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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

Kolbász, szalonna,
hús füstölése

Orosháza, Luther u. 56.
30/507-1030

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

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.

TetőBox
kölcsönzése
Orosházán.
06-20/492-5706

FEHÉR KÍGYÒ 
Orvoscentrumban 

fogyasztás, állapot-
felmérés, fájdalomcsil-
lapìtás, dohányzás és 
alkohol leszoktatás, 
élelmiszer-, pollen- 

érzékenység vizsgálat
és kezelés. 

20/558-8737

Pusztaföldváron, 
Kardoskúton

szántóföldek eladók.
20/7711-917
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

GYÁSZHÍR

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

CSIZMADIA 
SÁNDOR
2018. január 8-án 

68 éves korában elhunyt.
Temetése január 19-én 13 órakor

lesz a Laposi  temetőben.

Gyászoló felesége
és gyermekei

GYÁSZHÍR

RAJOS JÓZSEF
74 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása
2018. január 25-én
13 órakor lesz az 
Alvégi temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
FÁJÓ SZÍVVEL 
EMLÉKEZÜNK  

ÉDESAPÁNKRA

ANCSIN
JÁNOS
halálának 

25. évfordulóján.
Két lánya, családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

Édesanyád, nagybátyád Sanyi
és a közeli rokonság

„Egy csendes vasárnap 
délelőtt fény 

fut át a szobán, 
dobban a 

megfáradt szív, 
majd csöndben

megáll. A búcsúszó, 
mit nem montál ki, 

elmaradt, de 
szívünkben örökre 
velünk maradsz.”

CSIZMADIA EDIT
halálának 

6. évfordulóján.
Soha el nem múló 

fájdalommal
emlékezünk Rád.

INGATLAN
Oháza, Gárdonyi lakótele-
pen lakó-pihenőövezetben ház 
eladó, ár: 22 M Ft.  06/20/297-
5363
Gyopárosfürdõn, a Cédrus-
közben, 480 m²-es építési 
telek, rajta 84 m² kész alap-
pal eladó.  06/30/958-
3091
Eladó Árpádhalmán 14,5 ha 
termőföld.  06-70/453-7031
Csorváson termõföld eladó 
(74,54 AK)! Érd.:  30/905-
2657
Oházán  kocsma eladó, akár 
lakóháznak is, irányár: 10.5 M Ft. 
 06/30/214-0588
Építési telek eladó Újosztáson, 
részletre is.  06/30/529-5619
Ház eladó Oházán 1.9 M 
Ft-ért.06/30/398-8974
Gádoroson 2.5 szobás csa-
ládi ház eladó, vagy orosházi, I. 
emeleti lakásra cserélhető.  
06/30/3418-127
Kaszaperi útnál, a sertéstelep 
utáni bekötőútnál, csatorna kezde-
ténél, háromszög alakú, 0,5 ha, 22 
AK föld eladó.  06/70/233-4901
Kertes ház eladó, kiadó.  
06/30/2051-719

Oh., Kölcseyn magasföld-
szinti lakás eladó.  06/70/366-
2352
Pusztaföldvár főutcáján 
téglablokkos, felújított, össz-
komfortos, 96 m²-es családi ház 
eladó. Gazdálkodásra alkalmas 
melléképületek, telek, ipari áram, 
saját vízellátás. 06-30/451-5219
Orosháza, Áchim utcán és 
Gyopároson telek fizetési könnyí-
téssel eladó.  06-30/9584-702.
Gyomaendrődön vízparti 
nyaraló eladó.  06/20/611-
4590
Kardoskúton 2.5 szobás 
kockaház eladó.  06/30/560-
6868
Tulajdonostól ház eladó 
Hmvhely, Dózsa Gy. utcában. 765 
m² telek, 168 m², 2 szoba+ 3 fél-
szoba, felújítandó ingatlan. Szoba, 
konyhás melléképület, 2 garázs, 
stb. Irányár: 20 M Ft.  0630 
232-2489.
Orosháza központjában 75 
m²-es, 3 szobás, újszerű, földszinti 
lakás eladó.  06-30/644-6382
Orosházán a Vásárhelyi 
úton nyeregtetős összekomfor-
tos két szobás + nagykonyhás + 
fürdőszobás vegyes falazatú fa 
tüzelésű felújított ház eladó vagy 
lakásra cserélhető. Kis kertel+fe-
dett autóbeállóval. Iá.: 7.5 M Ft  
06-20/510-3124
Szántó -0,6 ha- eladó vagy cse-
rélhető Nagymágocs, Árpádhalom, 
Fábiánsebestyén környékire.  
30/505-30-88.

A Vándor Fogadónál 1,5 ha, 
66 AK szántó eladó.  30/298-
5266.
Nagy családi ház eladó, Oh., 
Hernád u. 9.  06/70/634-5900
Nagyszénáson teljesen 
közművesített, sátortetős, csa-
ládi ház eladó. Érd.:  06/30/631-
9179, vagy 06/30/289-6518
Békéssámson központjá-
ban működő üzlet családi ház-
zal eladó. 06-30/362-3774

JÁRMŰ
Használt és új gumiabron-
csok-felnik -személy-teher-me-
zőgazdasági- szerelése, javítása, 
értékesítése, felni javítás. Gál 
Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Maxi kisteherautó és sze-
mélyautó bérelhető.  
06-20/262-3962.
Skoda Favorit 5 db téli gumival 
felszerelve, 1 db bioptron lámpa 
újszerű állapotban, betegség miatt 
eladó.  06/30/257-3621
Nissan Navara 2009. évj. 
megkímélten eladó. Cserét beszá-
mítok.  70/42-47-820.
VW Beetle cabrio, 2005. évj. 
gyári állapotban eladó. Motort, 
kisebb értékű autót beszámítok. 
 70/4-247-820.
Fiat Uno 1,0-es eladó.  
70/424-7820.
Opel Astra kombi, 1,4-es, 
1998-as, 380.000 Ft-ért eladó.  
70/632-5836.

