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KÖRNYEZETBARÁT JELZÉS

környezetbarát jelzés 36x6,5 mm
szín: C:0 M:0 Y:0 K:100
Myriad Pro, Black

Jelzés távolsága a léniától: 0,5 mm
Jelzés a logóhoz középre rendezve
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Orosháza, Könd u. 25. • Telefon/Fax: (68) 512-252 • Web: www.szuperinfo.hu • E-mail: oroshaza@szuperinfo.hu

TetőBox
kölcsönzése
Orosházán.
06-20/492-5706

Kolbász, szalonna,
hús füstölése

Orosháza, Luther u. 56.
30/507-1030

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

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

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

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

Pusztaföldváron, 
Kardoskúton

szántóföldek eladók.
20/7711-917

Érd.: nyitva tartási időben:
H-P, 8-12, 13-16-ig

68/632-867; 30/904-1662

LIGNIT, OROSZ BARNASZÉN,
OROSZ FEKETESZÉN 
(zsákos kiszerelésben is)

AKÁC, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN
kályhakész tűzifa (zsákos kiszerelésben)

FABRIKETT (keményfából 
25 kg-os kiszerelésben)

Luczó Tüzép Kft. Orosháza

SZÉNNEL ÉS FÁVAL
TÜZELŐK FIGYELEM!
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

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

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

URBÁN JÓZSEFNÉ
sz. Hajdu Jolán Erzsébet
2018. január 20-án, 76 éves

korában csendesen megpihent.
Hamvasztás utáni 

búcsúztatása: 2018. febr. 2-án,
11 órakor lesz 

az Alvégi temetőben. 
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

MALYA
MÁRTON

halálának 
6. évfordulóján.

Fájó szívvel emlékezünk 

Szerető felesége és unokája Lilla

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben örökké élni  fogsz .”

Fájó szívvel emlékezünk

NEMES BÉLA
halálának 6. évfordulóján

Felesége, fia: Béla és imádott unokái: Andrea és Gabriella.

INGATLAN 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen lakó-pi-
henőövezetben ház eladó, ár: 22 M Ft.  
06/20/297-5363
Gyopárosfürdõn, a Cédrus-közben, 
480 m2-es építési telek, rajta 84 m2 
kész alappal eladó.  06/30/958-3091
Oházán  kocsma eladó, akár lakóháznak 
is, irányár: 10.5 M Ft.  06/30/214-0588
Ház eladó Oházán 1.9 M 
Ft-ért.06/30/398-8974
Kertes ház eladó, kiadó.  06/30/2051-
719
Gyomaendrődön vízparti nyaraló eladó. 
 06/20/611-4590
2 hektár szántóból kivont terület telephely-
nek vagy más célra eladó. Irányár: 6,5 M Ft.  
06-20/3363-229.
Orosháza külterületén eladó 1,1 ha 
szántó kis tanyával. Érdeklõdni az esti 
órákban:  0620 220-3295
Orosházán, a Kossuth téren I. emeleti, 
2 szobás, 58 négyzetméteres lakás 15 négy-
zetméteres garázzsal eladó. Érdeklõdni az esti 
órákban:  0620 220-3295
Tanya eladó (5500 m2) Nagymágocshoz 
közel (400 m). Villany, fúrt kút van, 2/3 részben 
mezõgazdasági mûvelésre alkalmas. 2 bontásra 
váró épülettel. 30/648-3408
Pusztaföldváron 6 hektár föld eladó.  
06/20/9629-592
Csorváson termõföld eladó (74,54 AK) 
!  30/905-2657
3000 m2 bekerített területen összkomfortos 
tanya, sok mellékpülettel, lovaspálya közelében 
eladó.  06/20/532-7290
4 szobás ház eladó.06/30/683-6503
Oh., Vereczkei u. 33. ház eladó, 1,7 M Ft. 
 06/70/233-4901
Zártkert eladó a pusztaföldvári halastónál. 
 06/30/648-5302
Oh., Kölcseyn magasföldszinti lakás 
eladó.  06/70/366-2352
Orosháza, Szőlő krt. közelében eladó 
egy 1986-ban épült, 120 m2 es, szin-
teltolásos, 4 szobás + ebédlős, jó 
állapotú családi ház gáz- és vegyes 
kp.-i fűtéssel, garázzsal, gazdálko-
dásra alkalmas 1497 m2 + 751 m2 (ez 
utóbbi akár beépíthető) telken, 40 db 
termő gyümölcsfával. I.ár: 17,3 M Ft  + 
3 M Ft az építési telek. Érd.: Czédula 
Ingatlaniroda  06-30/6555-165.
Tótkomlóson felújított, azonnal beköl-
tözhető 3 szobás összkomfortos  ház eladó.  
0630/246-0028
Orosházán (Rákóczitelepen) 115 m2-es 
családi ház nagy telekkel eladó.  30/9660-
384.
Oh. Tas utcán, 56 m2-es, 2 szobás, nagy 
konyhás, egyedis, erkélyes tégla lakás a IV. eme-
leten eladó, irányár 6.5 M Ft. 06/70/3223-874
Városközpontban 1 + 2 szobás, hőszi-
getelt lakás eladó. 7.5 M Ft.  06/30/357-6317
Nagymágocs, Árpád u. 13. sz. alatt 
lévő kis kertes ház eladó. Irányár: 2,5 M Ft.  
0668/462-726
Tekintettel a várható lakásárak emelke-
désére és a  kedvező bankhitelre, felajánlom a 
tótkomlósi, II. emeleti  2 szobás panellakásomat 
megvételre hitelre, vagy készpénzben. Ár: 4,2 M 
Ft.  0668/462-621, 0630/616-9727

