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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

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

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.

Elvárások:

• Alapos szakmai ismeretek
• Legalább 1 év szakmai tapasztalat

• Cafeteria

•  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

• 

• 
Előny:
• 

•   

Erzsébet utalvány,
•  Utazási költségtérítés  

10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vagy 06 1 877 0902

  Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

 vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

• Bejelentett, hosszú távú 
   munka
• Bérezés: havi nettó 
  190.000-210.000 Ft
 +Cafeteria, 3 hónap után 
  havi bruttó 37.500 Ft
 +Céges járatok, 
  utazási támogatás, 
  SZÁLLÁS lehetőség

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

Hölgyek és nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

email: info@ivanyiepitomester.hu www.ivanyiepitomester.hu

Az  Iványi Építőmester Kft. 
Orosházán a Huba utcai és

Liget utcai lakótelep környékén
zárt  udvaron garázsok 

építését tervezi.

Érdeklõdni lehet személyesen a központi irodánkban az 
Orosháza, Deák Ferenc utca 14-16. sz. fszt. 1. alatt  

(bejárat a Vörösmarty utca felõl)  
H-P.: 8-12 és 13-17 óra között. Telefon: 68/418-179.

zárt  udvaron garázsok 
építését tervezi.

Érdeklõdni lehet személyesen a központi irodánkban az 
Orosháza, Deák Ferenc utca 14-16. sz. fszt. 1. alatt  

(bejárat a Vörösmarty utca felõl)
H-P.: 8-12 és 13-17 óra között. Telefon: 68/418-179.

KORREKT ÁRON
Karosszériázás,
Műszakiztatás, 

Műanyag hegesztés.
Kölcsönzés: futók, állat-,

autószállító: 30/9453-064
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

G Y Á S Z H Í R
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

BREBOVSZKY ISTVÁN
98 éves korában elhunyt.

Temetése: 2018. február 9-én 13 órakor a Felvégi temetőben lesz.

Az elhunyt kérésére a feleség SZÍJJÁRTÓ-SZABÓ ÉVA
hamvaival együtt helyezik örök nyugalomra.

A család ezúton mond köszönetet az Orosházi Kórház orvosainak és
eü. alkalmazottjainak, akik a szülők ápolásában részt vettek.

Külön köszönetet fejeznek ki Gazsó Mihályné, 
(Julika) urológiai szakápolónak.

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

ID. HARTMAN LAJOS
temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS 
„Oly szomorú nélküled így élni,
Téged mindenütt hiába keresni,
Téged várni, ki nem jön többé,
Szeretni fogunk mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezünk
Csonki József

halálának
1. évfordulóján 

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

LÁSZLÓ 
VIVIEN
LILLA
HALÁLÁNAK 
1. ÉVFORDULÓJÁN

Szerető családja

„A múltba visszanézve valami fáj.
Valakit keresünk, aki nincs már.

Temető csendje ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad..”

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen 
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 alappal eladó.  
06/30/958-3091
Oházán  kocsma eladó, akár lakóház-
nak is, irányár: 10,5 M Ft.  06/30/214-
0588
Orosháza külterületén eladó 1,1 
ha szántó kis tanyával. Érdeklõdni 
az esti órákban:  0620 220-3295
Nagyszénáson 4 szobás családi ház 
garázzsal és melléképületekkel  eladó.  
06-30/7180-830, 06-70/6269-200
Pusztaföldváron 6 hektár föld eladó. 
 06/20/9629-592
Oh., Mikes utcai ház sürgősen eladó. 
 68/411-715
Csorváson termõföld eladó (74,54 
AK) !  30/905-2657
Oh. Tas utcán, 56 m2-es, 2 szobás, 
nagy konyhás, egyedis, erkélyes tégla lakás 
a IV. emeleten eladó, irányár 6.5 M Ft. 
06/70/3223-874
Nagy családi ház eladó: Oh., Hernád u. 
9.  06/70/634-5900

