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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

 

36 mm

6,
5 

m
m

Orosháza, Könd u. 25. • Telefon/Fax: (68) 512-252 • Web: www.szuperinfo.hu • E-mail: oroshaza@szuperinfo.hu

MEGHÍVÓ!
AZ OROSHÁZI KINIZSI HORGÁSZ 

EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRE (ZÁRTKÖRŰ)
A közgyűlés helye: Orosháza, Pacsirta utca 8. (pártok háza)
A közgyűlés ideje: 2018. január 27. (szombat) 08:00 óra.

NAPIRENDEK: 
1. Beszámolók:

• Elnöki • Titkári 
• Pénzügyi, gazdasági, 2018-as terv

• Felügyelő Bizottság
• Fegyelmi Bizottság

2. 2018. évi program ismertetése
3. Egyes tisztségviselők megválasztása

4. Egyebek, különfélék
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok

több mint 50%-a jelen van.  Amennyiben a közgyűlés nem lesz
határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ugyanazon

a napon és helyen, változatlan
napirendekkel 08:30 órakor kerül megtartásra.

Az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület vezetősége
tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűléssel és annak

napirendjével kapcsolatban javaslatait adja le
a Blinker Horgászboltba írásban.

A HAGYOMÁNYOS KINIZSI HE
ÁLTAL MEGRENDEZETT

HORGÁSZVACSORA 
IDŐPONTJA 2018. 02. 24.

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

TetőBox
kölcsönzése
Orosházán.
06-20/492-5706

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

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.
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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
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

ÉLIÁS SÁNDOR
MIHÁLY

2017. december 30-án 
69 éves korában

csendesen megpihent.
Búcsúztatása szűk családi
körben a későbbiekben lesz.

A gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Petrus György
tanár, gyógypedagógus

64 éves korában elhunyt.
Temetése január 13-án

(szombaton) 
11:00 órakor az orosházi
Felvégi temetőben lesz. 

 A gyászoló család

Megemlékezés

SIPOS BÁLINT
halálának 15. évfordulójára

Szerető családja

„Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

MEGEMLÉKEZÉS

VARJÚ MÁRIA
HALÁLÁNAK 

2. ÉVFORDULÓJÁRA
emlékezik Élete Párja

Pista és gyermekei 
Nikolett és Pityu

„Szívünkben helyedet nem 
pótolja semmi, Míg a földön
élünk, Nem fogunk feledni.”

BÁNATOS FELESÉGE

MEGEMLÉKEZÉS
„Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz 
enyhülést a múló idő. Hiányod elviselni 

nagyon nehéz, míg élek, megtart 
szívemben a fájó emlékezés.”

Fájó szívvel emlékezem 
Férjemre,

JÓNÁS
PÁLRA
(Gádoros)
halálának
15. évfordulóján.

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
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 négyzetmé-
teres garázzsal eladó. Érdeklõdni az esti órákban: 
 0620 220-3295
Mezőhegyesen I. emeleti, 70 m2-es, kitű-
nő, tégla társasházi lakás eladó, irányár: 3.9 M Ft. 
 06/30/3050-243
1.3 ha szántóföld Oházán kiadó.  
06/70/553-0067
Székkutason 1.3 ha szántó eladó.  
06/70/553-0067
Tótkomlóson felújított, azonnal beköl-
tözhető, 3 szobás összkomfortos ház eladó.   
0630/246-0028 
Tanya eladó (5500 m2) Nagymágocshoz közel 
(400 m). Villany, fúrt kút van, 2/3 részben mezõ-
gazdasági mûvelésre alkalmas. 2 bontásra váró 
épülettel. 30/648-3408
Üzlet eladó vagy kiadó a Kossuth u. 6-8.  
06/20/561-4529
Magasföldszinti lakás eladó.  
06/70/366-2352
Föld Tótkomlós határában -10,9 ha, 
360 AK- egyben eladó. Kimért, mûvelhetõ.  
30/955-0401

