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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

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Nap: Orosháza, Kazinczy u. 1. minden hétfőn és kedden. Tel.: +36 20 330 9070

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Uhlár Pálné
sz.: Birkás Margit

77 éves korában elhunyt.
Temetése: 2018. február 

10-én, szombaton
10 órakor lesz a 

Nagyszénási temetőben.
 A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Másképp lenne minden, hogyha

velünk lennél. Ha hozzánk szólnál,
ha Ránk nevetnél. Elvitted a derűt,

a meleget. Csak egy fénysugarat
hagytál: az emlékedet.”

ÁDÁSZ ISTVÁNNÉ
Vida Zsófia

halálának 5. évfordulóján.
Szerető férje, lányai, fia, veje  és 6 unokája

MEGEMLÉKEZÉS

halálának 9. évfordulójára.

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk

„Nélküled már semmi nem olyan, 
mint régen. Fájó könnycsepp lettél

mindnyájunk szívében. Idézzük
szavaid, tetteid, emlékeid. Szerettünk,

szeretünk,nem feledünk Téged.”

Szerető  családja

PÁL GYULA
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Legdrágább kincsünk,

VANDZSÓ
ISTVÁNNÉ
sz. Eke Magdolna
halálának 3. évfordulóján.

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

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk
Zalai György
János
halálának
30. évfordulóján 

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

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen lakó-pi-
henőövezetben ház eladó, ár: 22 M Ft.  
06/20/297-5363
Gyopárosfürdõn, a Cédrus-közben, 
480 m2-es építési telek, rajta 84 m2 
kész alappal eladó.  06/30/958-
3091
Oházán berendezett   kocsma eladó, 
akár lakóháznak is, irányár: 10,5 M Ft.  
06/30/214-0588
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
38 AK szántóföld eladó.  06/70/6122-
751
Oházán, a 47 -es főút mellett, belterületen 
5,1 ha föld eladó.  06/30/529-5219
Tanya eladó (5500 m2) Nagymágocshoz 
közel (400 m). Villany, fúrt kút van, 2/3 részben 
mezõgazdasági mûvelésre alkalmas. 2 bontás-
ra váró épülettel. 30/648-3408
4 szobás ház eladó.06/30/683-6503
Vállalkozásra alkalmas ingatlan 
eladó.  06-30/310-9981.
40 AK föld eladó.  06/30/422-8866
Szántó Orosházán eladó 0118/42 1,3 
ha 51 ak.  06-70/387-9520 48000 Ft/ak
Oházán 750 m2 zártkert eladó. Villany, 
fúrtkút, faház pincével, tároló, WC, termő gyü-
mölcsfák, szőlő.  06/70/565-9796
Lakható tanya eladó a gádorosi úton, 
1440 m2, irányár: 2.2 M Ft.  06/30/352-
8086
Kaszaperen 2,1 ha szántóföld eladó.  
0630/479-1053
Orosházán a Vásárhelyi úton nyereg-
tetős összekomfortos ház eladó v. lakásra 
cserélhető. Iá.: 7.8 M Ft  06-20/510-3124
II. emeleti, 48 m2-es, egyedis lakás az Ond 
utcán eladó. Irányár: 7.5 M Ft.  06/30/717-
5860
Oházán igényesen felújított nyaraló 
eladó.  06/30/367-5104
Nagykopáncson 284 AK, 8,3 ha szántó-
föld eladó.  06-30/410-7051
Árcsökkenés!!! Tótkomlós, Érparti sor 
12. sz. alatti lakóház telekáron (612 m2) eladó. 
 0630/595-3800
Csorváson 26 AK termőföld eladó.  
06-30/2919-040.
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 keresek 
családi házat, tanyát, nyaralót.  30/282-
9225.
Nagyszénáson családi ház nagy mel-
léképülettel, garázzsal eladó.  06/30/638-
5885
Nagyszénáson fóliatelep termő gyü-
mölcsössel, fúrott kúttal, villannyal, bekerítve 
18 hektáron eladó.  06/30/638-5885
Beépíthető telek eladó a Szőlőkben. 
 06-30/645-1078.