Orosházán a Vásárhelyi úton 
nyeregtetős összekomfortos ház eladó 
vagy lakásra cserélhető. Iá.: 7.8 M Ft  
06-20/510-3124
Ambrózfalván 2 egymás mellett lévő 
családi ház eladó.  0630/232-7670
Csorváson termõföld eladó (74,54 
AK)! Érd.:  30/905-2657
Zártkert eladó. 06/70/313-1906
Orosházán, Kórház utcán II. emeleti 
lakás eladó.  06-20/483-0923
Oh., Vereczkei u. 33. ház eladó, 1,7 M 
Ft.  06/70/233-4901
Gádorosi föld eladó: 18,12 AK, 1,46 
ha.  06/30/935-6517
38 AK szántóföld eladó.  
06/70/6122-751
Csorváson tanya eladó nagy gazda-
sági épületekkel, vállalokozásra is alkalmas. 
 06/30/9417-173
Kocsma + üzlethelyiség eladó: Oh., 
Kiss E. u. 31.  06/20/4743-287
Oházán, a 47 -es főút mellett, belterü-
leten 5,1 ha föld eladó.  06/30/529-5219
Nagyszénás - Pusztaszentetornya 
között vasúton belül 56 AK szántóföld 
eladó.  06/30/408-8217
Kaszaperen 2,1 ha szántóföld eladó. 
 0630/479-1053
Oh., Kölcseyn magasföldszinti 
lakás eladó.  06/70/366-2352
Összkomfortos ház eladó.  
06/30/426-4820
Oházi, 1000 m2-es telken lévő, 3 szo-
bás, vegyesfalazatú , konvektoros , családi 
ház eladó,  4.9 M Ft-os áron.  06/70/586-
1119
40 m2-es, belvárosi, újszerű, társas-
házban , összkomfortos, tehermentes lakás 
eladó. Irányár: 7.5 M Ft.  06/30/347-
1717, 06/30/238-1079
Gyopárosfürdő, Aranyeső utcában 
, 2008-ban épült 40 m2-es faház, nappalis 
+ 3 hálófülkés, fürdőszobás, 7 m2 terasszal, 
711m2 parkosított telekkel eladó, irányár: 
5.9 M Ft.  06/30/347-1717, 06/30/238-
1079
Csorváson 26 AK termőföld eladó.  
06-30/2919-040.
Orosháza, Áchim utcán és 
Gyopároson telek fizetési könnyítéssel 
eladó.  06-30/9584-702.
Orosháza központjában 2002-ben 
épült, 75 m2-es, 3 szobás, földszinti, gáz-, 
központi fűtéses téglalakás eladó. Irodának, 
rendelőnek is alkalmas.   06-30/644-
6382

Német partnereim részére kere-
sek családi házat, tanyát, nyaralót.  
30/282-9225.
Csongrádon, az Arany J. utcában ház 
eladó.  06-30/912-6073
Orosházától 4 km-re, közvetlenül a 
szénási kövesút mellett 3,7 ha 149 AK ter-
mőföld eladó.  06-30/869-0820.
Vállalkozásra alkalmas ingatlan 
eladó.  06-30/310-9981.
4239 m2 belterületi kert a Szőlőárok 
utcában eladó.  06/30/205-1064
Tótkomlóson 2. emeleti lakás eladó. 
 0668/462-621, 0630/616-9727 
Árcsökkenés!!!  Tótkomlós, 
Érparti sor 17. sz. alatti lakóház telekáron 
eladó.  0630/595-3800

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik 
-személy-teher-mezőgazdasági- szere-
lése, javítása, értékesítése, felni javítás. 
Gál Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Eladó Opel Astra G 1.4-es, benzin- 
és gázüzemű gépkocsi: évjárat 2000-es, 
műszaki 2020-ig.  06/30/746-5523
Opel Astra Combi 1.7 TDI  -1994-
es évjárat, vonóhorog, elektromos ablak, 
légzsák, szervókormány- 1.5 év műszakival 
eladó, irányár: 290.000 Ft.  06/70/628-
5497
Trabantra újszerű téligumi garnitúra 
eladó.  06/20/525-7723
Peugeot Expert 1,9-es TD eladó.  
06-30/677-1833.
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom.  30/421-85-75, 70/424-
78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
18 t-ás pótkocsi, Lamborghini traktor, 
tárcsa, eke eladó .  06-30/414-3986
Suzuki SX4 2008-as, 132.000 km-rel 
eladó.  20/466-4508.
Maxi kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.