Cinkuson szántó eladó: Hrsz: 0322/1, 0.5 
ha, 22 AK.  06/70/233-4901
Eladó Árpádhalmán 14,5 ha termőföld.  
06-70/453-7031
Szentetornyán összkomfortos ház nagy 
kerttel 2 850 000 Ft-ért eladó.  30/2492 033.
Nagyszénáson 4 szobás családi ház 
garázzsal és melléképületekkel  eladó.  
06-30/7180-830, 06-70/6269-200
Német partnereim részére keresek családi 
házat, tanyát, nyaralót.  30/282-9225.
Orosházán a Vásárhelyi úton nyeregtetős 
összekomfortos két szobás + nagykonyhás + für-
dőszobás vegyes falazatú fa tüzelésű felújított ház 
eladó vagy lakásra cserélhető. Kis kertel+fedett 
autóbeállóval. Iá.: 7.8 M Ft  06-20/510-3124
Kardoskút 0205/23 hrsz-ú 150 ak értékű 
szántó eladó. Irányár: 80000 Ft/ak. Azonnal bir-
tokba vehető.  0630 686-7223.
Akció ! Orosháza, Kölcsey u. 16. sz., II. 
emeleti, 2 szobás, 55 m2-es lakás eladó, irányár:  
6,3. M Ft.  06-68/473-275
Belvárosi 4,5 szobás, sorházi lakás eladó 
Orosházán. Irányár: 18 M Ft.  06-30/287-6597.
2 hektár szántóból kivont terület telephely-
nek vagy más célra eladó. Irányár: 6,5 M Ft.  
06-20/3363-229.
Békéssámson központjában működő 
üzlet családi házzal eladó.  06-30/362-3774

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
2006-os Fiat Punto Multijett, dízel, fehér, 
eladó, 550000 Ft.    06-70/621-2432

Peuegot Expert D. eladó.  06/30/677-1833
2006-os Fiat Punto Multijett, dízel, fehér, 
eladó, 550000 Ft.  06-70/621-2432
1999-es Suzuki Swift lejárt műszakival, Skoda 
Fábia felnik eladók.   0630/541-9118
Maxi kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Renault Megane 1,5 DCI 2005. évj. eladó, 
cserélhető. Ára: 735.000 Ft.  30/227-31-93.
Olcsón eladó 1,5 év műszakival megkímélt 
Renault 5 személyautó.  30/971-0377.
VW Passat 1.9 TDI, 7 éves, érvényes 
műszakival, szervizkönyvvel, első tulajdonostól, 
megkímélt állapotban extrákkal eladó.  30/985-
4025.
Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakó-
kocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom.  
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Land Rover 4 WD eladó.  70/942-1956.
Suzuki S X 4 1,6 b kapcsolható 4x4-es, digitális 
klímával, ülésfűtéssel, vonóhoroggal eladó.  
20/466-45-08.
Suzuki Ignis személyautó bérelhető 
Oházán.  06/70/605-1449
Opel Corsa B szép állapotban  -5 ajtós, vonó-
horgos- eladó.  06/70/543-1945

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Földet bérelnék Csorváson  és környékén. 
 06/30/313-4191
60-as, 70-es évekbeli bútorokat, tollat, hagya-
tékot veszek.  06-30/828-7727
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Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.

Disznóvágó asztalt, satupadot, gyalupadot, 
tollat, régi bútort veszek.  06-30/828-7727
Hagyatékot, régiséget, szerszámfélé-
ket, 22-es, 32-es húsdarálókat vásárolnék.  
06-70/391-2503
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, 
selyembaromfit és postagalambot vásárolok. Érd.: 
 06-30/843-3322.
Keresek baromfikopasztó gépet, belvá-
rosi garázst, 0.5-1 ha gyenge minőségű szántót. 
 0620/421-8564
600-as szalagfűrészhez aluminium kere-
ket keresek.  06/30/925-7046
Gyopárosi kerékpárúton elveszett 
telefonom, melyen kegyeleti képek vannak, 
ezért kérem a becsületes megtalálót, adja le a 
Szuperinfó irodában. 
Részletfizetésre családi házat vennék, 
60.000 Ft + rezsi / hó.  06/30/831-3501, 
06/30/638-7043
Számlaképes kiadó irodát vagy lakást 
keresek.  06/70/387-0324
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.
Tanyát keresek megvételre 500 ezer Ft-ig. 
 0670/5044-990
Malacokat, süldõket, hízókat vásárolok. 
Házhoz megyek.  06-30/577-1604
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.
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