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
Eladó Opel Astra G 1.4-es, benzin- és 
gázüzemű gépkocsi: évjárat 2000-es, műszaki 
2020-ig.  06/30/746-5523
Maxi kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Daewoo Matiz eladó: 2002-es.  
06/70/373-2342
Peugeot Expert 1,9-es TD eladó.  
06-30/677-1833.
Ponyvás utánfutó eladó. 70/632-
58-36.
BMW 316-os, 1997. évj. eladó 399.000 
Ft-ért. 70/424-7820.
Audi A4-es, 1,9 TDi külföldi okmányokkal 
eladó 350.000 Ft-ért. 70/424-7820.
Opel Astra 2 év műszakival eladó. 
70/63-258-36.
VW Sharan 1,9 TDi 4x4-es, 2009. 10. 
havi, gyári állapotban 3,8 M Ft-ért eladó. 
70/42-478-20.
Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásáro-
lom. 30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó. 70/42-478-20.
Régi motorkerékpárokat vásárol-
nék. 30/950-9170.
50 cm3-es robogók eladók.  
06-30/278-2071
Land Rover 4WD eladó. Tel.: 06-70/942-
1956 
Opel Corsa 1.2-es eladó.  06-30/869-
7871 
Opel Corsa 1,2-es 275.000 Ft-ért eladó.
 30/227-31-93.

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környékén.
 06-20/346-4975
Az SOS Gyermekfalvak helyettesítő 
nevelőszülőt keres Orosházán és környékén. 
Olyan jó szándékú jelentkezőket várunk, akik 
gyerekszeretőek, rugalmasak, együttműködő-
ek, türelmesek, érzékenyek és képesek rende-
zett háztartást fenntartani. Fényképes önélet-
rajzokat az oroshaza@sos.hu email címre vagy 
az SOS Gyermekfalu 5900 Orosháza, Bajcsy 
Zs. u. 11. címre várunk.
Magángyűjtő keres megvétel-
re mindenféle régi papírpénzt, érmét.  
06/70/7032-759
Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
0670/624-5475
Figyelem! Vásárolok mindennemű 
porcelánfigurákat, üveg-, réz- és bronztár-
gyakat, kortárs és régi festményeket, régi cse-
répedényeket, 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, zse-
bórák, cserépedény, háztartási dolgok, vas- és 
rézhulladékok, szerszámok, teljes hagyaték 
vásárlása. Készpénzzel fizetek.  0670 354-
8445, 0630 375-7605
Angol nyelvű társalgó partnereket 
keresek, korra és nemre való tekintet nél-
kül. Minimum középfokú nyelvtudás.  
06/30/603-3484
Nagyszénáson szántóföldet vásárol-
nék.  06/20/541-9361
Hazai és külföldi kapcsolatokkal rendel-
kező ingatlairod, meglévő ügyfelei részére 
keresek eladó, kiadó ingatlanokat értékesítés 
céljából / lakás, tanya, termőföld, stb /.  
06/30/497-5965, 06/20/362-7994
RÉGI motorokat keresek, gyûjtök. MZ, 
Jawa, Pannonia, Simson stb.  06/20-572-
5142.
60-as, 70-es évek beli bútorokat, tollat, 
hagyatékot, satupadot, gyalupadot, disznóvágó 
asztalt veszek.  06-30/828-7727
Mindenféle vasat megveszek, érte 
megyek.  0630/8299-336
Keresek megvételre komoly papri-
kadarálót.  06/30/655-9172
Tanyát keresek megvételre 500 ezer 
Ft-ig.  0670/5044-990
Hagyatékot, régiséget, szerszámfé-
léket, 22-es, 32-es húsdarálókat, demizsont 
vásárolok.  06-70/391-2503
Fiatal gyűjtő vásárol zománcos babaká-
dat (3000-6000), új- és régi könyveket, disznó-
vágó asztalt(5000-15000), gyalupadot (5000-
15000), fateknőt, bádogteknőt, bádogkádat 
(1500-2000 Ft), régi bútorokat, dunnát, párnát 
a legmagasabb áron, spalettát (3000-9000), 
régi üvegeket, mindennemű porcelánfigurá-
kat, lavórtartót, mindenfajta régi zománcos 
edényt, régi pénzeket, katonai dolgokat, régi 
katonai fotókat, cserépedényeket, hokedlit, 
sámlit, régi faszéket (500-1000) rosszat is. 
0620 588-0830.
Fát kivágásra veszek. 06/70/414-
0309
Fűrészport, forgácsot veszek. 06-
30/2078-860