Opel Corsa 1,0-es, 1997-es 
eladó. 70/6-32-58-36.
Utánfutó, motorszállító 
újszerűen eladó.  70/424-
7820.
Utánfutó (kicsi) 75.000 Ft-ért 
eladó.  70/424-7820.
Lakókocsi megkímélt bel-
sővel, 1,5 év műszakival eladó. 
 70/4-24-78-20.
Utánfutó (nagy) ponyvás 
újszerűen eladó.  70/4-24-
78-20.
Golf II-es eredeti fényezéssel 
eladó.  70/4247820.
Készpénzért bármilyen 
utánfutóját, lakókocsiját, autó-
ját, büfékocsiját megvásárolom.  
30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-
478-20.
Eladó Opel Astra G 1.4-es, 
benzin- és gázüzemű gépkocsi, 
évjárat 2000 -es, műszaki 2020-ig. 
 06/30/746-5523

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Orosháza környékén. 
06-20/346-4975
Földet bérelnék Csorváson  
és környékén.  06/30/313-4191
Hagyatékot, régiséget, 
szerszámféléket, 22-es, 
32-es húsdarálókat vásárolnék.  
06-70/391-2503
600-as szalagfűrészhez 
aluminium kereket keresek.  
06/30/925-7046
Számlaképes kiadó iro-
dát vagy lakást keresek.  
06/70/387-0324
Vásárolnék lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógé-
pet, gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, 
mûszerészesztergát, marógépet, 
kompresszort, invertert, kis gépe-
ket. 0670/624-5475
RÉGI motorokat keresek, 
gyûjtök: Simson, MZ, Pannónia, 
stb.  06/20-572-5142.
41 éves férfi munkát keres 
Oházán, heti fizetéssel.  
06/30/963-5425
Magángyűjtő keres megvé-
telre mindenféle régi papírpénzt, 
érmét.  06/70/7032-759

Az SOS Gyermekfalvak 
helyettesítő nevelőszülőt keres 
Orosházán és környékén. Olyan jó 
szándékú jelentkezőket várunk, 
akik gyerekszeretőek, rugalma-
sak, együttműködőek, türelmesek, 
érzékenyek és képesek rendezett 
háztartást fenntartani. Fényképes 
önéletrajzokat az oroshaza@
sos.hu email címre vagy az SOS 
Gyermekfalu 5900 Orosháza, 
Bajcsy Zs. u. 11. címre várunk.
Figyelem! Vásárolok min-
dennemű porcelánfigurákat, 
üveg-, réz- és bronztárgyakat, 
kortárs és régi festményeket, régi 
cserépedényeket, régi könyveket, 
használt tollat és teljes hagyatékot, 
fali-, zseb- és karórákat. Hívásra 
házhoz megyek, készpénzzel fize-
tek!  0630 375-7605, 0670 
977-1928.
Retro és régi hagyaték fel-
vásárlása, bútor, toll, festmény, 
porcelán, régi faliórák, zsebórák, 
cserépedény, háztartási dolgok, 
vas- és rézhulladékok, szerszá-
mok, teljes hagyaték vásárlása. 
Készpénzzel fizetek.  0670 354-
8445, 0630 375-7605
Simsont veszek.  
06/30/573-6990
Tanyát keresek megvételre 
500 ezer Ft-ig.  0670/5044-990
Vásárolok : régi fém- és 
papírpénzt, kitüntetéseket.  
06/20/322-5150
Keresek baromfikopasztó 
gépet, belvárosi garázst, 0.5-1 
ha gyenge minőségű szántót.  
0620/421-8594
Keresek régi keleti gitárokat: 
Jolanat, Monit Orfeust. Hiányos 
állapotút is. 06-30/9584-702.
Simsont veszek, akár hibá-
sat vagy hiányosat is.  
30/905-6532
Mindenféle vasat meg-
veszek, érte megyek.  
0630/8299-336

OKTATÁS
Aranykalászos Gazda tan-
folyam Orosházán. 180. 
000 Ft. 06/30/310-8934 / E- 
00846/2014/ A016 / 
Angol nyelv oktatása, érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítés. 
 06-30/287-6597.
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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!

Szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátásszervezõ, vendéglá-
tó üzletvezetõ, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.  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, vizs-
gafelkészítő órák Csorváson. Jó 
áron, számlaképesen.  0630 
619-2250.      

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás 
nélkül, víz- fűtésszerelés, csa-
tornarákötés, 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 szele-
pekkel, a kútra 10 év garancia.  
06/30/3387-737

Kőművesmunkát, burko-
lást, térkőlerakást, tető-
javítást, csatornázást, festést, 
bádogosmunkát,  kerítések építését  
vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi, árufuvarozás, 
költöztetés.  06/30/938-
4412
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasa-
mottozása. 06/30/338-7737
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerincsérv, 
derékfájdalmak, végtagzsibbadá-
sok kezelése.  06/30/329-3805
9 személyes kisbusz bérel-
hető, ( családi események-
re, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, rep-
térre, igény szerinti úticéllal 
, sportegyesületeknek stb.)  
érvényes autópálya matri-
cával, cascó biztosítással, 
nagy csomagtérrel, igény 
esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhorog-
gal rendelkezik, Érd.:  06 
30 9454 782