Hazai és külföldi érdekeltségekkel rendel-
kező ingatlaniroda részére keresek eladó, kiadó 
ingatlanokat értékesítés céljából /lakás, tanya, 
termőföld, ipari terület/.  06-30-497-5365 ; 
06-20-362-7994

OKTATÁS

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, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés.  06-30/287-6597.

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül, víz- 
fűtésszerelés, csatornarákötés, garanciával.   
06/30/712-6216
Szobafestés, mázolás, tapétázás .  
06/70/201-1729
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
Számítógépek, számítógépes rendsze-
rek javítása, karbantartása magánszemélyeknek 
kedvező áron!  70/525-0479.
Vállalati  számítógépes rendszerek javí-
tása, karbantartása, rendszergazdai szolgáltatás 
kedvező áron!  70/525-0479.
Számítógépe nem működik? Otthonában 
megjavítjuk! Hívjon most!  ®06-70/244-4141
Veszélyes fák kivágása alpintechniká-
val, fakivágás, gallyalás . Magánszemélyeknek 
és cégeknek egyaránt, számlaképesen.  
06/30/799-8975
Fakivágás alpintechnikával, kug-
lizás, gallydarálás, favágás fáért.  
06/30/9984-590
Gurtnicsere, új redõny készítése, faredõny 
javítás hétvégén is, gyors precíz munka.  
06-30/735-0746, 06-70/227-6273
Gyümölcsfák metszését vállalom.  
06/30/468-4060
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra ház-
hoz megyek. Soványné Kanka Timea gyógymasz-
szőr.  0630/353-1436

Gépi földmunka, rakodás, épületbon-
tás elszállítással, e-napló készítése.  
0630/223-7334
GYÓGYCIPŐK és méretre, igény sze-
rinti cipőkészítés, hagyományőrző 
csizmák készítése.  06/30/283-4260
Törmelékszállítást, udvartakarítást, 
gallyelszállítást  vállalok.  06/30/356-
7324
Tavasztól mindenféle kerti munkát végzek. 
 06-30/491-4707.
Lomtalanítás a pincétől a padlásig.  
06-70/262-5070.
PC-DOKI Házhoz megy! Számítógépek 
javítása, korszerűsítése.  Új Számítógépek össze-
szerelése, házhozszállítása.-Szaktanácsadás. ®  
® 20/44-88-307

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj nélkül, vidékre is.
& 0630 8800-510 

0630 455-1090
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

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)

Veszélyes fák kivágása alpintechniká-
val és emelőkosaras gép bérbeadá-
sa. 06-30/903-4582
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők gépi 
tágítása, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, tészta-, 
bizsuárusnál.
Tetõfedõ, bádogos munkát vállalok 
kedvezményes áron.  20/976-5847
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
Kártya-, tenyérjóslást vállalok, átokle-
vétel, rátét, szerelemkötés, oldás. Hívjon biza-
lommal!  06-70/388-7994
Favágás, fakivágás garanciával.  
0630 311-9523.
Duguláselhárítás garanciával, 0–24 
óráig.  0630 8800-510, 0630 455-
1090.
Takarítást vállalok.  06/70/414-1243
Profi gipszkarton-szerelés.  
06/30/497-7142
Kerti munkát vállalok, fametszést, fakivá-
gást.  06/30/2616-855
Egészségmegőrző masszázs ! 
06-20/473-9867                
Kivehető fogsor készítése, javítása, fog-
pótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás garanci-
ával.  30/908-1798.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. Küldj SMS-
est, visszahívlak. Regisztráció esetén 
ajándékot kapsz. 06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk Orosháza és 
vonzáskörzetéből délelőttös műszak-
ra, napi 8 órában, és férfi munkaerőt 
. Vidékieknek útiköltség hozzájárulás. 
Érd.:  06-30/967-3833.