OKtatÁS
Aranykalászos Gazda tanfo-
lyam Orosházán. 180. 000 Ft.  
06/30/310-8934 / E- 00846/2014/ 
A016 / 
Szakács, cukrász, pincér, vendéglátás-
szervezõ, vendéglátó üzletvezetõ, vendéglátó 
eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
  06-70/637-4750.www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Bolti eladó és boltvezetõ OKJ tanfolyam. 
 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011) Angol nyelv 
oktatása, vizsgafelkészítő órák Csorváson. 
Jó áron, számlaképesen.  0630 619-2250
Mezőgazdasági alap és ismeretfel-
újító ADR tanfolyam Csongrádon. 
Műtrágya-, növényvédőszer-, 
gázolajszállítás és raktáro-
zás. Saroktanya Mezőgazdasági 
Tudáscentrum  30/715-7828.

Angol nyelv oktatása, vizsgafelkészítő 
órák Csorváson. Jó áron, számlaképesen.  
0630 619-2250. 

SZOlgÁltatÁS
Tehertaxi, fuvarozás, költöztetés, 
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, csatornázást, 
festést, bádogosmunkát,  kerítések építését  
vállalom.  06/30/468-4060

Tehertaxi. +36/30/399-0999 
PC-DOKI Házhoz megy! Számítógépek 
javítása, korszerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszállítása.-Szaktanács-
adás.    20/44-88-307
Kályhák, kandallók újrasamottozá-
sa. 06/30/338-7737
Csontkovácsolás Oházán: ficamok, 
rándulások, gerincsérv, derékfájdalmak, vég-
tagzsibbadások kezelése.  06/30/329-3805
Tehertaxi, árufuvarozás, költöztetés. 
 06/30/938-4412
9 személyes kisbusz bérelhető, ( 
családi eseményekre, baráti kirán-
dulásokra, céges rendezvényekre, 
reptérre, igény szerinti úticéllal , 
sportegyesületeknek stb.)  érvényes 
autópálya matricával, cascó bizto-
sítással, nagy csomagtérrel, igény 
esetén sofőrrel, rendszeresen szer-
vizelt, vonóhoroggal rendelkezik, 
Érd.:  06 30 9454 782
Májer Ékszer minden csütörtökön. 
Tartós használatú ékszerek készítése, 
javítása, kőpótlás. Oh., Kölcsey u. 13.

Kőművesmunkát, szigetelést, fal-
vágást, bukolást, kartonozást, tetőjavítást, 
festést, épületek karbantartását vállalom.  
06/30/891-5494
Favágás, fakivágás garanciával.  
0630 311-9523.
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most!  06-
70/244-4141
Kőművesmunkát, aláfalazást, épüle-
tek felújítását, átalakítását, tetőjavítást, nagy 
gyakorlattal vállalunk. 06/30/717-1413

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
0630 8800-510 
0630 455-1090B
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KORREKT ÁRON
Karosszériázás,
Műszakiztatás, 

Műanyag hegesztés.
Kölcsönzés: futók, állat-,

autószállító: 30/9453-064
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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!

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

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

EU
TR

: A
A

14
45

34
1

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.

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!

EUTR AA5872 451

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

A Nagymágocsi
Csárdában

II. LÁTVÁNY 
DISZNÓVÁGÁS

2018. febr 11-én 7 órától.

Jegyek elővételben is 
vásárolhatók a helyszínen.

Reggeli: hurka, kolbász, 
sülthús, savanyúság

550 Ft/adag.
Ebéd: toroskáposzta 

800 Ft/adag.
11 ÓRÁTÓL JÓ EBÉDHEZ 

SZÓL A NÓTA!