Fakivágás alpintechnikával, 
kuglizás, gallydarálás, favá-
gás fáért.  06/30/9984-590
Törmelékszállítást, udvar-
takarítást, gallyelszállítást  
vállalok.  06/30/356-7324
Lomtalanítás a pincétől a 
padlásig.  06-70/262-5070.
Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával és emelő-
kosaras gép bérbeadása. 
06-30/903-4582
Favágás, fakivágás garan-
ciával.  0630 311-9523.
Duguláselhárítás garanci-
ával, 0–24 óráig.  0630 
8800-510, 0630 455-1090.
Profi gipszkarton-szerelés. 
 06/30/497-7142
Tetõfedõ, bádogos mun-
kát vállalok kedvezményes 
áron.  20/976-5847

PAT Y O L AT  É S 
S Z Ő N Y E G T I S Z T Í T Á S ! 
A HAGYOMÁNYOS 
S Z Ő N Y E G T I S Z T Í T Á S 
MELLETT PORATKA 
ÉS EGYÉB ALLERGÉN 
ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSÁT 
IS  VÁLLALJUK.
OROSHÁZA, RÁKÓCZI 
ÚT 3-5. A TIZESEKKEL 
SZEMBEN.  30/219-3506

Frissítő- és gyógymasz-
százs, hívásra házhoz megyek. 
Soványné Kanka Timea gyógy-
masszőr.  0630/353-1436
Számítógépek, számítógé-
pes rendszerek javítása, kar-
bantartása magánszemélyeknek 
kedvező áron!  70/525-0479.
Vállalati  számítógépes 
rendszerek javítása, karbantar-
tása, rendszergazdai szolgáltatás 
kedvező áron!  70/525-0479.
Májer Ékszer minden 
csütörtökön egésznap. 
Minőség 35 éve. Oh., 
Kölcsey u. 13.
Tetőjavítás, festés, fűvá-
gás.  06/30/963-5425

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
0630 8800-510 
0630 455-1090B
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Krucsai István
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

Megrendelését a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Éljenek a kitűnő  lehetőséggel, 
vásároljanak  hazai szenet 
közvetlenül  a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2017. október 2-től  
2018. február 28-ig érvényesek!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 25 kg-os 
zsákokban, raklapra csomagoltan postai úton 

házhoz szállítva közvetlenül a kitermelőtől!
A bruttó árak a kiszállítás költségét már tartalmazzák!

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

n Raklapos diószén 41.910 Ft/tonna (41,91 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 35.560 Ft/tonna (35,56 Ft/kg)

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

Dr. Böszörményi
Jolán

rendelése
nyugdíjazás miatt
MEGSZŰNIK.
AZ INTERNETES 
HIRDETÉS TÉVES.

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

Frissítő masszázs.  
06/70/258-1809
Idős hölgy gondozását, takarí-
tást vállalok.  06/30/610-5378
Gurtnicsere, új redõny készíté-
se, faredõny javítás hétvégén is, gyors 
precíz munka.  06-30/735-0746, 
06-70/227-6273
Karosszéria munka, műsza-
ki felkészítés, vizsgáztatás, 
Utánfutók kölcsönzése .  
06/30/945-3064
Magnetspace elemző készü-
lékkel, állapotfelmérés. www.eta-
egeszsegstudio.mindenkilapja.hu  
06-30/283-0215.
Kőművesmunkát, szigetelést, 
falvágást, bukolást, kartonozást, 
tetőjavítást, festést, épületek karban-
tartását vállalom.  06/30/891-5494
Kőművesmunkát, aláfalazást, 
épületek felújítását, átalakítását, 
tetőjavítást, nagy gyakorlattal válla-
lunk. 06/30/717-1413
Kivehető fogsor készítése, 
javítása, fogpótlás, alábélelés, kapocs, 
törésjavítás garanciával.  30/908-
1798.

MUNKA 
Avon-tanácsadókat kere-
sek. Küldj SMS-est, visz-
szahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741

Takarítónőket keresünk 
Orosháza és vonzáskörze-
téből délelőttös műszakra, 
napi 8 órában, és férfi mun-
kaerőt . Vidékieknek útikölt-
ség hozzájárulás. Érd.:  
06-30/967-3833.
A békéssámsoni pékség 
péket keres. Jelentkezni:  0630 
867-8648.
C S O P O R T V E Z E T Õ T , 
CO-hegesztõket, lakatoso-
kat, villanyszerelõket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk.  
06/70-942-8927.
Orosházi munkahelyre kere-
sünk fizikai munkást, forgácsolót, 
esztergályost, megmunkáló köz-
pontba munkavállalót.   06-20 
500-6276
Éjszakai műszakba pékáru-
csomagoló és kenyérszeletelő 
raktárost felveszünk  Csanádapáca. 
 06-70/397-8947.
Szakképzett péket és szak-
mában már dolgozott, betaní-
tott péket felveszünk.felveszünk. 
Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Kotróra gépkezelőt kere-
sünk.  06/20/244-5459
1 fő autószerelőt -diagnoszti-
kához is értőt- keresünk felvételre. 
 06-20/932-4250

Előkészitett könyvelési 
adatok számitógépes  rögzité-
sére keresünk adatfeldolgozókat  
rugalmas időbeosztásban. Bér 
megegyezés szerint. Jelentkezni 
név és telefonszám bediktálásával 
a Szuperinfó szerkesztőségében 
lehet. jelige: adatrögzités
Hódmezővásárhelyi mun-
kára 1 fő kőműves, 1 fő segéd-
munkás munkatársat keresünk 
(saját autó szükséges) Orosházáról 
és környékéről.  06-30/574-
9995.
Családgondozói munkakör-
be keresünk pedagógus vagy 
szociális végzettséggel rendelkező 
munkatársat a Családok Átmeneti 
Otthonába. Jelentkezéshez önélet-
rajzot és motivációs levelet a követ-
kező e-mail címre várjuk: orosha-
za.csao@segelyszervezet.hu, .  
06-30/749-2272
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel.  
00-43-664-599-96-95, 06-30-
313-35-16.
Vidéki barneváli munkára 
keresek férfi, női munkaerőt Oh., 
és környékéről.  06/30/349-
6050