Székkutason 1.3 ha szántóföld eladó.  
06/70/553-0067
Oh., Kelet u. 33. sz. ház eladó.   06/70/553-
0067
Nagy családi ház eladó: Oh., Hernád u. 9.  
06/70/634-5900
Kardoskút 0205/23 hrsz-ú 150 AK értékű 
szántó eladó. Irányár: 80000 Ft/AK. Azonnal bir-
tokba vehető.  0630 686-7223.
Szántóföld Orosházán a városszélén eladó. 
3,4 ha, 126,5 AK.  0670 387-9520.
Német partnereim részére keresek családi 
házat, tanyát, nyaralót.  30/282-9225.
Orosháza központjában 2002-ben épült, 
75 m2-es, 3 szobás, földszinti, gáz központi 
fűtéses téglalakás eladó. Irodának, rendelőnek is 
alkalmas.  06-30/644-6382
Ambrózfalván 2 egymás mellett lévő csalá-
di ház eladó.  0630/232-7670
Piros Hetes Söröző stabil vendégkörrel 
kiadó, eladó.  06/30/305-0535

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik -sze-
mély-teher-mezőgazdasági- szerelése, javítá-
sa, értékesítése, felni javítás. Gál Gumiszerviz, 
Kardoskút, Petőfi u. 29.06/30/474-4457
Maxi kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Eladó Opel Astra G 1.4-es, benzin- és gáz-
üzemű gépkocsi: évjárat 2000 -es, műszaki 2020-
ig.  06/30/746-5523
Peugeot Expert 1,9 TD eladó.  06-30/677-
1833.
VW Multivan külföldi papírokkal eladó.  
06-30/677-1833.
Személyautókat, kisteherautókat 
vásárolok azonnali készpénzfizetés-
sel! Mindenféle érdekel! Veterán is!  
0630/231-7750
Opel Vectra A 2000 i alkatrészek eladók.  
06/30/639-1125
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom.  
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Opel Astra F Classic 1999. évj. korának 
megfelelő állapotban eladó.  30/293-71-46.
Land Rover 4 WD eladó.  70/942-1956.
Opel Astra Combi 1.7 TDI  -1994-es évjárat, 
vonóhorog, elektromos ablak, légzsák, szervókor-
mány- 1.5 év műszakival eladó, irányár: 290.000 
Ft.  06/70/628-5497

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket. 0670/624-5475
RÉGI motorokat keresek, gyûjtök: Simson, 
MZ, Pannónia, stb.  06/20-572-5142.
Az SOS Gyermekfalvak helyettesítő 
nevelőszülőt keres Orosházán és környékén. Olyan 
jó szándékú jelentkezőket várunk, akik gyereksze-
retőek, rugalmasak, együttműködőek, türelmesek, 
érzékenyek és képesek rendezett háztartást fenn-
tartani. Fényképes önéletrajzokat az oroshaza@
sos.hu email címre vagy az SOS Gyermekfalu 5900 
Orosháza, Bajcsy Zs. u. 11. címre várunk.

Magángyűjtő keres megvételre minden-
féle régi papírpénzt, érmét.  06/70/7032-759
Simsont veszek.  06/30/573-6990
Vásárolok : régi fém- és papírpénzt, kitünte-
téseket.  06/20/322-5150
Figyelem! Vásárolok mindennemű por-
celánfigurákat, üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, régi cserépedé-
nyeket, régi könyveket, használt tollat és teljes 
hagyatékot, fali-, zseb- és karórákat. Hívásra 
házhoz megyek, készpénzzel fizetek!  0630 
375-7605, 0670 977-1928.
Retro és régi hagyaték felvásárlása, bútor, 
toll, festmény, porcelán, régi faliórák, zsebórák, 
cserépedény, háztartási dolgok, vas- és rézhul-
ladékok, szerszámok, teljes hagyaték vásárlása. 
Készpénzzel fizetek.  0670 354-8445, 0630 
375-7605
60-as, 70-es évekbeli bútort, tollat, hagya-
tékot, disznóvágó asztalt, satupadot, gyalupadot 
veszek.  06-30/828-7727
Tanyát keresek megvételre 500 ezer Ft-ig. 
 0670/5044-990
Angol nyelvű társalgó partnereket keresek, 
korra és nemre való tekintet nélkül. Minimum 
középfokú nyelvtudás.  06/30/603-3484
Mindenféle vasat megveszek, érte 
megyek.  0630/8299-336  
Hagyatékot, régiséget, porcelánt, 
szerszámféléket, húsdarálókat vásárolok.  
06-70/391-2503
Mérges szülőktől származó kuvasz kis-
lány kiskutyát keresek.  06/20/500-4456 -  17 
óra után
Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babakádat 
(3000-6000), új és régi könyveket, disznóvágó 
asztalt (5000-15000), gyalupadot (5000-15000), 
fateknőt, bádogteknőt, bádogkádat (1500-2000 
Ft), régi bútorokat, dunnát, párnát a legmagasabb 
áron, spalettát (3000-9000), régi üvegeket, min-
dennemű porcelánfigurákat, lavórtartót, minden-
fajta régi zománcos edényt, régi pénzeket, katonai 
dolgokat, régi katonai fotókat, cserépedényeket, 
hokedlit, sámlit, régi faszéket (500-1000) rosszat 
is.  0620 588-0830.
Régi motorkerékpárokat vásárolok.  
0630/9509-170