Központifűtés- és vízszerelési mun-
kák kivitelezése, karbantartása. Érd.:  
06/30/972-85-68
Kútfúrás.  06/30/554-5544
Kőműves munkákat vállalunk. Minden 
féle munkát megcsinàlunk. Tèrkővezés, burko-
lás, hőszigetelés, épületbontás, gipszkartono-
zást, nyilászárók cseréje, falazat, vakolás, stb 
 06-30/912-2114
Frissítő masszázs.  06/70/258-1809
Szórólap terjesztést vállalunk!  06 
30 9454 782
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők gépi 
tágítása, megrendelés leadása. 
Vásárcsarnokban tasak-, tészta-, 
bizsuárusnál.
Számítógépek, számítógépes rend-
szerek javítása, karbantartása magánszemé-
lyeknek kedvező áron!  70/525-0479.
Vállalati  számítógépes rendszerek 
javítása, karbantartása, rendszergazdai szolgál-
tatás kedvező áron!  70/525-0479.
Peuegot Boxer dobozos kisteherautóval 
munkát vállalok.  06/70/612-5043
Bádogosmunkák, tetõjavítás, 
kémény építés-, javítás, fémkémények, bitu-
menes szigetelés.  06-30/9356-229
GYÓGYCIPŐK és méretre, igény sze-
rinti cipőkészítés, hagyományőrző 
csizmák készítése.  06/30/283-
4260
Bútorkárpit- és szõnyegtisztítás.  
06-20/490-0497
Veszélyes fák kivágása alpintechni-
kával, fakivágás, gallyalás, fák metszése. 
Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt, 
számlaképesen.  06/30/799-8975
Láncfűrészek karbantartása.  
06/30/799-8975
Üvegezés- biztosítással. 
06/70/414-4789
Frissítő- és gyógymasszázs, hívásra 
házhoz megyek. Soványné Kanka Timea gyógy-
masszőr.  0630/353-1436

Gurtnicsere, új redõny készítése, 
faredõny javítása hétvégén is, gyors 
precíz munka.  06-30/735-0746, 
06-70/227-6273
Veszélyes fák kivágása alpintechni-
kával és emelőkosaras gép bérbe-
adása.  06-30/903-4582.
Veszélyes fák lebontását vállalom alpin 
technikával. 70/251-53-83.
Gépi földmunka, rakodás, épületbontás 
szállítással, E- napló készítése.  0630/223-
7334
Kertrendezést és szállítást vállalok. 
06/30/5110-196

MUnKa 
Avon-tanácsadókat keresek. Küldj 
SMS-est, visszahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk Orosháza 
és vonzáskörzetéből délelőttös 
műszakra, napi 8 órában, és férfi 
munkaerőt . Vidékieknek útiköltség 
hozzájárulás. Érd.:  06-30/967-
3833.
A békéssámsoni pékség péket keres. 
Jelentkezni:  0630 867-8648.
Oházi kertészetbe női dolgozót keresek. 
 06/30/475-8809
CO-hegesztõket, szerkezetlakato-
sokat 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 fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, megmun-
káló központba munkavállalót.  20/500-
6276
Családi gazdaságba traktorost kere-
sek.  06/20/537-5999

Növényápoló munkatársakat, 
éjjeliőrt, keresünk nagylégterű 
üvegházba. Stresszmentes környe-
zet, jó kereseti lehetőség. Érd.: H-P 
8-17 óráig.  06/30/209-4976
Éjszakai műszakba pékárucsoma-
goló és kenyérszeletelő raktárost felveszünk.  
Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Szakképzett péket és szakmában már 
dolgozott, betanított péket felveszünk.felve-
szünk. Csanádapáca.  06-70/397-8947.
Műanyag és fa nyílászárók beépí-
téséhez munkavállalókat keresünk 
Oházán , azonnali kezdéssel. Érd:  
06/30/958-6955, vagy  68/631-477. 
Személyesen  Oháza, Katona u. 7. 
Irodai munkatársat keresünk oroshá-
zi munkavégzéshez. Önéletrajzokat a dombi.
nora@gmail.com email címre várunk.
Pótkocsi összeszereléséhez, szige-
teléséhez keresünk munkatársakat, hosszú 
távra vidéki munkahelyre (Gyõr mellé)  
06-30/9374-157
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 
telephelyére keres betanított munkára férfi 
munkavállalókat bármely korosztályból, önt-
vénymegmunkálásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. Érd: munka-
napokon 8-16-ig,  06-70/940-1263
Gyõri munkahelyre targoncásokat, 
anyagraktárba nõi, férfi munkaerõt és párokat 
is felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk.  06-20/949-3036
Hevesi Trans Kft. nagyszénási fatelepre 
fafeldolgozáshoz férfi munkaerőt keres.  
+36706148142.
A Koncsek Trans Kft. beugrós gépko-
csivezetőt keres belföldes munkára, heti 1-3 
napra. Nyugdíjasok is! Feltétel C+GKI, E az 
előny.  +36204166840
Mosonmagyaróvári munkahelyre 
szerkezetlakatosokat, hegesztõket fel-
veszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk.  
06-20/949-3036