KERES
Keresek megvételre termőföldet 
Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környé-
kén. 06-20/346-4975
Magángyűjtő keres megvételre 
mindenféle régi papírpénzt, érmét.  
06/70/7032-759

Az SOS Gyermekfalvak helyet-
tesítő nevelőszülőt keres Orosházán és 
környékén. Olyan jó szándékú jelentkezőket 
várunk, akik gyerekszeretőek, rugalmasak, 
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.
Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, maró-
gépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
 0670/624-5475
Mindenféle vasat megveszek, érte 
megyek.  0630/8299-336
Régi  motorkerékpárokat vásáro-
lok.  0630/9509-170
Vásárolok : régi fém- és papírpénzt, 
kitüntetéseket.  06/20/322-5150
Diavetítõt, diafilmeket, legókat, 
társasjátékokat, jó minõségû egyéb játé-
kokat, mesekönyveket készpénzfizetéssel 
vásárolok.  06-20/806-4448
Keresek régi keleti gitárokat: Jolanat, 
Monit Orfeust. Hiányos állapotút is.  
06-30/9584-702.
Húsdarálóhoz kisméretű 220-
as 1400-as villanymotort keresek.  
06-20/4218-594.
Kombinátort keresek MTZ után.  
06-30-291-8623
Figyelem! Vásárolok mindennemű 
porcelánfigurákat, üveg-, réz- és bronztár-
gyakat, kortárs és régi festményeket, régi 
cserépedényeket, régi könyveket, használt 
tollat és teljes hagyatékot, fali-, zseb- és 
karórákat. Hívásra házhoz megyek, kész-
pénzzel fizetek!  0630 375-7605, 0670 
977-1928.
Retro és régi hagyaték felvásárlása, 
bútor, toll, festmény, porcelán, régi faliórák, 
zsebórák, cserépedény, háztartási dolgok, 
vas- és rézhulladékok, szerszámok, teljes 
hagyaték vásárlása. Készpénzzel fizetek.  
0670 354-8445, 0630 375-7605
Hagyatékot, régiséget, szerszámfélé-
ket, 22-es, 32-es  húsdarálókat, demizsont 
vásárolok.  06-70/391-2503
Tanyát keresek megvételre 500 ezer 
Ft-ig.  0670/5044-990

OKtatÁS
Aranykalászos Gazda tanfo-
lyam Orosházán. 180. 000 Ft.  
06/30/310-8934 / E- 00846/2014/ 
A016 / 
Alap és ismeretfelújító mezőgazda-
sági ADR tanfolyam.  06-30/715-7828
Szakács, cukrász, pincér, vendég-
látásszervezõ, 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 tan-
folyam.  06-70/524-6166. www.okta-
tohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-A011)
Angol nyelv oktatása, vizsgafelkészítő 
órák Csorváson. Jó áron, számlaképesen. 
 0630 619-2250. 

SZOlgÁltatÁS
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, rakodókkal is. Helyben és vidékre.  
Gelegonya József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt szű-
rővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 10 év 
garancia.  06/30/3387-737
Kőművesmunkát, burkolást, tér-
kőlerakást, tetőjavítást, csatorná-
zást, festést, bádogosmunkát,  kerítések 
építését  vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamotto-
zása. 06/30/338-7737
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most!  
06-70/244-4141
Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805

Tehertaxi, árufuvarozás, költözte-
tés.  06/30/938-4412
9 személyes kisbusz bérelhető, ( 
családi eseményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendezvényekre, 
reptérre, igény szerinti úticéllal , 
sportegyesületeknek stb.)  érvé-
nyes autópálya matricával, cascó 
biztosítással, nagy csomagtérrel, 
igény esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhoroggal ren-
delkezik, Érd.:  06 30 9454 782
Törmelékszállítást, udvartakarí-
tást, 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
Burkolás és kőművesmunka.  
06/30/636-0762
Májer Ékszer minden csütörtökön 
egésznap. Minőség 35 éve. Oh., 
Kölcsey u. 13.

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!