OKTATÁS
Aranykalászos Gazda tanfolyam 
Orosházán. 180. 000 Ft. 06/30/310-8934 
/ E- 00846/2014/ A016 / 
Szakács, cukrász, pincér, vendéglátás-
szervezõ, vendéglátó üzletvezetõ, vendéglátó 
eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
  06-70/637-4750.www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Bolti eladó és boltvezetõ OKJ tanfolyam. 
 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)
Angol nyelv oktatása, vizsgafelkészítő órák 
Csorváson. Jó áron, számlaképesen.  0630 
619-2250. 
Matematika korrepetálása közép-
iskolásoknak, érettségire felkészítés.  
06/30/603-2305
Alap és ismeretfelújító mezőgazdasági ADR 
tanfolyam.  06-30/715-7828    

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül, víz- 
fűtésszerelés, csatornarákötés, garanciával.   
06/30/712-6216

Tehertaxi, fuvarozás, költöztetés, 
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, térkőle-
rakást, tetőjavítást, csatornázást, festést, 
bádogosmunkát,  kerítések építését  vállalom.  
06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamottozása. 
06/30/338-7737
Csontkovácsolás Oházán: ficamok, 
rándulások, gerincsérv, derékfájdalmak, végtag-
zsibbadások kezelése.  06/30/329-3805
Tehertaxi, árufuvarozás, költöztetés.  
06/30/938-4412
9 személyes kisbusz bérelhető, ( csalá-
di eseményekre, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sportegyesületeknek 
stb.)  érvényes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy csomagtér-
rel, igény esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhoroggal rendelke-
zik, Érd.:  06 30 9454 782

Törmelékszállítást, udvartaka-
rítást, gallyelszállítást  vállalok.  
06/30/356-7324
Lomtalanítás a pincétől a padlásig.  
06-70/262-5070.
Favágás, fakivágás garanciával.  
0630 311-9523.
Duguláselhárítás garanciával, 0–24 
óráig.  0630 8800-510, 0630 455-
1090.
Profi gipszkarton-szerelés.  
06/30/497-7142
Májer Ékszer minden csütörtökön 
egésznap. Minőség 35 éve. Oh., 
Kölcsey u. 13.
Frissítő masszázs.  06/70/258-1809
Idős hölgy gondozását, takarítást válla-
lok.  06/30/610-5378
Kőművesmunkát, szigetelést, fal-
vágást, bukolást, kartonozást, tetőjavítást, 
festést, épületek karbantartását vállalom.  
06/30/891-5494
Kőművesmunkát, aláfalazást, épüle-
tek felújítását, átalakítását, tetőjavítást, nagy 
gyakorlattal vállalunk. 06/30/717-1413
GYÓGYCIPŐK és méretre, igény sze-
rinti cipőkészítés, hagyományőrző 
csizmák készítése.  06/30/283-
4260
Fakivágás alpintechnikával, kugli-
zás, gallydarálás, favágás fáért.  
06/30/9984-590
Számítógépek, számítógépes rend-
szerek javítása, karbantartása magánszemé-
lyeknek kedvező áron!  70/525-0479.

Vállalati  számítógépes rendszerek javí-
tása, karbantartása, rendszergazdai szolgáltatás 
kedvező áron!  70/525-0479.
Veszélyes fák kivágása alpintechni-
kával, fakivágás, gallyalás, fák metszése . 
Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt, 
számlaképesen.  06/30/799-8975
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők gépi 
tágítása, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, tészta-, 
bizsuárusnál.
Központifűtés- és vízszerelési munkák 
kivitelezése, karbantartása. Érd.:  06/30/972-
85-68
Az alábbi munkákat válljuk gyorsan 
és korrekt áron : karosszéria mun-
kák, műszaki felkészítés, vizsgáztatás. 
Kölcsönzést : utánfutók, állatszállító, 
autószállító. Daruzási munkákat 1,5 
t-ig .  06/30/945-3064
Veszélyes fák kivágása alpintechniká-
val és emelőkosaras gép bérbeadá-
sa. 06-30/903-4582
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra ház-
hoz megyek. Soványné Kanka Timea gyógymasz-
szőr.  0630/353-1436

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

Megjelenik: 
Orosházán és környékén 

minden pénteken 28 000 példányban.