Tanyást keresek ottlakással.  
06/30/906-3547
CO2-hegesztõket, fényezõket 
keresünk kiskunmajsai munka-
helyre. Hosszútávú munkalehetõ-
ség, kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biztosított. 
 06-70/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com
Villanyszerelőket és villanyszerelő 
segédmunkásokat keresünk napelemparkok 
és napelemes rendszerek kivitelezéséhez. 
A szakmában szerzett tapasztalat előny, de 
nem feltétel. Önéletrajzokat az alábbi e-mail 
címre várjuk: banyai.miklos@bfsolar.hu   
06-20/944-36-16
A Koncsek Trans Kft. megbízható gép-
kocsivezetőt keres FURGONRA, nemzetközi 
ÁRUfuvarozásban szerzett GYAKORLATTAL! 
Érdeklődni:  +36204166840
Piaci munkára női eladót keresünk.  
06/30//740-7238
Jogosítvánnyal rendelkező, meg-
bízható, női vagy férfi munkaerőt keresek, 
kiemelt fizetéssel, márciusi kezdéssel.  
06/30/722-1532
Tótkomlóson K2 Pizzéria jogosítvány-
nyal rendelkező,megbízható,  önállóan dolgoz-
ni tudó munkaerőt keres.  06/30/501-7050
Székkutasi szarvasmarha telepre 
állatgondozót keresek.  0630 367-5618.
Dunántúli munkára betanított dolgo-
zókat keresünk azonnali kezdéssel, jó kereseti 
lehetõséggel.  06-30/709-3150
Vidéki munkára lakatost, villanysze-
relőt és villanyszerelésben jártas munkást 
felveszek. Utazás, szállás biztosított előleg 
megoldható. 30/310-6098, 9-17 óráig. 
Kocsmába pultos hölgyet keresek. 
Fizetés megegyezés szerint. 70/428-4568

Töltőállomásra munkatársat kere-
sünk placcos munkakörbe! Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen 
lehet: csildeak@gmail.com
Csökkent munkaképességű, mini-
mum 40 %-os rehab kártyával rendelkező 
munkavállalót keresünk takarítói munkakörbe. 
Jelentkezni személyesen az orosházi Elkerülő 
úti MOL töltőállomáson hétköznap 8:00-tól 
16:00-ig.
C és E kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kezõ GÉPJÁRMÛVEZETÕT keresünk ponyvás 
szerelvényre, olaszországi gabonaszállításra: 
35 Ft/km.  06-70/418-1088
Szerelvényboltba eladói pozícióba 
munkatársat keresünk. Fényképes önéletraj-
zot az orosházi Szuperinfóba várjuk „ Eladó” 
jeligére.

tÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy ismer-
kedne. 06-30/211-5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne.  
06/70/295-5640
63 éves férfi barátnőt keres. Leveleket a 
Szuperinfóba „ Egy szál rózsa” jeligére. 
Barátnőt vagy élettársat keres 54 éves 
férfi.  +36-30/768-2728
Fiatal, dekoratív, kedves, türelmes, 
magyar lány ismerkedne.06/20/939-1806
Negyvenes, káros szenvedélytől 
mentes, független, gyermektelen, vállalkozó 
férfi keresi barátnőjét komoly kapcsolat céljá-
ból. 20/267-99-80.
38 éves, jól szituált fiatalember hölgy jelent-
kezését várja. 30/634-9188.

KIaDÓ
Tótkomlóson frekventált helyen 
lévő, állandó vendégkörrel rendelke-
ző Nimród büfé hosszú távra megbízható 
bérlőnek kiadó.  06-30/870-5455.
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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.