Öntvénymegmunkáló Kft. 
szegedi telephelyére keres beta-
nított munkára férfi munkavállalókat 
bármely korosztályból, öntvénymeg-
munkálásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. 
Érd: munkanapokon 8-16-ig,  
06-70/940-1263
Mosonmagyaróvári mun-
kahelyre szerkezetlakato-
sokat, hegesztõket, festõket fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk.  06-20/949-3036
Gyõri munkahelyre targon-
cásokat, nõi, férfi munkaerõt 
és párokat is felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk.  
06-20/949-3036
Oházi kertészetbe női dolgo-
zót keresek.  06/30/475-8809
Építõmesteri munkákban 
jártas (kõmûves, asztalos, festõ, 
stb.), gépekkel dolgozni tudó mun-
kaerõt keresünk talajvíz elleni fal- és 
pinceszigetelési munkákhoz. Magas 
kereseti lehetõség !   06-20/965-
3460
Növényápoló munkatár-
sakat éjjeliőrt, keresünk 
nagylégterű üvegházba. 
Stresszmentes környe-
zet, jó kereseti lehetőség. 
Érd.: H-P 8-17 óráig.  
06/30/209-4975

Extruder gépbeállító, gép-
kezelő munkatársakat 
keresünk. Műanyagipari 
extruder mellé keresünk 
gépkezelőket. Önálló, meg-
bízható, precíz munkavég-
zés, jó problémamegoldó 
készség. Villanyszerelő 
munkatársat keresünk: 
Műanyagipari formázógé-
pek, extruderek karbantar-
tása,javítása.A telephely 
elektromos rendszereinek 
felügyelete, karbantartá-
sa. Önálló, megbízható, 
precíz munkavégzés, jó 
problémamegoldó kész-
ség. Gépkezelő,gépbeállító 
munkatársakat keresünk.
Műanyagipari hőformá-
zógépek mellé keresünk 
gépkezelőket. Önálló, meg-
bízható, precíz munkavég-
zés, jó problémamegoldó 
készség. Munkavégzés 
helye: Orosháza Huba 
utca 51 . AMIT KÍNÁLUNK: 
Teljes munkaidő, stabil 
háttér, versenyképes mun-
kabér (megegyezés szerint) 
JELENTKEZÉS: dettre@
continuitas.hu 
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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

MUNKALEHETŐSÉG
Várjuk a Tisztelt 
Munkavállalók
jelentkezését,

ÉLELMISZERIPARI
BETANÍTOTT MUNKÁRA,

Foglalkoztatás jellege:
• egyszerűsített foglalkozatás (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

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

JELENTKEZZ

IPARI TAKARÍTÓNAK!
MUNKAHELY: OROSHÁZA

Amit kínálunk:
•  biztos jövedelem, 
•  180 000–240 000 Ft/hó bruttó munkabér,
•  18 000 Ft kifizetés a betanulás végén,
• béren kívüli juttatások,
•  hétvégi munkával további bér,
•  utazási támogatás a munkába járáshoz.

Feltételek:
•  8 általános iskolai végzettség,
•  egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezés: telefonon: 06 30 823 6818, 06 53 500 268
E-mail: swissmag@swissmag.hu

További részletek:
www.swissmag.hu, www.facebook.com/swissmagcegled/

 

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.

Belföldi fuvarozásra
C, E kat. tehergépkocsi

vezetőt keresek.
06-30/3302-935

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

(K
és

zle
t e

re
jé

ig
.)

20/433-7794

orosházi
étterembe
Szakácsot ill.

Pizzaszakácsot
Keresünk.

TŰZIFA, HOMOK,
SÓDER, CEMENT, MÉSZ

házhoz szállítással.
JESZENSZKY ÉS FIA KFT.

06-30/6388-374

CO2-hegesztõket, fényezõ-
ket, targoncásokat keresünk 
kiskunmajsai munkahely-
re. Hosszútávú bejelentett 
munkalehetõség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási 
költségtérítés vagy igényes, 
díjmentes szállás bizto-
sított.  06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com
A Vet-Globál Kft. szakkép-
zett állategészségügyi szaksegéd-
erőt keres. Kézzel írott, fényképes 
önéletrajzokat az Oháza, Bajcsy-Zs. 
u. 25. címre várjuk.
Oros Bútorház 1 fő  férfi mun-
katásat keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal 
orosbutorhaz@gmail.com, 
vagy személyesen üzle-
tünkben, Oh. Arany J. u. 19. 
(Lukoil benzinkút mögött).

TÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt 
hölgy ismerkedne. 06-30/211-
5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne. 
 06/70/295-5640
Sikeres pártalálás ! 0630 
355-2039.
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031

Nem független férfi alacsony 
termetű, vékony testalkatú barát-
nőt keres egy 50-55 év körüli, 
megértő hölgy személyében.  
06-30/973-5426.
30 éves, orosházi nő ismer-
kedne.  0620/9866-798
51 éves, ápolt férfi hölgy jelent-
kezését várja, komoly kapcsolat 
céljából.  06/30/583-4511
Fiatal, dekoratív, kedves, 
türelmes, magyar lány ismerked-
ne.06/20/939-1806

KIADÓ
9 személyes kisbusz bérel-
hető, ( családi események-
re, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, rep-
térre, igény szerinti úticéllal 
, sportegyesületeknek stb.)  
érvényes autópálya matri-
cával, cascó biztosítással, 
nagy csomagtérrel, igény 
esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhorog-
gal rendelkezik, Érd.  06 
30 9454 782
Üzlethelyiség kiadó 
Tótkomlós, Kossuth u. 11. 
(Paletta festékbolt mellett). 
 0630/278-0563

Orosházán, forgalmas 
helyen 120 m²-es üzlethelyiség 
bármilyen jól működő vállalkozás 
céljára kiadó.  06-70/311-6447.
Helyiség kiadó tárolásra 
Oházán.  06/20/2428-866
50 m²-es helyiség kiadó ipari 
célra.  06/20/9577-400
Tótkomlóson frekventált 
helyen lévő, állandó vendég-
körrel rendelkező Nimród 
büfé hosszú távra megbízható bér-
lőnek kiadó.  06-30/870-5455.
Vásárcsarnokban 81 m²-es 
üzlethelyiség kiadó.  06/70/945-
1707, 06/70/945-1774
1 főnek albérlet kiadó.  
06/30/649-4437

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 csempekály-
ha, mikró  eladó.  06/20/297-
5363
Sorselemzés, kártyajóslás, 
számmisztika, szerelemkötés, 
családi és párkapcsolati problémák 
helyrehozatala, fényképanalízis, 
átok. rontás levétele. Kérésére ház-
hoz megyek. 06/30/924-3867
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Címünk: 5900 Orosháza, Könd u. 25. | Telefon/fax: 68/512-251 Mobil: 06-30/65-55-165
E-mail címünk: czingatlan@gmail.com Web: www.czedulaingatlan.hu

C Z É D U L A  I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő  I R O D A

ELADÓ OROSHÁZI  
LAKÁSOK, CS. HÁZAK:

Oh., Liget utcán egy 60 
m²-es, 2 szobás, nagy konyhás, 
egyedis, erkélyes tégla lakás a 
4. emeleten. Fűtése gázkonvekto-
ros, a szobák parkettásak, a lakás 
körbefűtött. I.ár: 5,95 M Ft. 
Oh., Vereckei utcán 1200 m² 
összközműves telek lebontandó 
házzal. I.ár: 1 M Ft. 
Eladó Orosháza, Kodály Z. 
utcán, a Tescóhoz közel,  egy 
50 m²-es, 2 szobás, fürdőszobás, 
nyeregtetős  családi ház 1080 
m² telken. Vegyes falazat, tető 
felújítva, a fűtése új kemencével 
történik, csatornázott, a gáz nincs 
bevezetve. A ház további felújítást 
igényel.  Irányár: 2,9 M Ft. 
Bemutatás: Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.
Oh., Szent I. utcán 97 m²-es, 
2 és fél szobás, gáz-központi 
fűtéses, fürdőszobás, külön álló 
és utcai bejáratú, felújítandó  
házrész 400 m²-es saját telek-
résszel. I.ár: 3,9 M Ft. 
CSERE! Orosházi távfűté-
ses kisebb lakásra cserélhető 
Orosháza - Rákóczitelepen egy 
75 m²-es, 2 szobás, fürdőszo-
bás, alátalpalt családi ház. Érd. 
a tulajdonosnál: 06-30-579-
7938.

Oh., Mikolai-kert környé-
kén 75 m²-es, 2 szobás, 
összkomfortos, nyeregtetős csa-
ládi ház 484 m² telken. Vegyes 
falazatú, száraz, fürdőszobás, gáz 
és vegyes központi fűtéses. I.ár: 
4,2 M Ft. 
Oh., Dózsa Gy. út környékén 
100 m²-es, 3 szobás, gázfűtéses, 
vert falú családi ház melléképü-
letekkel, 1004 m² telken.  I.ár: 
4,6 M Ft. 
Oh., Lidl környékén egy 65 
m²-es, 2 szobás, fürdőszobás, gáz-
fűtéses, vegyes falazatú családi 
ház garázsnak is alkalmas műhely-
lyel, m.épületekkel, 668 m² telken. 
I.ár: 4,8 M Ft. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda 
06-30/6555-165.
Oh., Szarvasi úton egy 110 
m²-es, 3 szobás, összkomfortos, 
sátortetős, előkertes családi ház 
714 m²telken garázzsal, mellék-
épületekkel. I.ár: 8,5 M Ft. 
Oh., Töhötöm utcán 100 
m²-es, 2 szobás + étező - előszo-
bás, gázkonvektoros, összkomfor-
tos, tégla falazatú utcai, polgári 
házrész saját kertrésszel, aknás 
garázzsal. Az udvarban még 2 
lakás van, csendes, jó szomszéd-
sággal. I.ár: 9,2 M Ft. 
Oh., Szőlő városrészben, a 
Szarvasi úthoz közel egy 1970-es 
években épült, 110 m²-es családi 
ház 741 m² telken, aknás garázs-

zsal, pincével, m.épületekkel. A ház 
tégla falazatú, szigetelt, 2 szintes, 3 
szobás + konyha-étkezős, 2 fürdő-
szobás. I.ár: 15,5 M Ft. 
Oh., Csabai u. környékén 
egy 1985-ben épült, tetőteres, 95 
m²-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 
jó állapotú cs. ház  m.épületek-
kel, garázzsal, fúrt kúttal, ipari 
árammal, 1014 m² telken. I.ár: 
15,2 M Ft. + 6.000 Ft/m² áron a 
házzal együtt vagy külön is eladó 
a szomszédos 1014 m²-es építési 
telek is. 