Lapzárta: szerda 10.00 óra

Kiadó: Czédula és Társa Bt.

Czédula Imre
tulajdonos

Felelős vezető: 
Máté Jánosné (Zsuzsa)

06-30/664-2116

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel:
5900 Orosháza, Könd u. 25.

Tel.: 68/512-252
E-mail: oroshaza@szuperinfo.hu

www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Délkelet-Press Kft
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.

Tel.: 66/519-811, fax: 66/519-810
Terjeszti: Saját terjesztő hálózat
Sokszorosítás ideje: csütörtök
Eng. szám: 163/1056/2/2010

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartal-
maz, melyek valódiságát a szerkesztőség 

nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget 
nem vállal. A kiadó előzetes engedélye 
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket 

felhasználni tilos!

Gurtnicsere, új redõny készítése, 
faredõny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka.  06-30/735-0746, 
06-70/227-6273
Kútfúrás.  0630 554-5544.
Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garanci-
ával.  30/908-1798.
Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása.  
0620 978-3962.
Profi ácsbrigád és profi kőművescsapat 
mindennemű építőipari tevékenységet vállal 
akár alaptól a kulcsrakészig. Anyagbeszerzéssel 
együtt.  0670 369-1981.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk Orosháza 
és vonzáskörzetéből délelőttös 
műszakra, napi 8 órában, és férfi 
munkaerőt . Vidékieknek útikölt-
ség hozzájárulás. Érd.:  06-30/967-
3833.
A békéssámsoni pékség péket keres. 
Jelentkezni:  0630 867-8648.
1 fő autószerelőt -diagnosztikához is értőt- 
keresünk felvételre.  06-20/932-4250
Előkészitett könyvelési adatok számi-
tógépes  rögzitésére keresünk adatfeldolgozó-
kat  rugalmas időbeosztásban. Bér megegye-
zés szerint. Jelentkezni név és telefonszám 
bediktálásával a Szuperinfó szerkesztőségében 
lehet. jelige: adatrögzités
Családgondozói munkakörbe kere-
sünk pedagógus vagy szociális végzettséggel 
rendelkező munkatársat a Családok Átmeneti 
Otthonába. Jelentkezéshez önéletrajzot és 
motivációs levelet a következő e-mail címre 
várjuk: oroshaza.csao@segelyszervezet.hu, . 
 06-30/749-2272
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 
telephelyére keres betanított munkára férfi 
munkavállalókat bármely korosztályból, önt-
vénymegmunkálásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. Érd: munka-
napokon 8-16-ig,  06-70/940-1263
Oházi kertészetbe női dolgozót keresek. 
 06/30/475-8809
Vidéki barneváli munkára keresek 
férfi, női munkaerőt Oháza és környékéről.  
06/30/349-6050

Építõmesteri munkákban jártas (kõmû-
ves, asztalos, festõ, stb.), gépekkel dolgozni tudó 
munkaerõt keresünk talajvíz elleni fal- és pince-
szigetelési munkákhoz. Magas kereseti lehetõség 
!   06-20/965-3460

Extruder gépbeállító, gépkezelő mun-
katársakat keresünk. Műanyagipari 
extruder mellé keresünk gépkezelőket. 
Önálló, megbízható, precíz munka-
végzés, jó problémamegoldó készség. 
Villanyszerelő munkatársat keresünk: 
Műanyagipari formázógépek, extrude-
rek karbantartása,javítása.A telephely 
elektromos rendszereinek felügyelete, 
karbantartása. Önálló, megbízható, 
precíz munkavégzés, jó problémameg-
oldó készség. Gépkezelő,gépbeállító 
munkatársakat keresünk.Műanyagipari 
hőformázógépek mellé keresünk gép-
kezelőket. Önálló, megbízható, precíz 
munkavégzés, jó problémamegoldó 
készség. Munkavégzés helye: Orosháza 
Huba utca 51 . AMIT KÍNÁLUNK: Teljes 
munkaidő, stabil háttér, versenyké-
pes munkabér (megegyezés szerint) 
JELENTKEZÉS: dettre@continuitas.hu 
Orosházi munkahelyre keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunkáló 
központba munkavállalót.   06-20 500-6276
Kotróra gépkezelőt keresünk.  
06/20/244-5459
Mosonmagyaróvári munkahelyre szer-
kezetlakatosokat, hegesztõket, festõket fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk.  
06-20/949-3036

Gyõri munkahelyre targoncásokat, nõi, 
férfi munkaerõt és párokat is felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk.  06-20/949-3036
Növényápoló munkatársakat éjjeliőrt, 
keresünk nagylégterű üvegházba. 
Stresszmentes környezet, jó kereseti 
lehetőség. Érd.: H-P 8-17 óráig.  
06/30/209-4976
Szakképzett péket és szakmában már 
dolgozott, betanított péket felveszünk.felveszünk. 
Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Pék áruszállítására fiatalos, ápolt meg-
jelenésű sofört felveszünk. Plinius-Duó KFT.  
06/70/397-8947