Kőművesmunkát, szigetelést, fal-
vágást, bukolást, kartonozást, tetőjavítást, 
festést, épületek karbantartását vállalom. 
 06/30/891-5494
Kőművesmunkát, aláfalazást, 
épületek felújítását, átalakítását, tető-
javítást, nagy gyakorlattal vállalunk. 
06/30/717-1413
Központifűtés- és vízszerelési 
munkák kivitelezése, karbantartása. Érd.: 
 06/30/972-85-68
Kútfúrás.  06/30/554-5544
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  Új 
Számítógépek összeszerelése, házhozszállí-
tása.-Szaktanácsadás.    20/44-88-307
Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 
 0620 978-3962.
Profi ácsbrigád és profi kőműves-
csapat mindennemű építőipari tevékeny-
séget vállal akár alaptól a kulcsrakészig. 
Anyagbeszerzéssel együtt.  0670 369-
1981.
Kártya-, tenyérjóslást vállalok, 
átoklevétel, rátét, szerelemkötés, oldás. 
Hívjon bizalommal !  06-70/388-7994
Fakivágás alpintechnikával, kugli-
zás, gallydarálás, favágás fáért.  
06/30/9984-590
Szobafestést vállalok , kisebb 
kőművesmunkával is, akár  vidékre is.  
06/70/415-5500
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra 
házhoz megyek. Soványné Kanka Timea 
gyógymasszőr.  0630/353-1436
Magas a gázszámla! Nincs pénze új 
ablakra ? Ne engedje ki a meleget ! Ablak 
felújítása gumitömítéssel, zárcserével, 
üvegcserével, vízvetővel.  06/70/771-
8972
Vállalunk fakivágást, darabolást, 
gallyalást .  06-70/591-2873 - 16 óra 
után.
Számítógépek, számítógépes 
rendszerek javítása, karbantartása 
magánszemélyeknek kedvező áron!  
70/525-0479.

Vállalati  számítógépes rendsze-
rek javítása, karbantartása, rendszergazdai 
szolgáltatás kedvező áron!  70/525-
0479.
Bármilyen bádogosmunkát válla-
lok, tetőjavítást is.  0670/3529-880
Frissítő masszázs.  06/70/258-
1809
Gurtnicsere, új redõny készítése, 
faredõny javítása hétvégén is, 
gyors precíz munka.  06-30/735-
0746, 06-70/227-6273
Veszélyes fák lebontását vállalom 
alpin technikával.  70/251-53-83.
Fakivágást, sövényvisszavágást 
vállalok.  06-30/2616-855.
Gyermekfelügyeletet vállalok.  
06-30/776-3969.
Szórólap terjesztést vállalunk!  
06 30 9454 782
Vállalunk mindenféle épületbádo-
gozást, régi tető javítást, áthajtást, beázás 
helyreállítását, kémények javítását, készíté-
sét, mindenféle kőművesmunkát, burkolást, 
térkövezést, betonozást, kerítés készítést 
rövid határidővel.  0630 322-4123, 0620 
482-0468.
Megbízható brigád vállal mindenféle 
kőművesmunkát A-Z-ig, burkolást, térköve-
zést, kerítések készítését, régi tetők javítá-
sát, áthajtását, kémények javítását, készíté-
sét, bádogosmunkákat anyagbeszerzéssel 
is.  0630 184-1587, 0630 893-6640.
Költöztetést, lomtalanítást válla-
lok.  06/70/414-0309

MUnKa 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk Orosháza 
és vonzáskörzetéből délelőt-
tös műszakra, napi 8 órában, és 
férfi munkaerőt . Vidékieknek 
útiköltség hozzájárulás. Érd.:  
06-30/967-3833.
A békéssámsoni pékség péket 
keres. Jelentkezni:  0630 867-8648.



4  2018. február 2.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

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

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 

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

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

Családgondozói munkakörbe 
keresünk pedagógus vagy szociá-
lis végzettséggel rendelkező munka-
társat a Családok Átmeneti Otthonába. 
Jelentkezéshez önéletrajzot és motivációs 
levelet a következő e-mail címre várjuk: 
oroshaza.csao@segelyszervezet.hu, .  
06-30/749-2272
Oházi kertészetbe női dolgozót kere-
sek.  06/30/475-8809
Kőműves munkákat vállalunk. 
Minden féle munkát meg csinàlunk. 
Tèrkővezés, burkolás, hőszigetelés, épület-
bontás, gipszkartonozást, nyilászárókcseré-
je, falazat, vakolás, stb  06-30/912-2114
Csoportvezetőt, CO-hegesztõket, 
lakatosokat, villanyszerelõket felveszünk 
Abdára. Szállást biztosítunk.  Érd:06/70-
942-8927.
Pótkocsi összeszereléséhez, szi-
geteléséhez keresünk munkatársakat, 
hosszú távra vidéki munkahelyre (Gyõr 
mellé)  06-30/9374-157
CO-hegesztõket, szerkezetlaka-
tosokat keresünk vidéki munkahelyre 
(Gyõr mellé) ottlakással  06-30/937-
4157
Fényezõket keresünk ipari fénye-
zéshez, vidéki munkahelyre (Gyõr mellé) 
ottlakással.  06-30/937-4157
Orosházi munkára keresünk fizi-
kai munkást, forgácsolót, esztergályost, 
megmunkáló központba munkavállalót.  
20/500-6276
Baromfigondozót keresek kar-
doskúti telepre (komlósi, nagyéri lakosok 
előnyben)  0630/477-2542
Gyõri munkahelyre targoncáso-
kat, nõi, férfi munkaerõt és párokat is fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. 
 06-20/949-3036

Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztõket, 
festõket felveszünk. Szállás ingyenes, uta-
zást térítünk.  06-20/949-3036

Növényápoló munkatársakat, 
éjjeliőrt, keresünk nagylégterű 
üvegházba. Stresszmentes kör-
nyezet, jó kereseti lehetőség. Érd.: 
H-P 8-17 óráig.  06/30/209-4976
Éjszakai műszakba pékárucsoma-
goló és kenyérszeletelő raktárost felve-
szünk.  Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Szakképzett péket és szakmában már 
dolgozott, betanított péket felveszünk.felve-
szünk. Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Tanyást keresek ottlakással.  
06/30/906-3547
Műanyag és fa nyílászárók beépí-
téséhez munkavállalókat kere-
sünk Oházán , azonnali kezdéssel. 
Érd:  06/30/958-6955, vagy  
68/631-477. Személyesen  Oháza, 
Katona u. 7. 

Juhászatba állatgondozót kere-
sek. Körbálás gyepszéna eladó.  
0630/645-0610
Tótkomlós és környékén egészség-
ügyben végzett dolgozót keresünk azonnali 
kezdéssel ! +36 30/ 636 1544
Irodai munkatársat keresünk 
orosházi munkavégzéshez. Önéletrajzokat 
a dombi.nora@gmail.com email címre 
várunk.
CO2-hegesztõket, fényezõket 
keresünk kiskunmajsai munkahe-
lyre. Hosszútávú bejelentett mun-
kalehetõség, kiemelten magas 
bérezéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított.  06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com
Orosházi munkahelyre, főállás-
ban, takarítónőt keresünk termelési és 
irodaházi területre. Érd.:  30/9381-399-
es, vagy a 30/3301-404-es számon.
A Koncsek Trans Kft. beugrós gép-
kocsivezetőt keres belföldes munkára, heti 
1-3 napra. Nyugdíjasok is ! Feltétel C + GKI, 
E az előny.  +36204166840
 Vagyonőröket keresünk kiemelt 
bérezéssel.  06-30/883-5837.

tÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne.  
06/70/295-5640
Oházi  lány ismerkedne.  
06/30/744-6031
51 éves, ápolt férfi hölgy jelentkezé-
sét várja, komoly kapcsolat céljából.  
06/30/583-4511

Káros szenvedélyektol mentes férfi 
keresi párját kedves hölgy személyében.  
06-70/621-24-32

KIaDÓ
Piros Hetes Söröző stabil vendégkör-
rel kiadó, eladó.  06/30/305-0535
9 személyes kisbusz bérelhető, 
( családi eseményekre, baráti 
kirándulásokra, céges rendezvé-
nyekre, reptérre, igény szerinti 
úticéllal , sportegyesületeknek 
stb.)  érvényes autópálya mat-
ricával, cascó biztosítással, 
nagy csomagtérrel, 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 üzlet-
helyiség kiadó.   06/70/945-1707, 
06/70/945-1774
Oházán 2 szobás, bútorozott  lakás 
kiadó.  06/20/2244-604
1 főnek albérlet kiadó.  06/30/649-
4437
Orosháza, Bajza utcán garázs kiadó. 
 06-30/9584-702.
Oházán bútorozott, gépesített 
lakás, igényes párnak kiadó, számlaképe-
sen.  06/30/5596-966

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, egy-
aknás csempekályha, mikró  eladó.  
06/20/297-5363