Oh., Gyopárosfürdő mellett, 
igényes környezetben eladó egy 
80-as években épült, 2 szintes, 
nappalis + 5 szobás, étkező-kony-
hás, 2 fürdőszobás, jó állapotú 
családi ház 3 garázzsal, 987 m² 
telken. Gazdálkodásra, vállalkozás-
ra alkalmas, kis rezsijű ingatlan. 
I.ár: 15,9 M Ft.
Oh., Bajcsy-Zs. u. környé-
kén, csendes, zöld környezetben 
140  m²-es, tetőtér-beépítéses, 
nagy nappalis + 3 szobás, 2 für-
dőszobás, jó állapotú cs. ház  
dupla garázzsal, műhellyel, beépí-

tett gardróbokkal, klímával, mosó-
konyhával, 620  m² telken. I.ár: 
19,5 M Ft.
Oh., Szőlő krt. mellett, bolt, 
gyógyszertár közelében eladó egy 
160 m²-es, 2 szintes, 24 m²-es 
nappalis + 3 szobás, előkertes 
cs. ház aknás garázzsal, mellék-
épülettel, 700 m² telken.  Gáz és 
vegyes kp.-i fűtés, 2 fürdőszo-
ba, felújított, szigetelt lapos tető.  
I.ár: 16,3 M Ft. 
Oh-án, a városközponthoz 
közel egy 144 m²-es, kétszin-
tes, tégla családi ház 380 m² tel-
ken. A ház jelenleg 3 szobás, de 
4 v. 5 szobásra alakítható. Nagy 
fürdőszoba, akácfa parketta a 
szobákban, kovácsoltvas kerítés, 
fúrt kút, ipari áram, fa nyílászáró, 
vegyes, ill. gáz kp-i fűtés, Nikecel 
5cm-es hőszigetelés, nemes 
vakolat. Energetikai minősítés: 
átlagosnál jobb, „EE”.  I.ár.: 16,8 
millió Ft. 

ELADÓ TELEK, 
NYARALÓ, ÜZLET:

Eladó Orosháza, Nagyhegyi 
utcán, műút mellett 826 m² 
beépíthető TELEK. Közművek az 
utcában. I.ár: 700 ezer Ft  Tel.: 
06-20/249-0115 
Oh.– Gyopárosfürdőn, a 
Hűvös közben, tóparthoz közeli, 
bekerített 1108 m² (dupla, megoszt-
ható)  beépíthető TELEK. Gáz, víz, 
villany bevezetve.  I.ár: 13 M Ft.

Oh. – Gyopárosfürdőn,  a 
Harkály utcában 701 m²-es, 
bekerített építési telek 12 m²-es 
tégla épülettel. Villany, víz a tel-
ken, gáz az utcában. I.ár: 3 M Ft. 
Oh.- Gyopárosfürdőn, 
Barátság u. környékén egy 40 
m²-es, nappalis + 2 hálószobás 
faház nyaraló. Villany, víz, fúrt kút 
van, gáz a telken belül. A telek 
656 m². I.ár: 3,5 M Ft. 
Oh.- Újosztáson 1295 
m²-es beépíthető telek, rajta egy 
2007-ben épült 36 m²-es tégla, 
2 szobás, téliesített épület + 
garázs, műhely, tárolók, pince. 
Víz, villany, hidrofor, tusoló, WC, 
kemence sok gyümölcsfa van. 
I.ár: 3,8 M Ft
Gyopárosfürdő, Fácános 
u-ban egy kiváló állapotú, 2003-
ban épült, 47 m²-es erdélyi faház 
nyaraló. Tetőtér-beépítéses, nap-
palis + 2 hálószobás, fürdőszo-
bás. 17 m²-es terasz. 728 m²  
bekerített, füvesített telek. Nem 
téliesített. I.ár: 6,9 M Ft. 
Oh. belvárosában, a főtér 
mellett egy 107 m²-es, teljes fel-
újításra szoruló ÜZLETHELYISÉG.  
Egy légterű, utcai bejáratú, nagy 
kirakatos üzlet + WC és mosdó. 
I.ár: 25 M Ft.

Tanyasi vörös kakasok élve 
vagy tisztítva 1000-1200 Ft /kg. 
eladók.  06-30/303-9075.
Hízó eladó.  06/30/481-8885
270 kg-os hízó, eladó.  
+36/30/636-27-35
1 db 250 kg-os hízó, dióbél eladó. 
 +36/30/665-70-27
Ivarérett mangalica kocák, 
hízók és németöves hízók eladók. 
 06/30/368-2608
Rottweiler kiskutyák eladók. 
 06/30/687-1471
Februárban fialó koca, süldők 
eladók.  06/30/266-4223
Tömött kacsa eladó, 1500 Ft/
kg.  06/30/446-3998
Dohányzásról leszoktatás a 
legmodernebb számítógépes eljá-
rással Orosházán.  06-30/314-
3744
Tűzifa eladó tölgy, bükk, 
gyertyán méteres rönk-
ben 2750,-Ft/100 kg.  
0670/578-7471
Körbálás gyepszéna eladó. 
 0630/399-7750
Tűzifa eladó tölgy, bükk, 
gyertyán méteres rönk-
ben 2800,-Ft/100 kg.  
0630/890-8367
Választási malac eladó.  
68/473-838