Vidéki munkára lakatost, villanyszerelőt 
és villanyszerelésben jártas munkást felveszek. 
Utazás, szállás biztosított előleg megoldható. 
 30/310-6098, 9-17 óráig.
Burkolót és gipszkartonozót és kőmű-
vest keresek.  06/70/365-3164
Forgalmas üzletembe fodrász kollegát 
keresek.  06/30/210-2372
Pékség takarítására takarítót felve-
szünk. Hajnali munkakezdés. Csanádapácára. 
 06/70/397-8947

CO2 hegesztõket, fényezõket, targon-
cásokat keresünk kiskunmajsai munka-
helyre. Hosszútávú bejelentett munkale-
hetõség, kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy igényes, díj-
mentes szállás biztosított.  06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com
Tanyást keresek ottlakással.  06/30/906-
3547
Szórólap terjesztőket keresünk Oh. terü-
letére   06/30/9454-782
Baromfi kopasztási gyakorlattal rendel-
kezõ embert keresek.   06-30/449-2109
Ételszállításra keresünk jogosítvánnyal 
rendelkező személyt, hosszútávú, biztos munka.  
06/30/203-9320
Németországba és Dániába keresünk 
munkavállalókat mezőgazdasági területre: állatte-
nyésztés – állatgondozás (szarvasmarha, sertés), 
növénytermesztés, traktoros, mezőgazdasági gép-
szerelő, ill. betanított munkákra; továbbá építőipari 
munkákra: kőműves, bádogos, ács, festő-mázoló 
feladatok ellátására. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább alap német vagy angol 
nyelvtudás minden helyen feltétel. Jelentkezés: 
 06-70/607-0067, szeged@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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Kertápoló kertészetbe, Münchenbe 
keresek a 2018-as szezonra jogosítvánnyal ren-
delkezõ férfi munkaerõt, szállás munkásszál-
lás.0049-176-2382-7164 -Keszthelyi Sándor
Baromfigondozót keresek kardoskúti telep-
helyre ( tótkomlósi, nagyéri lakosok előnyben).   
0630/477-2542
Villanyszerelőket felveszünk két-
éves munkaszerződéssel nettó 1200 Ft/órabér. 
Bejelentett, napi 8 órás munkaviszony, szabad 
hétvége (szombat-vasárnap). Munkaköri feladatok: 
kábelhúzás, tálcázás, szekrénybekötés. Naponta 
oda-haza fuvar. Lendületes csapat, korrekt munka-
adó.  20/426-4493.

TÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy ismerked-
ne. 06-30/211-5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne.  06/70/295-
5640
Sikeres pártalálás ! 0630 355-2039.
Oházi  lány ismerkedne.  06/30/744-6031
60-as férfi hölggyel ismerkedne 50 évesig.  
06/70/248-3912
31 éves férfi komoly kapcsolat céljából ismer-
kedne.  30/792-7201.

KIADÓ
9 személyes kisbusz bérelhető, ( csalá-
di eseményekre, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sportegyesületeknek 
stb.)  érvényes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy csomagtér-
rel, igény esetén sofőrrel, rendszeresen 
szervizelt, vonóhoroggal rendelkezik, 
Érd.  06 30 9454 782
50 m2-es helyiség kiadó ipari célra.  
06/20/9577-400
Vásárcsarnokban 81 m2-es üzlethelyiség 
kiadó.  06/70/945-1707, 06/70/945-1774
Üzlethelyiség kiadó Tótkomlós, Kossuth 
u. 11. (Paletta festékbolt mellett).  
0630/278-0563
Békéscsaba központjában 57 m2-es I. 
emeleti bútorozott lakás kiadó.  30/9660-384.

VEGYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-9954
MT tehenek 250.000-300.000 Ft, bikák, 
tejhűtő,6 éves pej kanca, hidegvérű fekete kanca, 
kandisznó lovaskocsi, egyaknás csempekályha, 
mikró  eladó.  06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajóslás, számmiszti-
ka, szerelemkötés, családi és párkapcsolati prob-
lémák helyrehozatala, fényképanalízis, átok. rontás 
levétele. Kérésére házhoz megyek. 06/30/924-
3867
Tanyasi vörös kakasok élve vagy tisztítva 
1000-1200 Ft /kg. eladók.  06-30/303-9075.
Rottweiler kiskutyák eladók.  
06/30/687-1471
Mangalica hízó eladó.  06/30/484-7501
Kanadai vérvonalú, rajzos németjuhász 
kölykök eladók dec. 23-án születettek.  
06/70/356-1546
9 személyes kisbusz bérelhető, ( csalá-
di eseményekre, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sportegyesületeknek 
stb.)  érvényes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, nagy csomagtér-
rel, igény esetén sofőrrel, rendszeresen 
szervizelt, vonóhoroggal rendelkezik, 
Érd.:  06 30 9454 782
Sütőtök takarmánynak eladó.  
06/30/587-2427
Farsangozók figyelem ! Újra nyitva a 
Maskara jelmezkölcsönző. Oh., Kazinczy u. 39. alatt. 
H-P 8-18 óráig, Szo: 8-13 óráig.  06/20/2666-
188
Tűzifa kamionos tételben, tölgy, bükk, gyer-
tyán 2 méteres rönkben 26.400 -27.500 Ft/tonna 
ártól rendelhető.  30/999-7816
Kisbálás és körbálás lucernaszéna eladó 
Oházán.  06/30/358-3815
A Négy-Határ KFT Pitvarosi telephelyén 
2014. és 2016. évi lucerna és fűszéna bála eladó! 
Elsősorban nagyobb tételben vásárlók jelentkezését 
várjuk. A bála méretei: 120 x 130 cm, átlagos 
tömeg: 280-320 kg, Ár egységesen: 15,-Ft / kg+Á-
FA Lucernaszéna: 200 db, Fűszéna: 350 db .  
0630/688-5285