A békéssámsoni pékség péket keres. 
Jelentkezni:  0630 867-8648.
Ausztriai Nightclub hostess munká-
ra keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel.  00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16.
CSOPORTVEZETÕT, CO-hegesztõket, 
lakatosokat, villanyszerelõket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk. Érd:06/70-942-
8927.
Gyõri munkahelyre targoncásokat, nõi, 
férfi munkaerõt és párokat is felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk. 06-20/949-3036
Orosházi munkahelyre keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunká-
ló központba munkavállalót.   06-20 500-6276
Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztõket, festõ-
ket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. 06-20/949-3036
CO2 hegesztõket, fényezõket, férfi 
munkásokat keresünk kiskunmajsai 
munkahelyre. Hosszútávú bejelentett 
munkalehetõség, kiemelten magas 
bérezéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás bizto-
sított.  06-70/527-2554, femmunka.
eu@gmail.com
Orosházi munkára keresünk fizikai mun-
kást,forgácsolót,esztergályost,megmunkáló köz-
pontba munkavállalót.  20/500-6276
Németországi munkára vakolásban és 
hõszigetelésben jártas munkaerõt keresek.  
06-30/3825-895
Éjszakai műszakba pékárucsoma-
goló és kenyérszeletelő raktárost felveszünk  
Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Szakképzett péket és szakmában már 
dolgozott, betanított péket felveszünk.felveszünk. 
Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Kotróra gépkezelőt keresünk.  
06/20/244-5459
Pékáruszállításra fiatalos, ápolt meg-
jelenésű sofört felveszünk. Plinius-Duó KFT.  
06/70/397-8947

Tótkomlósi baromfitelepre férfi dolgozót 
keresek, helyi lakost.  0630/512-2289
Tanyást keresek ottlakással.  
06/30/906-3547
Virágkertészetbe munktársat keresek. 
 06/20/392-4543
Oros Bútorház 1 fő férfi munkást keres. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal orosbutor-
haz@gmail.com, vagy személyesen üzletünkben, 
Oh. Arany J. u. 19. (Lukoil benzinkút mögött).
Karosszéria lakatost keresek veterán 
autó műhelybe. Másodszakmás, tehetséges, önál-
lóan dolgozni tudó is érdekel. Színvonalas fizetés! 
 06-30/399-6153.
Hódmezõvásárhelyi munkahelyre 
(Speed Kft.) robotkezelõ munkakörbe keresünk 
azonnali kezdéssel gyakorlattal rendelkezõ laka-
tosokat és hegesztõket. Jelentkezésüket várjuk a 
jelentkezes@unique-talent.hu e-mail címre vagy a 
 06-20/320-5229-es telefonszámon.
Hódmezõvásárhelyi munkahelyre 
(Speed Kft.) minõségellenõri munkakörbe kere-
sünk fémipari végzettséggel rendelkezõ szakmun-
kásokat, technikusokat. Fényképes önéletrajzukat 
küldjék a jelentkezes@unique-talent.hu e-mail 
címre vagy hívják a  06-20/320-5229-es tele-
fonszámot
Családgondozói munkakörbe kere-
sünk pedagógus vagy szociális végzettséggel 
rendelkező munkatársat a Családok Átmeneti 
Otthonába. Jelentkezéshez önéletrajzot és moti-
vációs levelet a következő e-mail címre vár-
juk: oroshaza.csao@segelyszervezet.hu, .  
06-30/749-2272
Külföldi munkalehetőség! Folyami 
hajóra keresünk felszolgálókat, szobalányokat /
nyelvismeret előny/. Fizetés: nettó 1150 euro+ 
teljes ellátás. cgedo@croisieurope.com,  
06/70/287-4541
Csanytelekre kereskedelembe és ker-
tészetbe szakképzett és szakképzetlen női és 
férfi munkaerőt keresek. Szállást biztosítok.  
20/467-0993.
Derekegyházi Vágóhíd adminisztratív  
munkaerőt keres felvételre.  70/386-28-48.