Elemes konyhabútor eladó. 
 06/30628-1406
Mangalica hízó eladó.  
06/30/484-7501
Tűzifa folyamatosan kap-
ható.  0630/973-5432
Fájdalommentes aller-
gia, ételallergia vizsgálatok, 
tej, tojás, glutén, stb. Orosházán. 
Azonnali eredmény !  
06-30/314-3744
Tûzifa jó áron! Jó minõ-
ségû 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
Patyolat átvevőhely, Oh., 
Kossuth u. 19 sz. alatt a Black 
Velvet üzletben. Kedvező árakkal 
várjuk tisztítandó darabjaikat.  
06/30/513-9363
Kanadai vérvonalú, rajzos 
németjuhász kölykök eladók dec. 
23-án születettek.  06/70/356-
1546
16 db nyúl eladó.  06/70/280-
4097
Vegyestüzelásű kazán csa-
ládi ház fűtésére, új eladó.  
06/20/9821-892

9 személyes kisbusz bérel-
hető, ( családi események-
re, baráti kirándulásokra, 
céges rendezvényekre, rep-
térre, igény szerinti úticéllal 
, sportegyesületeknek stb.)  
érvényes autópálya matri-
cával, cascó biztosítással, 
nagy csomagtérrel, igény 
esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhorog-
gal rendelkezik, Érd.:  06 
30 9454 782
Sütőtök takarmánynak 
eladó.  06/30/587-2427
Fajtatiszta, fekete cser tacs-
kó kiskutyák / dec 4-én született 
/ foglalhatók.  06/30/4612-052
Csempekályha eladó.  
06/30/935-1933
Számítógépe nem műkö-
dik? Otthonában megjavítjuk! 
Hívjon most!  06-70/244-4141
Körbálás kukoricaszár 
eladó.  06/30/615-1077
Itáliai kakasok, jércék, puly-
kák eladók.  06/20/238-7582
Farsangozók figyelem ! 
Újra nyitva a Maskara jelmezköl-
csönző. Oh., Kazinczy u. 39. alatt. 
H-P 8-18 óráig, Szo: 8-13 óráig.  
06/20/2666-188

Kölyök kis csivavák eladók. 
 06/70/227-2351
Őrölt édespaprika eladó. 
06/20/369-1784
Kompresszor 400 V-os, 5,5 
kW-os, 400 l/perc teljesít-
ményű, új, ipari gép eladó. 
420.000 Ft.  06-30/399-
6153.
200 kg-os hízó eladó 
Nagyszénáson.  06/30/4140-
181
Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft 
/m3,juhar 15 ezer Ft /m3, kiszállítva. 
 0630/217-5575, 0670/506-
8000
5 db fehér 60 kg-os süldő eladó 
Tótkomlóson.  0630/245-9187
5000 db vajkrémes pohár, 1 
db 200 l-es hűtőláda, 1 db hidrofor 
tartály eladó.  0630/285-4461
Eladó : gyalupad, famázsa, 
3 fázisú villanymotor, sparhelt, 
2 db centrifuga, malmikocsi.  
06/20/322-5150
Hajdú mosógép eladó.  
06/70/296-9546
Napos és választott fekete 
bikaborjúk eladók.  06/70/209-
4884
Közelellős kecskék eladók. 
 06/70/209-4884

Tűzifa kamionos tételben, 
tölgy, bükk, gyertyán 2 méteres 
rönkben 26.400 -27.500 Ft/tonna 
ártól rendelhető.  30/999-7816
Bontásból eladók:kazettás 
bejárati ajtó, nagyméretű tégla, 
betonoszlopok,  palák, gurigás 
tűzifa, üvegtéglák, műanyag hal-
szálkás bejárati ajtó, hőtárolós gáz-
víz mlegítő,  kazettás ajtó, saválló 
mosogató, mosogatók   5 l-es 
villanybojler, kézimosó csapte-
leppel, + csaptelepek,  deszkák, 
tetőtéri veluxablakok,  Hungaropán 
bukó-nyíló fa ablakok, műanyag 
és zsalugáteres  ablakok,    gáz- 
víz  vízmelegítők,  szép 2 szárnyas 
fakapu, kovácsolt kiskapuval, 10 
000 Ft-tól gázkonvektor, koronás 
kúpokkal, csabai hófogó cserép, 
Bohn-cserép, hódfarkú kiscserép, 
szalag- és kúpcserepek, minden 
méretű nyílászárók,üvegfalak, cse-
répléc, kályhakandalló. Épületek 
bontását vállalom. Cserepeket, 
palát veszek, jószágot beszámí-
tok. Orosháza, Székács J. u. 54. 
 06/68/416-362, +36/20/361-
2301.
Hasas koca, vastagsági 
gyalugép, szalagcsiszoló, kályha 
eladó.  06/70/6255-165

Nézze meg eladó ingatlanjainkat több fotóval a www.czedulaingatlan.hu oldalon!
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BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

TRANSIT 3 FŐ, 11 M3

IVECO 7 FŐ+PLATÓ
 7.000 FT/NAPTÓL 

SZGK: 3000 FTTÓL
T4 6 FŐ+PLATÓ
 4.000 FT/NAPTÓL 

9 FŐS MIKROBUSZ
 6.000 FT/NAPTÓL 

oroshaziberautok.eu

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.

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

SÓDER KAPHATÓ!
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

ÁRUTERÍTŐ
munkára keresek
gépkocsivezetőt

AGRO-DARA Kft.
Csongrád

Tel.: 06-70/3100-837
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!