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ, 

TEHER- ÉS 
SZEMÉLYAUTÓ 

JAVÍTÁSÁBAN 
JÁRTAS, ÖNÁLLÓAN

DOLGOZNI TUDÓ 
KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK.

Önéletrajzokat fizetési 
igény megjelölésével 

várjuk:

agrotar@agrotar.hu

NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

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

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

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

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

A Pankotai Agrár ZRT.
újvárosi keverôüzemébe

TRAKTOROS
végzettéggel rendelkezô

munkavállalót keres felvételre.

Érdeklôdni a
30/239-1457-és telefon-

számon, Dömsödi Gábor
üzemvezetônél lehet.

AZ AGROMOLNÁR KFT.
3 FŐ MUNKAVÁLLALÓT  

keres azonnali
munkakezdéssel,

TEHERGÉPJÁRMŰ 
VEZETŐ MUNKAKÖRBE, 

szemes termények
szállításához.

Szükséges kategóriák: C+E 
és gépjárművezetői kártya.

Jelentkezés és érdeklődés
személyesen

a Tótkomlósi Malomban.
( Tótkomlós, Széchenyi u. 33.) 

vagy telefonon a 
0630/9785-405-ös számon. 

Szojka Zsuzsanna üzemvezetőnél.
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Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

Az orosházi Mozgás-
korlátozott Egyesület 

első foglalkozását 
február 13-án kedden

14 órakor tartja.

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
Kertes ház kiadó.  68/410-671
Orosházán albérlet kiadó. 06-70-
530-3514 /du. 16 órától/
Tas utcai, 40 m2-es lakás kiadó katoná-
nak, rendőrnek, tűzoltónak.  06-70/222-
6407.

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, 5 db bikaborjú, 1 üsző 
egyben  eladó.  06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajóslás, szám-
misztika, szerelemkötés, családi és párkap-
csolati problémák helyrehozatala, fényképa-
nalízis, átok. rontás levétele. Kérésére házhoz 
megyek. 06/30/924-3867
Tanyasi vörös kakasok élve vagy tisztít-
va 1000-1200 Ft /kg. eladók.  06-30/303-
9075.
Kanadai vérvonalú, rajzos németju-
hász kölykök eladók, dec. 23-án születettek. 
 06/70/356-1546
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
Hízott kacsa íratható !  06-30/396-
9556

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
Valódi irha férfikabát  / 50-es / olcsón 
eladó.  06/70/239-3486
Mangalica és németöves hízók eladók. 
 06/30/368-2604
Postagalambok -fiatalok, öregek- 
konyhakészen eladók, előjegyezhetők.  
06/30/476-4375
Baromfikopasztó minőségi, rozsda-
mentes anyagból, alig használt, jó állapotban 
eladó 150 ezer Ft-ért. Ugyanitt baromfiforrá-
zó 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.
Szabadkai bevásárló út! Indulás 
minden szerdán reggel 6 óra-kor 
Orosháza, Könd utcai piac térről. 
Érkezés aznap a kora délutáni órák-
ban.  06-30/945-4782.
Óriás posták, dísz posták eladók.  
06-20/452-2688.
Tojótyúk elõjegyezhetõ a www.face-
book.com/baromfifutar oldalunkon.Most 50 Ft/
db kedvezményt adunk !Kupon:baromfi50
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 Ft/
db.   06-20/204-2382
Mangalica és németöves hízók eladók. 
 06/30/368-2608
16 hónapos kancacsikó eladó. 
06/30/368-2608