A Koncsek Trans Kft. megbízható gépko-
csivezetőt keres FURGONRA, nemzetközi fuva-
rozásban szerzett GYAKORLATTAL! Érdeklődni: 
+36204166840
Derekegyházi Vágóhíd hentes munka-
társat keres.  70/386-28-48.
Derekegyházi Vágóhíd áruterítői mun-
kakörbe munkatársat keres.  70/386-28-48.
Csongrádi húsboltba egy fő bolti eladót 
felveszünk.  70/386-28-48.
Tetőjavításhoz, áthajtáshoz szakem-
bert keresek: legalább 2 főt Gádorosra.  
06/70/984-7652
1 fő autószerelőt -diagnosztikához is értőt- 
keresünk felvételre.  06-20/932-4250
Előkészitett könyvelési adatok számi-
tógépes  rögzitésére keresünk adatfeldolgozókat  
rugalmas időbeosztásban. Bér megegyezés sze-
rint. Jelentkezni név és telefonszám bediktá-
lásával a Szuperinfó szerkesztőségében lehet. 
jelige: adatrögzités
Hódmezővásárhelyi munkára 1 fő 
kőműves, 1 fő segédmunkás munkatársat kere-
sünk (saját autó szükséges) Orosházáról és 
környékéről. 06-30/574-9995.
Homlokzati hőszigetelésben jártas 
kollégát keresek felvételre. 06-30/697-2606.

TÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy ismerked-
ne. 06-30/211-5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne.  06/70/295-
5640
Fiatal, dekoratív, kedves türelmes, magyar 
lány ismerkedne.06/20/939-1806

Oházi  lány ismerkedne.  06/30/744-
6031
30 éves, orosházi nő ismerkedne.  
0620/9866-798
Biztos pártalálás !  0630 355-2039..

KIADÓ
Oházán a Thököly utcán üzlethelyiség kiadó. 
 06/30/66-42116
2018. 01.01-től üzlethelyiség kiadó 
Tótkomlós, Kossuth u. 11. (Paletta fes-
tékbolt mellett).  0630/278-0563
Orosházán, forgalmas helyen 120 m2-es 
üzlethelyiség bármilyen jól működő vállalkozás cél-
jára kiadó.  06-70/311-6447.
Lakás kiadó.  06/30/248-2285
1.3 ha szántóföld Oházán kiadó.  
06/70/553-0067
1 főnek albérlet kiadó.  06/30/649-4437
Bútorozatlan, III. emeleti lakás Oházán, a 
Hajnal közben kiadó.  06/70/624-2844

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
Tűzifa eladó, házhoz szállítva.  
0630/213-9072, 0630/8299-336, 
06/30/493-4293
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Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 
E-mail: csabai.teglagyar@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

Legyen tagja Magyarország  
egyik vezető építőipari cégének,  
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt gyárunk csapatába:

 lakatos
 villanyszerelő

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalata, vállalja  a több műszakos mun-
karendet, akkor jelentkezzen újrainduló békéscsabai 
téglagyárunkba!

Plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék, szállás és munkába járási támogatás, cafeteria, 13. havi bér.

GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ és és 
ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

 

A./ELVÁRÁSOK/FELTÉTELEK:  • AUTOCAD ismerete alapvető követelmény
• precizitás, pontosság, műszaki kompetenicák • 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. január 26-ig.

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ
munkatársat keres.

Az Kft.

ADMINISZTRATÍV MUNKÁRA
KERESÜNK LEGALÁBB KÖZÉPSZINTŰ

NÉMETNYELV-TUDÁSSAL
RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT.
ÉRDEKLŐDNI: 68/414-005 VAGY 

OFFICE.HUNGARY@FLYINGTEACHERS.COM

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

A
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Gyomaendrõdi betanított
munkára keresünk

munkatársakat,
kiemelt bérezéssel.

Érd.: 06-30/526-8602

(K
és

zle
t e

re
jé

ig
.)