Zsákolt száraz fűrészpor 
kapható , füstölésre Oházán.  
68/632-867
Aggregátor eladó.  
06/30/677-1833
Zsákolt száraz fűrészpor 
kapható , füstölésre Nagyszénáson. 
 68/632-324
Kopresszor eladó.  
06-30/677-1833.
STIHL láncfűrész eladó.  
06-30/677-1833.
120 x 125-ös búzaszalma  
2.000 Ft/bála áron eladó.  
06-30/986-4937.
Kanca póni, májusban ellő 
és 7 hónapos csikója eladó .  
30/912-66-90

Tûzifa akció! Bükk, tölgy 
2800 Ft /100 kg-tól, akác 
3100 Ft /100 kg-tól. 
Mennyiségtõl függõen 1-2 
napos határidõn belül szál-
lítunk.  70/596-9336
Hidegvizes és melegvizes 
Sterimo eladó.  06-30/677-1833
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerű-
sítése.  Új Számítógépek össze-
szerelése, házhozszállítása.-Szak-
tanácsadás.    20/44-88-307
Elektromos rokkantkocsi 
szinte új állapotban eladó.Házhoz 
viszem.Vásárolnék bármilyen Mtz-
t, Simsont-t, pótkocsit saját részre. 
 06-70/302-4409

Női kerékpár eladó.  
06-30/677-1833.
Komondor kiskutyák tör-
zskönyvvel eladók.   0630 
286-0818.
Választási bikaborjak 
eladók.  20/431-71-24.
Vágótehén eladó.  30/9814-
870
Törpe pincser kiskutyák 
eladók.  20/298-4979.
1 hetes magyartarka üszőbor-
jú eladó.  30/366-3335.
Szójadara házhoz szállítás-
sal.  30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kel-
káposzta-, karfiol-, brokkoli-, 
salátapalánta eladó.  30/625-
2593.

Kukorica eladó.  30/477-
4523.
Vásárolok porcelánokat, 
bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat.  70/228-2994.
Kis- és kőrbálás gyep-
széna, kis bálás szalma eladó. 
Házhoz szállítás megoldható.  
06-30/3540-869 
Ferdecsigás takarmány-
keverő darálóval eladó.  
30/416-8384.
Földet bérelnék Csorváson. 
 06-70-255-4882
Eladó tanyát vagy tanya 
helyet keresek földdel Csorváson. 
Érd.:tanya1666@freemail.hu
Eladó egy üstház, üsttel együtt 
és gázpalack.  06/70/770-9517
Kisbálás és körbálás lucer-
naszéna eladó Oh.ázán.  
06/30/358-3815
Tűzifa eladó házhoz szállítva. 
 0630/213-9072, 0630/493-
4293

Törpenyulak, nyúlketrecek 
eladók.  0630/416-0065
Hízók eladók Tótkomlóson. 
 0630/3766-115
Tűzifa eladó méteres 2800,-
Ft/100 kg, kugli 3100,-Ft/100 
kg, konyhakész 3400,-
Ft/100 kg.  0620/3357-481
A Négy-Határ KFT Pitvarosi 
telephelyén 2014. és 2016. évi 
lucerna és fűszéna bála eladó! 
Elsősorban nagyobb tételben 
vásárlók jelentkezését várjuk. A 
bála méretei: 120x130 cm, átlagos 
tömeg: 280-320 kg, Ár egysége-
sen: 15,-Ft/kg+ÁFA Lucernaszéna: 
200 db, Fűszéna: 350 db .  
0630/688-5285
Fejőgép, fúrógép, flex, 
magasnyomású mosó, szárítógép, 
futópad, szalma, mosogatógép 
eladók.  06-30/562-7211
Fénymag, köles eladó 
Békéssámsonon.  06-20/580-
4232
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Tótkomlós Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

Komlós Település-szolgáltatási Kft. 
(székhelye: 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.)
ÜGYVEZETŐI ÉS ESETLEGESEN 

EGYBEN FÜRDŐVEZETŐI/FŐMÉRNÖKI
ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek: • magyar állampolgárság • büntetlen 
előélet • cselekvőképesség • vagyonnyilatkozat- tételi eljárás 

lefolytatása • amennyiben a pályázó a fürdővezetői 
(főmérnöki) feladatok ellátását is vállalja, abban az esetben: 

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 

rendelet 2. melléklete szerinti, az  A. kategóriás közfürdőre 
vonatkozóan a fürdővezetői (főmérnöki) feladatok ellátására 

előírt szakképesítés (gépész-, villamos-, építőmérnök, 
épületgépész üzemmérnöki végzettség) és szakmai 

gyakorlat (5 év szakmai gyakorlat).
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 
legkésőbb 2018. február 28.

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 
A foglalkoztatási jogviszony jellege: 

4 év határozott idejű megbízási jogviszony 
6 hónap próbaidővel.

A részletes pályázati felhívás megtekinthető

Tótkomlós város honlapján (www.totkomlos.hu).

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

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

NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

SHREK
ÓRIÁSOK BOLTJA
2 XL – 14 XL-ig
Keresse a SHREK extra 
méretű női- és férfi- 
ruhaboltját Hódmezővásár- 
helyen a Mária Valéria utcán!

NŐI alkalmi felsők, egész ruhák, 
alkalmi és hétköznapi tunikák, hálóingek, 

farmerek, sztreccsnadrágok.
FÉRFI pólók 14XL-ig (galléros, kerek- 

nyakú), boxeralsók, trikók, farmerek, vászon- 
ingek, rövid ujjú ingek, szabadidőalsók pamut, 

kapucnis felsők, pizsamák, kabátok, szél- 
dzsekik, mellények, kötött pulóverek, hosszú 

ujjú pamut- és flanelingek, hózentróger, 
bomberdzsekik, farmerdzsekik, farmeringek.
& 0630 218-1966, 0630 912-2278

Nyitva hétköznap 9–18 óráig, 
szombaton, vasárnap 9–16 óráig.

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

Műanyag ajtók, ablakok,  
aluredőnyök, garázskapuk,  

beltéri ajtók, árnyékolók.

Made in GerMany