Sorselemzés, kártyajóslás, szám-
misztika, szerelemkötés, családi és pár-
kapcsolati problémák helyrehozatala, fény-
képanalízis, 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.
Kanadai vérvonalú, rajzos németju-
hász kölykök eladók, dec. 23-án születettek. 
 06/70/356-1546
9 személyes kisbusz bérelhető, ( 
családi eseményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendezvényekre, 
reptérre, igény szerinti úticéllal , 
sportegyesületeknek stb.)  érvé-
nyes autópálya matricával, cascó 
biztosítással, nagy csomagtérrel, 
igény esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, vonóhoroggal ren-
delkezik, Érd.:  06 30 9454 782
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
Kisbálás és körbálás lucernaszéna 
eladó Oházán.  06/30/358-3815
Darvasi László kárpitos Oh., Kazincy 
u. 44. :Vállaljuk kárpitozott bútorok, motorü-
lések, autótető-kárpitok felújítását, matracok 
készítését ! Szivacsok - műbőrök - bútorszö-
vetek forgalmazása.  06/30/394-7956
16 q kuglizott akác tűzifa eladó.  
06/30/9984-590
Száraz faapríték /zsákos/ gyújtósnak, 
tüzelőnek eladó.  06/30/9984-590
Kisbálás lucernaszéna, és Kemper 
kasza eladó +36/70/945-22-03
Hízott kacsa íratható !  
06-30/396-9556
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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.

 

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.
GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ, 

TEHER- ÉS 
SZEMÉLYAUTÓ 

JAVÍTÁSÁBAN 
JÁRTAS, ÖNÁLLÓAN

DOLGOZNI TUDÓ 
KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK.

Önéletrajzokat fizetési 
igény megjelölésével 

várjuk:

agrotar@agrotar.hu

A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is jelentõs
kommunikáció-elektronikai vállalat,

jármûantenna-rendszerek, ipari csatlakozók gyártója
munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Pénzügyi vezetõ
Feladatok:

• 8 fõs pénzügyi és számviteli osztály vezetése és szakmai felügyelete,
könyvelés irányítása

• Éves és évközi beszámolók elkészítésének és US GAAP, IFRS 
beszámolókhoz történõ adatszolgáltatás irányítása, ellenõrzése

• Költségvetések, elõrejelzések összeállítása, ellenõrzése
• Likviditástervezés
• Eredménytervezés (mérleg és eredménykimutatás)
• Cash flow tervezése
• Adózási és kontrolling kérdések összefogása
• Havi jelentések, riportok készítése, havi és éves zárások felügyelete
• Kapcsolattartás a könyvvizsgálókkal, hatóságokkal, bankokkal, 

biztosítókkal
• A számviteli és pénzügyi politikák jelenlegi jogszabályok

és tulajdonosi elvárások szerinti fenntartása és fejlesztése
• Együttmûködés és döntés-elõkészítés a CEO részére
• Kapcsolattartás a társosztályokkal és a külföldi kollégákkal, 

beszámolás az anyacég vezetõi felé
Elvárásaink:

• Felsõfokú gazdasági/pénzügyi végzettség
• Mérlegképes könyvelõi végzettség és gyakorlat
• US GAAP gyakorlat
• Minimum 5 év pénzügyi/számviteli területen eltöltött

vezetõi gyakorlat
• SAP vagy más integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
• Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete
• Cash menedzsment gyakorlat 
• Kimagasló kapcsolatteremtési és kommunikációs képesség
• Folyékony angol nyelvtudás
• Német nyelv ismerete elõnyt jelent
• Kontrolling területen szerzett gyakorlat elõnyt jelent

Amit kínálunk:
• Komplex munkakör
• Inspiráló és támogató munkahelyi környezet
• Szakmai továbbképzések
• Rendszeres tapasztalatcsere a külföldi telephelyek kollégáival
• Versenyképes jövedelem
• Multinacionális környezet

Munkavégzés helye: Békéscsaba

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el
magyar és angol nyelvû szakmai önéletrajzát 2018. február 25-ig

a következõ elérhetõségek egyikére:
Postacím: Hirschmann Car Communication Kft.

5600 Békéscsaba Csorvási út 35.
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com

NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

Komlós Településszolgáltatási 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).

Belföldi fuvarozásra
C, E kat. tehergépkocsi

vezetőt keresek.
06-30/3302-935

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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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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.

A Hungerit Zrt.
2 műszakos munkarendbe

CSOMAGOLÓ
munkakörbe munkavállalókat keres.