Darvasi László kárpitos Oh., Kazincy u. 44. 
:Vállaljuk kárpitozott bútorok, motorülések, autó-
tető-kárpitok felújítását, matracok készítését ! 
Szivacsok - műbőrök - bútorszövetek forgalmazása. 
 06/30/394-7956
Kisbálás repce eladó.  06/30/349-0313
Nagysúlyú hízók eladók. 06/30/452-3025
Durok, mangalica kocák és húsdisznók eladók. 
 06/30/403-7791
1 db 130 kg-os hízó eladó, 400 Ft / kg.  
06/30/858-9507
Süldők, hízók eladók.  06/30/382-8287
16 q kuglizott akác tűzifa eladó.  06/30/9984-
590
Száraz faapríték /zsákos/ gyújtósnak, tüzelő-
nek eladó.  06/30/9984-590
Februárban fialó koca eladó.  06/20/238-
7582
Hideg-meleg vizes sterimó eladó  
06-30/677-1833.
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy bükk, 
rönk 27 Ft / kg-tól, vegyes 29 Ft/kg-tól, 
kugli 29 Ft/kg-tól, konyhakész 30 Ft/kg-tól. 
Azonnali kiszállítás. Kedvezményeinkért 
hívjon!  06-70/316-4431
Láncfűrész eladó.  06/30/677-1833
2 fotel, 1 szobakerékpár eladó.  06/30/432-4795
Tűzifa folyamatosan kapható.  
0630/973-5432
Kisbálás lucernaszéna, és Kemper kasza eladó 
 +36/70/945-22-03
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 600 
Ft/db, ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 
 30/835-1121
Kompresszor eladó.  06/30/677-1833
Zsákolt száraz fűrészpor kapható füstölésre 
Oházán.  68/632-867
Zsákolt száraz fűrészpor kapható füstölésre 
Nagyszénáson.  68/632-324
Tűzifa eladó tölgy, bükk, gyertyán méteres 
rönkben 2750,-Ft/100 kg.  0670/578-
7471
1 db 200 l-es műanyag hordó eladó. 
06/30/628-1406
Törzskönyves szülőktől komondor kisku-
tyák eladók.  06/20/321-3858
Tűzifa eladó tölgy, bükk, gyertyán méteres 
rönkben 2800,-Ft/100 kg.  0630/890-
8367

Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft/m3, juhar 15 ezer 
Ft/m3, kiszállítva.  0630/217-5575, 0670/506-
8000
Körbálás gyepszéna eladó.  0630/399-
7750
Kiskutyák ingyen elvihetők. Érd. csak estén-
ként.  0670/293-5416
Mangalica hízó eladó 130 kg-os.  0630/892-
0998
Elektromos rokkantkocsi szinte új állapotban 
eladó.Házhoz viszem.Vásárolnék bármilyen MTZ-t, 
Simsont-t, pótkocsit saját részre.  06-70/302-4409
Hízott kacsa íratható !  06-30/396-9556
180 kg-os hízó eladó.  06/30/993-8264
Öntöttvas kályha, 120 l-es akvárium, tolikapa, 
kis vetőgép, 300 l-es fagyasztóláda  eladó.  
06/30/580-4304
9 db nyúl eladó.  06/30/3868-876
Kis csivava kölyök ,kutyák eladók.  
06/70/227-2351
RUHA ÉS SZŐNYEGTISZTITAS 
OROSHÁZÁN A RÁKÓCZI ÚT 3-5 SZÁM 
ALATT A TIZESEKKEL SZEMBEN. 
VÁRJUK KEDVES RÉGI ÉS ÚJ 
ÜGYFELEINKET A PATYOLATBAN, 
AHOL KELLEMES KÖRNYEZETBEN, 
KEDVES KISZOLGÁLÁSSAL, GYORS 
HATÁRIDŐVEL TUDJUK VÁLLALNI 
A TISZTÍTANDÓ RUHÁKAT ÉS 
SZŐNYEGEKET.  30/219-3506
Süldők eladók.  0630/244-0263
Tűzifa eladó házhoz szállítva.  0630/213-
9072, 0630/493-4293
Elektromos rokkantkocsi eladó.  
06/20/924-7351
Kazán, radiátor, vízmelegítő, bojler, kályha,csem-
pekályha  eladó.  06/70/414-0309
Hízó, árpa,  széna eladó.  06/70/594-1571