Csarnokok, magtárak,
gabonatisztító üzem
KIADÓK, ELADÓK

OROSHÁZÁN.
20/9568-892, 20/4848-59120/9568-892, 20/4848-591
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OROSHÁZA, KOSSUTH U. 32.

KRESZ TANFOLYAM AKÁR EGY HÉT ALATT!

SZEMÉLYGÉPKOCSI
ÉS MOTOR

SZEMÉLYGÉPKOCSI
ÉS MOTOR

JELENTKEZZ MOST!

tanfolyam indul január
16-án 16 órától.

tanfolyam indul január
16-án 16 órától.

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

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

ALMAVÁSÁR
Szentesen, az Alma Kft.

Fábiáni úti gyümölcsösében
folytatódik az almavásár.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7-15.30 óráig.

Szentesen, a Rákóczi utcai piacon
(csütörtökön és vasárnap) is várjuk vásárlóinkat.

Érdeklõdni: 30/855-9693, 30/643-4985, 30/436-0454

Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy 
bükk, rönk 27 Ft/kg-tól, vegyes 29 
Ft/kg-tól, kugli 29 Ft/kg-tól, kony-
hakész 30 Ft/kg-tól. Azonnali kiszál-
lítás. Kedvezményeinkért hívjon !  
06-70/316-4431
Darvasi László kárpitos Oh., Kazincy u. 
44. :Vállaljuk kárpitozott bútorok, motorülések, 
autótető-kárpitok felújítását, matracok készítését ! 
Szivacsok - műbőrök - bútorszövetek forgalmazá-
sa.  06/30/394-7956
Elektromos kerékpár eladó.  
06-30/677-1833.
1 db 130 kg-os hízó eladó -400 Ft/kg.  
06/30/858-9507
280 kg-os hízó eladó.  06/30/441-5509, 
68/417-859
Hízó eladó.  06/30/481-8885
STIHL láncfűrész eladó.  06-30/677-
1833.
200 kg-os hízó eladó.  06/70/610-3056
Fajtatiszta, fekete cser tacskó kiskutyák / 
dec 4-én született / foglalhatók.  06/30/4612-
052
Téli akciós kalodás, és erdei 3 m-es, és 
ömlesztett tûzifa rendelhetõ! Ingyenes házhoz 
szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, akác, 
nyárfa. Kaloda mérete 1m x 1m x 1m, ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal:  30/705-2509
Tűzifa folyamatosan kapható.  
0630/973-5432
Hízott kacsa íratható.  06/30/396-9556
270 kg-os hízó, eladó.  +36/30/636-27-35
Hidegvizes és melegvizes Sterimo eladó. 
 06-30/677-1833
Hízott kacsa íratható.  06-30/396-9556.
1 db 250 kg-os hízó, dióbél eladó.  
+36/30/665-70-27
2 db 30 kg-os süldők eladók.  06/30/481-
3818
Csempekályha eladó.  06/30/369-1477
Nagysúlyú hízók eladók „ mintha magam-
nak neveltem volna!”  06/30/4755-206
Ivarérett mangalica kocák, hízók és néme-
töves hízók eladók.  06/30/368-2608
Függesztett permetező -600 l-es- eladó. 
 06-30/677-1833.
Konvektor eladó.  06/30/422-8879
Rottweiler kiskutyák eladók.  
06/30/687-1471
Hízó, árpa, széna eladó.  06/70/594-1571
Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft/m3, juhar 
15 ezer Ft/m3, kiszállítva.  0630/217-5575, 
0670/506-8000
Körbálás gyepszéna eladó.  0603/399-
7750