Feladatok:
–  élelmiszeripari termékek feldolgozása, csomagolása,

gépsorok kiszolgálása,
–  betanított, fizikai munkavégzés, hűtött helyen.
Elvárások:
–  8 általános iskolai végzettség,
–  jó kézügyesség.
Amit nyújtunk:
–  határozatlan idejű munkaszerződés,
–  bérezés: műveleti bérek 800 Ft/órától,
–  cafetéria 25.000 Ft/hó,
–  további béren kívüli juttatások,
–  4 havonta hűségbónusz 90.000 Ft értékben,
–  útiköltségtérítés vagy díjmentes céges járat, 
–  megbízható, stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség!
Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni lehet a Humánpolitikai Főosztályon ügyfélfogadási időben, 
vagy a 63/510-544, 63/510-675-ös telefonszámokon.

Ügyfélfogadás: h-cs: 7-8, 14-15, p: 7-8, 12-13

MEGNYITOTTUNK!
Női, férfi-, gyermek-
ruházat, cipő, táska.

Nyitva: h-p 9-12, 13-18,

szo 9-12 óráig.

Orosháza, Thököly u.
(volt Amper üzlet)

Nézzen be hozzánk!
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ÚJ ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS BOLT
Orosháza, Kós K. u. 4. 
H-P.: 08-18, Sz-V.: 08-12 óráig.

BURGONYA: 100 FT/KG
(Balatoni Rózsa)

TOJÁS: 36 FT/DB
MANDARIN: 320 FT/KG

RÉPA: 120 FT/KG
GYÖKÉR: 250 FT/KG

ALMA 200 FT/KG

TŰZIFA, HOMOK,
SÓDER, CEMENT, MÉSZ

házhoz szállítással.
JESZENSZKY ÉS FIA KFT.

06-30/6388-374

Vas- és színesfém hulladék,
számítógépház, elektronikai

panelek, villanymotor felvásárlása.
Akkumulátor 230-235 Ft/kg
Öntvény féktárcsa 58 Ft/kg

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

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

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
Eladó 1 db Lajta 32 tárcsás vetőgép .
Őrölt édespaprika eladó.  
06/20/369-1784
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
Tűzifa eladó házhoz szállítva.  
0630/213-9072, 0630/493-4293

A Négy-Határ KFT Pitvarosi telep-
helyén 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
Hízó eladó Kardoskúton 120-170 
kg-os,  420,-Ft/kg.  0630/477-2542
2 db kandisznó eladó, egyben vagy 
külön is.  0630/684-0758
Eladó : gyalupad, famázsa, régi 
faszekrény, parasztpad, sparhelt, centrifu-
ga, .  06/20/322-5150
Bontásból eladók:kazettás bejára-
ti ajtó, nagyméretű tégla, betonoszlopok,  
palák, gurigás tűzifa, üvegtéglák, műanyag 
halszálkás bejárati ajtó, hőtárolós gáz-víz 
mlegítő,  kazettás ajtó, saválló mosogató, 
mosogatók   5 l-es villanybojler, kézimosó 
csapteleppel, + csaptelepek,  deszkák, tető-
téri veluxablakok,  Hungaropán bukó-nyí-
ló 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, hód-
farkú kiscserép, szalag- és kúpcserepek, 
minden méretű nyílászárók,üvegfalak, cse-
répléc, kályhakandalló. Épületek bontását 
vállalom. Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács J. u. 54.  
06/68/416-362, +36/20/361-2301.
Nagysúlyú hízó eladó „ mint-
ha magamnak neveltem volna”  
06/30/4755-206
Hízó eladó.  06/30/4977-889
Használt női válogatott ruhák eladók. 
 06/30/606-1403
Ócskavas eladó.  06/70/233-4901
2 személyes rekamié, kis tv, cent-
rifuga, mikrósütő, szánkó, cipősszekrény, 
dohányzóasztal eladó.  06/30/6186-627
MTZ traktorra szerelhető 3 pontos 
bálarakó: 4 m.  06/30/4955-808
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot február 
10-re előjegyzek és házhoz szállítok.  
30/299-3168, 62/297-079