Napos fekete bikaborjúk korlátlan mennyiségben 
kaphatók.  06/70/209-4884
Tűzifa eladó: vegyes 2600 Ft / 100 kg, nyárfa 
1500 Ft / 100 kg.  06/30/333-2576
Birkák, kecskék korlátlan mennyiségben kap-
hatók.  06/70/209-4884
Földet bérelnék Csorváson.  06-70-255-
4882
Eladó tanyát vagy tanya helyet keresek földdel 
Csorváson. Érd.:tanya1666@freemail.hu
Malacot veszek.  20/367-6889.
Hízók eladók.  30/480-37-65.
Szójadara házhoz szállítással.  30/228-
0881.
Tápkockás karalábé-, kelkáposzta-, 
karfiol-, brokkoli-, salátapalánta eladó.  30/625-
2593.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Vásárolok porcelánokat, bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat.  70/228-2994.
Kis- és körbálás gyepszéna, kis bálás szalma 
eladó. Házhoz szállítás megoldható.  06-30/3540-
869 
Alumínium kőműves állványt veszek.  
20/367-6889.
Eladó 1 db Lajta 32 tárcsás vetőgép felújított 
magtartállyal, bontva is és dízel MIA motor.  
30/747-2036.
Kisbálás lucerna házhoz szállítva eladó. 
06-30/9031-269 
Asztali csontfűrész 220 V-os eladó.   
06-20/496-4470
200 kg-os hízó eladó Nagyszénáson.  
06/30/4140-181
350 kg koca szalàminak.  06302193258
Hízó eladó Kardoskúton 120-170 kg-os, 420,-
Ft/kg.   0630/477-2542
Eladó: kecske gidájával, 3 hetes bikaborjú.  
0630/488-7251
2 db Anikó állítható gyermekágy  eladó.  
0620/365-8805
2 db kandisznó  eladó, egyben vagy külön.  
0630/684-0758
Tűzifa eladó  méteres 2800,-Ft/100kg, 
kugli 3100,-Ft/100kg, konyhakész 
3400,-Ft/100kg.  0620/3357-481
Fénymag,köles eladó Békéssámsonon.  
06-20/580-4232

TAXI RENDELÉS: 06-68/412-000

1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

TÖLGY, BÜKK,
GYERTYÁN, AKÁC!
SÓDER KAPHATÓ!
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

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

Műanyag ajtók, ablakok,  
aluredőnyök, garázskapuk,  

beltéri ajtók, árnyékolók.

Made in GerMany

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

Ruházati üzletbe 
eladói vagy boltvezetői 

végzettséggel 
munkatársat keresünk, 

teljes munkaidőben!
Önéletrajzokat kérek a 

kuruczne.marcsi@gmail.com 
e-mail címre.
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Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.
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NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

8 2018. január 13.

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi mun-
kára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdeke-
ik védelmében minden esetben elõzetesen el-
lenõrizzék a hirdetések valós tartalmát, a
munkaügyi központoknál tájékozódjanak,
hogy bejegyzett magán-munkaközvetítõrõl
van-e szó, a munkaközvetítõnek ne adjanak
pénzt, és a munkaszerzõdést csak akkor írják
alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

DUGULÁSELHÁR
AZONNAL BONTÁS N
A megye területén, hétvé

Tel:  06 30 432 4

DUGULÁSELHÁR
Kedvezõ áron garan
A megye területén megbí

Hétvégén is.

06-30/939-77

Tûzifa csak kug
29,50 Ft/kg

06-70/518-456

AZONNALI
DUGULÁSELHÁR

06-20/3530-1
BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖR

SZÁRAZ TÛZIFA A
tölgy, bükk

rönk 27
vegyes 29
kugli 29
konyhakész 30
Azonnali kiszállítá

10 q-tól kedvezm
06-20/462-97

TÛZIFA AK
Minõségi tölgy, 

• rönk 27
• vegyes 29
• kugli 29
• konyhakész 30
Azonnali kiszál
15 q-tól kedvezm

adunk árainkb
06-70/316-4

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛ

06-70/300-3595, 06-70/5

1-2 m-es rönk
100 q-tól 2
kuglizva 3
konyhakész 3
INGYENES SZÁLL

KOLBÁSZGYÁRTÁSI
AKCIÓ

A MEGYER VÁGÓHÍDON! 
2018. 01. 13-tól a készlet erejéig.

Ön hozza a fûszert,
mi legyártjuk,

készre füstölve elviheti.
Vékony kolbász 1400 Ft/kg
Vastagkolbász 1500 Ft/kg

(culáréba töltve) 

Ezen kívül várjuk 
megrendelését

félsertésre, kolbászhúsra.
Mangalica zsír 800 Ft/kg
Köröm, farok 150 Ft/kg
MEGYER VÁGÓHÍD KFT.
5671 Békéscsaba, Új u. 9.

06-30/630-1749, 66/431-545

Orosházi munkavégzésre keresünk be-
tanított gépkezelõket, géplakatosokat,
esztergályosokat, hegesztõket, szere-
lõket. Hosszútávú munkalehetõség!