Tűzifa eladó, házhoz szállítva.  
0630/213-9072, 0630/8299-336, 
06/30/493-4293
Száraz tölgy, bükk, akác tűzifa rönkben, fűré-
szelve, hasítva rendelhető.  0630/223-7334
Kártya-, tenyérjóslást vállalok, átoklevétel, 
rátét, szerelemkötés, oldás. Hívjon bizalommal !  
06-70/388-7994
Kisbálás repce, búzaszalma eladó.  
06/30/349-0313
Februárban fialó koca, süldők eladók.  
06/30/266-4223
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/
db.  06-20/204-2382
Tûzifa akció! Kemény tûzifa bükk, tölgy: 
2800 Ft/100 kg, akác: 3100Ft/100 kg. 
Ingyenes házhoz szállítás. Hívjon biza-
lommal! Rövid idõn belül szállítunk.  
06-70/596-9336
500 db vajkrémes pohár, 1 db 200 l-es hűtőlá-
da, 1 db hidrofór tartály eladó.   0630/285-4461
Szabadkai bevásárló út! Indulás 2018. 
január 17-én (szerdán) reggel 6 óra-
kor Orosháza, Könd utcai piac térről. 
Érkezés aznap a kora délutáni órákban. 
Érdeklődés telefonon:  06-30/945-
4782.
Kolbásztöltő, saválló (8,5-9 kg töltésű), 
10-es húsdaráló, sütőtárcsa, öntvénybogrács, nyár-
sak eladók.  06-30/938-6535.
Gumis kocsi, vemhes póni, 7 hónapos 
csikó, kompresszor, hűtőláda eladó/cserélhető.  
06-20/3214-667.
Színes tv, áthidaló szekrény eladó.  
06-30/433-1819.
Kompresszor 400 V-os, 55 kW-os, 44 l/
perc teljesítményű, új, ipari gép eladó. 
420.000 Ft.  06-30/399-6153.
Fáradtolaj égő, kazánba, kályhába alkalmas. 
Egyszerű technika – könnyű begyújtás! (Olajat is 
tudok adni.) 80.000 Ft.  06-30/399-6153.
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy 
bükk, rönk 27 Ft/kg-tól, vegyes 29 
Ft/kg-tól, kugli 29 Ft/kg-tól, konyha-
kész 30 Ft/kg-tól. Azonnali kiszállí-
tás. Kedvezményeinkért hívjon!  
06-70/316-4431
Süldők, hízók eladók.  06/30/382-8287
Tömött kacsa eladó, 1500 Ft/kg.  
06/30/446-3998
Nagysúlyú hízó eladó.  06/30/452-3025
Kisképernyős tv, hűtő, porszívó, centrifuga, 
cipős szekrény eladó.  30/6186-627.
Gyapjú ágynemű-paplan, párna, kispárna, 
derékalj, tollpárna, ágyneműtartó szekrény, kis 
olajradiátor, középszőnyeg, porcelán kávéskészlet, 
nagy méretű ruhák, blézerek.  30/2492 033.

Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 600 
Ft/db, ingyenes házhoz szállítással megrendelhető. 
 30/835-1121
120-140 kg körüli húsjellegű hízók eladók, ketté 
hasítva is.  30/480-5852.
Malacot veszek.  20/367-6889.
Szójadara házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kelkáposzta-, 
karfiol-, brokkoli-, salátapalánta eladó.  30/625-
2593.
Kályha eladó.  20/367-6889.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitűnő 
minőségben bontásból, szállítással Németországból. 
 30/282-9225.
Vásárolok porcelánokat, bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat.  70/228-2994.
Eladó tanyát vagy tanya helyet keresek földdel 
Csorváson. Érd.:tanya1666@freemail.hu
Földet bérelnék Csorváson.  06-70-
255-4882
4,6 m-es, V tárcsa, új, 6 soros, szemenkénti 
vetőgép eladó.  0630 224-1043.
CD -106 alkatrészek, hidraulikus csukású 
gyűrűshenger, KSMK-6 sorközművelő eladó.  
06/30/860-0975
Akciós tűzifa házhoz szállítva eladó.  
06/30/2711-247
Új és használt konvektorok, falikazán eladó.  
06/30/317-9794
19 LE-s Kubota kistraktor talajmaróval, 
műszakivizsgával, vonófejjel, szép állapotban eladó. 
 06/70/9847-652
Hagyatékok, régiségek, ezüst tárgyak, fest-
mények, porcelánok becslését vállalom,  ingyenes. 
Hívjon bizalommal.  06/30/317-9794
Keményfa brikett rendelhető.   
06/30/511-8629
Anyakoca 11 malacával, hasaskoca, kályha 
eladó.  06/70/6255-165
Kukoricán, búzán nevelt hízók eladók. 
 0630/3705-923
Tűzifa eladó tölgy, bükk, gyertyán 
méteres rönkben 2800,-Ft/100 kg.  
0630/890-8367
350 kg-os koca eladó.06/30/219-3258
Tűzifa eladó tölgy, bükk, gyertyán 
méteres rönkben 2750,-Ft/100kg.  
0670/578-7471
Mangalica malacok eladók.  06-30/758-
4785
Hús hízók eladók, akár hasítva is.  
06-30/858-1896
Szalma, fejőgép, ventilátor, futópad, komp-
resszor,elekrtomos, kerékpár, sterimob, gyep 
szellőztető, MTZ orrsúly,  vonópad eladók.  
06-30/562-7211
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REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Ázsia Kínai Áruház
(volt Csillag Áruház I-II. em.)

