
Aggregátor eladó. 
06/30/677-1833

Süldők eladók.  
06/20/2277-906
Lakodalmakra, rendez-
vényekre zenélést válla-
lok.  06/30/233-4487
Kiváló állományból 
való jászberényi előne-
velt  kettőshasznú csirke / 
sárga és cirmos / és fehér 
húshibrid íratható márc. 
27-re.06/20/442-1830
Lengőkasza eladó. 
06/30/677-1833
Hegedűk és elekt-
romos orgona eladó.  
06/20/222-8982
Faipari csapozókocsi, 
kézi gyaluk, fűrészek, mor-
zsoló, kézidaráló, húsdaráló, 
mg-i szerszámok eladók.  
06/30/938-6535
Barna tojótyúk, jó tolla-
zatú, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhető 550 Ft/
db.  30/835-1121
Pecsenyekacsa, 6 
hetes, fehér, 3 kg-os ingye-
nes házhoz szállítással meg-
rendelhető. 1650 Ft/db.  
30/860-2627
Jászberényi kettős-
hasznú, előnevelt csirkék 
írathatók 03.16-ra 355 Ft /db. 
 06/30/604-4624 délelőt.  
Hízók, póni, gumisko-
csi, bika eladó, cserélhető. 
 06/20/321-4667
3+2+1 -es ülőgarnitúra.  
06/30/380-9270
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BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

ZÁRT KISTEHER
AUTÓK

8 M3, 11 M3, 12 M3

7000 FTTÓL
SZGK. VOLVO S40,
R. THALIA, SEAT LEON
4.000 FT/NAPTÓL
oroshaziberautok.eu

Tûzifa jó áron! Száraz 
minõségi tölgy bükk, 
rönk 30 Ft/kg-tól, 
kugli 31 Ft/kg-tól, 
konyhakész 32 Ft/
kg-tól. Száraz kalo-
dás tûzifa tölgy, bükk, 
1 m3-es 20.000,- Ft. 
Ingyenes kiszállítás. 
Kedvezményeinkért 
hívjon!  06-70/316-
4431 EUTR: AA5879874
Kecskék -6 db hasas- 
csak együtt 60 ezer Ft.  
0620/619-6012
Fóliaborda 22 db 7,5 m 
széles  eladó.  0630/632-
0526
Eladó körbálás kuko-
ricaszár, gyepszéna, búza-
szalma.  06/30/692-4299
Eladó 20 kg-os bárányok. 
 06/30/296-6967
Kisbálás fűszéna, szal-
ma eladó.  06/30/326-
2839
SPC 6 soros műtrágya-
szórós vetőgép eladó 280.000 
Ft-ért Oházán.  06/30/604-
9007
5 db némakacsa, 5 db 
májliba eladó.  06/30/479-
1103

Eladó körbálás gyep-
széna, kukoricaszár, szalma, 
tető alatt tárolt lucernaszéna. 
 06/20/416-4676
300W-os birkanyíró 
elektromos borotva 
eladó!  06-20/483-0923
Üveg jénai tál 3000 
Ft-ért eladó.  
06-20/483-0923
Eladó Pannónia-
motoros 3 kerekű mun-
kagép .  06/30/793-7099
2 db 1 személyes heverő 
eladó.  06/30/5110-196
2 db ülőkanapé eladó. 
 06/30/5110-196
Alig használt zomán-
cozott sparhelt eladó.  
0630/304-3311 
280 kg hízó 400,- Ft/kg  
süldők eladók. Tótkomlóson. 
 0620/488150
Tűzifa eladó: nyárfa, 
fűzfa 13 ezer Ft/m3, juhar 
17 ezer Ft/m3, tölgy akció 
21 ezer Ft/m3, kiszállítva.  
0630/217-5575- 0670/506-
8000  UETR AA5987773
Szabad tartású manga-
lica hízók eladók 130-160 
kg-ig.  06-30/525-0076

Sárga tojótyúk, 15 hóna-
pos, 680 Ft/db, 10 db-ra 1 
db ajándék, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. 
 30/896-8811
Fabrikett és tyúkoknak 
vegyesmag eladó.  
06/30/511-8629
Eladó 130-180 kg-ig hízó 
350 Ft / kg.  06/30/947-
4786
Kecskék eladók.  
06/70/209-4884
Vöröstarka bikaborjúk 
eladók.  06/70/209-4884
Bontásból eladó kis és 
nagy tégla, gerenda, kapufa, 
kovácsolt vaskerítés + tűzifa: 
eper és akác.  06-20/250-
8259.
Eladó MTZ 50-es, fias 
koca 6 db 4 hetes malaccal 
és 150-170 kg-os hízók.  
06-30-291-8623
Szopós borjak eladók. 
 06-30/366-3335
Csanyteleken birkák 
eladók.  20/467-0993.
Kerti kiülők rönkfából 
vagy raklapból (hintaágyak) 
90.000 Ft-tól eladók.  
70/424-7820.
Szójadara házhoz szál-
lítással.  30/228-0881.

Tápkockás karalá-
bé-, fejes-, kelkáposzta-, 
karfiol-, brokkoli-, salá-
ta-, zellerpalánta eladó.   
06-30/625-25-93
Kukorica eladó.  
30/477-4523.
Gyepszéna, lucerna 
-kisbálás- eladó. Szállítás 
megoldható.  06-30/9031-
269
Vásárolok hagyatékot, 
gyűjteményeket, fest-
ményeket, porcelánokat.  
06-70/228-2994
Kis- és körbálás gyep-
széna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható.  06-30/3540-
869
Hűtő, fagyasztó, kály-
ha, sparhelt, radiátor, víz-
melegítő, kazán eladó.  
70/414-0309.
Épületek bontását vál-
lalom.  70/414-0309.
Malacok eladók 
eladók.  06-70/359-
8904
Kisbálás, kíváló minő-
ségű lucernaszéna 
eladó Tótkomlóson: 
600 Ft/bála.  
06-30/9255-807

nÖVÉnY
„ R á g y á n s z k i ” 
G y ü m ö l c s f a i s k o l a 
Orosházán, a Tesco mel-
lett, megkezdte saját termelő 
gyümölcsfaiskolájában tavaszi 
árusítását. Kaphatók: vírus-
mentes, gyümölcsfaoltvá-
nyok és hagyományos  fajták: 
szilva, cseresznye,  meggy, 
alma, körte, kajszibarack,őszi-
barack, nektarinok,  birs, 
naspolya, oltott diók, egres, 
piros-, feketeribizli, folyton 
termő málna ,  csemegeszőlő 
oltványok.  Üdezöld smaragd 
oszlopos tuják, akác cseme-
ték. Nyitva tartás: minden-
nap, szombat, vasárnap is. 
Kis- és nagy tételben egyaránt 
kiszolgálunk. Elérhetőségünk: 
06-68/412-696. Várjunk 
kedves Vásárlóinkat!
Nyírfa Kertészet Oh., 
Szentesi út 68/B március 4-én 
megkezdi árusítását régi és 
új termékével. Tavaszi akciót 
hirdet 1-et fizet-2-t kap 2 éves 
gyümölcsfáiból 1200 Ft-ért. 
Márc 4-től ápr. 30-ig. 
Gyümölcsfa lerakatunk 
megnyílt a tavaszi sze-
zonra. Orosháza, Felhő 
u. 27.  0630 565-3219.
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REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com