Biztos jövedelem, cafeteria, munkába
járás támogatása! Jelentkezés

a 06-30/606-2214-es telefonszámon.

Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,

szerelõket.
Hosszútávú munkalehetõség!

Biztos jövedelem, cafeteria, munkába
járás támogatása! Jelentkezés

a 06-30/315-4459-es telefonszámon.

NAGYSÚLYÚ SERTÉSEKBÕL VALÓ
kolbászhús és kuláré,
marhaszegy oldalas
(990 Ft/kg) kapható.
Békéscsaba, Rövid u. 2. 

06-70/615-5168, 06-20/349-1078
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Gyomaendrõdi betanított
munkára keresünk

munkatársakat,
kiemelt bérezéssel.

Érd.: 06-30/526-8602
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ELVÁRÁS: • jó problémamegoldó készség  • rugalmasság, precízség • jó fizikum
ELŐNY: • híddaru- és targoncavezetői engedéllyel rendelkezők előnyben.

Az ideális jelölt csapatember. 
Üvegiparban és termelői üzemben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk
Seres Péter részére postán (Orosháza, Csorvási út 39.)

vagy e-mailen (seres.peter@oroshazaglas.hu) 2018. február 02-ig.

a megnövekedett feladatok ellátása érdekében
SÍKÜVEG MEGMUNKÁLÓ MUNKATÁRSAKAT KERES 

több műszakos munkarenddel. Érettségizettek előnyben!

Az Kft.

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ, 

TEHER- ÉS 
SZEMÉLYAUTÓ 

JAVÍTÁSÁBAN 
JÁRTAS, ÖNÁLLÓAN

DOLGOZNI TUDÓ 
KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK.

Önéletrajzokat fizetési 
igény megjelölésével 

várjuk:

agrotar@agrotar.hu

MUNKALEHETŐSÉG
Várjuk a Tisztelt  Munkavállalók jelentkezését,

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT MUNKÁRA,

Jelentkezni lehet személyesen, vagy  telefonon: Merian Foods Kft.
5900 Orosháza Szarvasi u. 16. Tel.: 68/814-155, 30/735-8199

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: • egyszerűsített foglalkoztatás (NAPI 
BEJELENTÉS) • 2 műszak, Délelőtt: 5.50 - 14.00 óráig,  

Délután: 13.50 - 22.00 óráig • egyszerűsített foglalkoztatással 
munkavégzés:  heti 5 nap, havi 15 nap, évi 90 nap • 675,-/óra, Délelőtt: 5 

400,- Ft/nap,  Délután: 6 210,- Ft/nap • kifizetés a szerződés szerint

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: • Határozatlan idejű, munkaviszony, 
napi 8 óra • 3 műszak, Délelőtt: 5.50 - 14.00 óráig, 

Délután: 13.50 - 22.00 óráig, Éjszaka: 21.50 - 06.00 óráig
• 794,- Ft/óra ( ill.: műveleti bérek,  ami kidolgozás alatt áll), a munkabér

minden hó 10. napjáig kerül utalásra, kifizetésre.
A Munkáltató a munkába járási  költséget a törvény szerint téríti.

 

A./ELVÁRÁSOK/FELTÉTELEK:  • AUTOCAD ismerete alapvető követelmény
• precizitás, pontosság, műszaki kompetenciák • érettségi

B./ 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, legyártása • 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 szakmai önéletrajzokat várunk 
Kapu Fanni részére postán  (5900 Orosháza Csorvási út. 39. ) 
vagy e-mailen: (kapu.fanni@oroshazaglas.hu) 2018. február 9-ig.

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ
munkatársat keres.

Az Kft.

Belföldi fuvarozásra
C, E kat. tehergépkocsi

vezetőt keresek.
06-30/3302-935

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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FELADAT:  • meglévő ügyfelektől érkező ajánlatkérések kezelése, ügyfél igényeinek felmérése
• gyártással és társszervezetekkel való egyeztetés • árajánlatadás

ELVÁRÁSAINK: • szakmai közép/felsőfokú végzettség, kereskedelmi és műszaki affinitás
• 25 év feletti életkor • magas szintű számítógépes ismeret (word, excel)

• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat • átlagon felüli probléma megoldási képesség
• kommunikációs készség 

• rugalmas, ügyfélközpontú szemlélet • nagyfokú terhelhetőség
ELŐNY: • idegen nyelv ismerete legalább középfokú szinten 

• hasonló területen szerzett tapasztalat
AJÁNLATUNK: • fiatal, dinamikus csapat • önálló, változatos, felelősségteljes munkakör

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzokat várunk 
Kapu Fanni részére postán  (5900 Orosháza Csorvási út. 39. ) 
vagy e-mailen: (kapu.fanni@oroshazaglas.hu) 2018. február 9-ig.

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ
munkatársat keres.

Az Kft.

EXTRA
minőségű ruhák.

Nyitás: február 1-jén.

NYITÁSI AKCIÓ:

ÚJ!

HASZNÁLTRUHA-
ÜZLET NYÍLIK

a Thököly utcában,
az Amper üzlet helyén.

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)