1-ET FIZET
2-T KAP!

TÉLI AKCIÓ!

További részlet az üzletben!
Akció időtartama:

2018. január 12. péntektől
amíg a készlet tart.

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

Vas- és színesfém hulladék,
számítógépház, elektronikai

panelek, villanymotor felvásárlása.
Akkumulátor 230-235 Ft/kg
Öntvény féktárcsa 52 Ft/kg

www.vafemkft.hu
Békéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 06-20/997-1497
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RÓZS ARÓ
ZSA

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA

JOGOSÍTVÁNY

KRESZELMÉLET

Személygépkocsi-, 
vezetői tanfolyam indul!

JELENTKEZÉS Hétfőtől-
Csütörtökig: 18-19-ig.

www.rozsaautosiskola.fw.hu

OKÉV szám: 04-0055-04

AUTÓSISKOLAAUTÓSISKOLA
Személygépkocsi-, 

Érd.: Rózsa Tibor 
iskolavezetőnél

Tel.: 30/254-0582
Rózsa Edina oktató
Tel.: 30/571-5881

Telefonon egyeztetett
időpontban!

VSM=50% ÁKO=152,98% KK=157.663 Ft

Tantermi vagy internetes
otthontanulással!

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN, AKÁC!
LIGNIT: 2.200 FT/100 KG

SÓDER KAPHATÓ!
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT: Pusztaföldváron, 
Kardoskúton

szántóföldek eladók.
20/7711-917

Fülöp János: 06-20/9826-596
Bús György: 06-30/3809-363

CÍM: OROSHÁZA, KÁRPÁT U. 6.  A VASÚTI FELÜLJÁRÓ ALATT,  
A SZŐLŐ V. R. FELÖL 
TEL.: 68/414-001 MOBIL: 20/459-1821 

Víz-gáz-központi fűtés szerelése a tervezéstől
az átadásig. Ingyenes árajánlatkészítés

E - m a i l :  e p g e p @ c i t r o m a i l . h u  

VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FŰTÉS 
SZERELÉS ÉS SZAKÜZLET 

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

vakolható tokos, ráépíthető tokos, 
külső tokos, redőny garázskapu 

motoros kivitelben

aluredőny-
rendszerek gyártása

A lakástextil-
méteráru boltban

Kossuth u. 4. sz. alatt a sétáló utcában.

KÍNÁLATUNK:
Függöny, dekoranyag, méteráru,

paplan-párna, ágyhuzat,
ágytakaró, plédek, asztalterítők,
kész függönyök, törölközők, stb

kiárusítás

20-30-50%
ÁRENGEDMÉNY

A TELJES
ÁRUKÉSZLETRE.

20-30-50%
ÁRENGEDMÉNY

A TELJES
ÁRUKÉSZLETRE.

Köszönet a példaértékű
emberségért

Dr. Lehoczky Tamás
fogorvosnak!

Egy 6 éves kislány és szülei

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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