TYÚK, gyönyörû, 14 hónapos, 75% 
termelés, földön nevelt. INGYENES szállí-
tás. 690 Ft/db. Érd.: 06-70/776-3007, 
06-70/776-3007.
Valódi irha férfikabát  / 50-es / olcsón 
eladó.  06/70/239-3486
2 db újszerű állapotú kétajtós, lemez 
öltözőszekrény eladó.  06/20/973-9998
Kisbálás lucernaszéna eladó.  
06/30/9417-173
Mangalica és németöves hízók 
eladók.  06/30/368-2604
Láncfűrész eladó.  06/30/677-
1833
Körbálás gyepszéna eladó.  
0630/399-7750
Tűzifa folyamatosan kapható.  
0630/973-5432
3,3-as kombinátor eladó.  
0630/8587-410
Kompresszor eladó.  06/30/677-
1833
Permetező, 600 literes, függesztett 
eladó.  06-30/677-1833.
Fémfűrész gép eladó.  06-30/677-
1833.
Kisbálás repce eladó.  06/30/349-
0313
Postagalambok -fiatalok, öregek- 
konyhakészen eladók, előjegyezhetők.  
06/30/476-4375
Kecskék, vietnami süldők, hasas-
koca, hízó, költőgalambok eladók.  
06/30/875-5525
2 db 35 kg-os süldő eladó.  06/30/481-
3818
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 
kg-os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítás-
sal megrendelhető. 30 db-tól kedvezmény. 
 30/835-1121
MTZ utáni 2 fejes eke, rotátor eladó.  
06/30/2616-855
Közelellős üsző és tehén eladó.  
30/366-3335.
Malacot veszek.  20/367-68-89.
120-140 kg körüli húsjellegű hízók 
eladók, ketté hasítva is.  30/480-5852.
Labrador kölyökkutyák (csokolá-
dé színű) eladók.  20/424-3082.

Szójadara házhoz szállítással.  
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kelkáposz-
ta-, káposzta-, karfiol-, brokkoli-, salá-
tapalánta eladó.  30/625-2593.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Kisbálás lucerna házhoz szállítva 
eladó.  06-30/9031-269
Óriás posták, dísz posták eladók.  
06-20/452-2688.
Baromfikopasztó minőségi, rozs-
damentes anyagból, alig használt, jó 
állapotban eladó 150 ezer Ft-ért. Ugyanitt 
baromfiforrázó érvényes jótállási jeggyel 
eladó 100.000 Ft-ért. Érdeklődni hétköznap 
8-16-ig.  +36-30/664-5946.
120x125-ös körbálás búzaszalma  
2.000 Ft/bála áron eladó.  06-30/986-
4937.
Kolbásztöltő (saválló, 8,5-9 kg tölté-
sű), 10-es húsdaráló, sütőtárcsa, öntvény-
bogrács, nyársak eladók.  06-30/938-
6535.
Február végén ellő MT üsző eladó.  
06-30/4920-190.
Szórólap terjesztést vállalunk!  
06 30 9454 782
Szabadkai bevásárló út! Indulás 
minden szerdán reggel 6 óra-kor 
Orosháza, Könd utcai piac térről. 
Érkezés aznap a kora délutáni 
órákban.  06-30/945-4782.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, bojler, 
kályha,csempekályha , fatűzelésű boyler 
eladó.  06/70/414-0309
170 kg-os húsjellegű hízó eladó.  
06/30/565-4676
Eladó 4 db szék, 1 db asztal, 1 db Tv 
állvány, 1 sezlon.  06/30/605-3631
KSMK-6 kultivátor, 106-os dominá-
tor alkatrészek, búza, kukorica eladó.  
06/30/8600-975
Nagy körbálás búzaszalma 3500 Ft 
/ db.  06/30/584-0021
Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft/
m3, juhar 15 ezer Ft/m3, kiszállítva.   
0630/217-5575, 0670/506-8000
Ezüst Viandot jércék, kakasok eladók 
Békéssámsonon.  06-30/915-1407
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HASZNÁLT RUHA

Február 5-től március 5-ig!

HETENTE CSÖKKENŐ ÁRAK!
NAPONTA MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

MINDEN NAP ÉRDEMES BENÉZNI!

ÓRIÁSI KÉSZLETKISÖPRÉS

Orosháza, Bajcsy Zs. u. 2.

Nagymágocson
húsbolt teljes
berendezéssel

Bérbe adó.
06-30/943-6740

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ, 

TEHER- ÉS 
SZEMÉLYAUTÓ 

JAVÍTÁSÁBAN 
JÁRTAS 

AUTÓSZERELŐT 
KERESÜNK
FELVÉTELRE.

VERSENYKÉPES 
BÉREZÉS!!!

+36-20/932-4250

ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.