10 db fiatal paraszt tyúk, 2 db bráma 
kakas eladó.  06/20/467-4820
2000 db hazai kiscserép, 7 m hosz-
szú,  nagy, masszív vas góré eladó.  
06/30/401-6903
280 l-es fagyasztó eladó.  06/30/675-
0575
Kukorica, búza eladó.  06/20/373-
2811
Elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban eladó. Házhoz viszem. Vásárolnék 
bármilyen MTZ-t, Simsont, pótkocsit saját 
részre. Érd.  06-70/302-4409.
Hevesi Trans Kft Nagyszénás Tűzifa 
kínálata: - vegyes keményfa Rönkben: 2700 
Ft / 100 kg, kuglizva: 3000Ft /100 kg, 
hatított: 3200 Ft / 100 kg tól. Száraz akácfa: 
- kugli: 3800 Ft / 100 kg , hasított: 3900 Ft 
/ kg .EUTR:  AA 5952405.  érd munkaidőben 
 +36706148142. 
2 db Anikó állítható gyermekágy eladó.  
0620/365-8805
2 db kandisznó eladó, egyben vagy külön 
is Tótkomlóson.  0630/684-0758
130 kg-os hízó eladó Tótkomlóson.  
0620/488-8150
Láncfűrész eladó.  06/30/677-1833
Körbálás gyepszéna eladó.  
0630/399-7750
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, EUTR:AA5879874
Vágni való csirke folyamatosan eladó, 
420 Ft /kg.  06/30/2789-711
Permetező, 600 literes, függesztett 
eladó.  06-30/677-1833.
Fóliaváz, virágcserép eladó Oházán. 
 06/70/253-1337

Konvektor eladó.  06/30/422-8879
Suzuki Maruti, fűnyírók eladók.  
06/30/367-5104
Elektromos kerékpár eladó.  
06/30/677-1833
Süldők, hízók eladók.  06/30/382-
8287
Ezüst Viandot jércék, kakasok eladók 
Békéssámsonon.  06-30/915-1407
Raklapemelő béka eladó.  
06/30/677-1833
Süldők eladók.  0630/244-0263
1 kecske gidájával, 5 hetes bika eladó. 
 0630/488-7251
Zsákolt száraz fűrészpor kapható 
füstölésre Oházán.  68/632-867
Galambok: Texam költőpár 1500 Ft 
eladó.  06/30/625-5077
Öntöttvas kályha, 120 l-es akvárium, 
tolikapa, kis vetőgép, akácparketta, 500 db 
zsák, kézikocsi eladó.  06/30/580-4304
Zsákolt száraz fűrészpor kapható 
füstölésre Nagyszénáson.  68/632-324
Pagyolat átvevőhely, Oh., Kossuth 
u 19.  06/30/513-9363
Tűzifa eladó méteres 2800,-Ft /100 
kg, kugli 3100,-Ft /100 kg, kony-
hakész 3400,-Ft/100 kg.  Eng. sz.: 
J2/249/2015     0620/335-7481
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 30 db-tól kedvezmény.  
30/835-1121
Olasz típusú, festett cserép -500 db, 
használt- eladó: Orosháza, Kossuth Lajos 
u. 26.
Felszámolásból eladó: kályha, spar-
helt, csempekályha, gáz-vízmelegítő, boj-
ler, kazán, radiátor, mosógép, mikró.  
06-70/414-0309

Asztali csontfűrész 380 W-os eladó. 
 06-20/496-4470
Malacot veszek. 20/367-6889.
Szójadara házhoz szállítással. 
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kelkáposzta-, 
káposzta-, karfiol-, brokkoli-, salátapalánta 
eladó. 30/625-2593.
Kisbálás széna, lucerna, szalma, (hasz-
nált ponyva) eladó. 30/902-6002.
Kínai kel palánta eladó.  06-30/594-
6852
Napocsibe márc.14-re íratható, 
fehér-sárga húshibrid kettőshasznosítású 
vegyes. Oh., Szabó L. u. 38. 06/30/526-
7009
Száraz fűrészpor füstöléshez eladó.
 06/30/207-8860
Takarmányos zsák eladó, 40 Ft/db. 
06/30/2078-860
Franciágykeretek, étkező, szőnye-
gek eladók. 06/30/272-6361
Egyfázisú daráló eladó . 
06/30/5110-196
3,3-as kombinátor eladó. 
0630/8587-410
2 db 50-60 kg-os süldő eladó Tótkomlóson. 
0668/462-629
Új lehetőség Orosházán! Győri 
Vilmos tér 2. sz. alatt a főtéren (a régi 
Göndös órás helyén) megnyitottuk a 
Money and More többes tanácsadói 
irodánkat. Szeretettel várjuk régi és 
új ügyfeleinket! Befektetések, meg-
takarítások Kgfb, Casco, Lakás, 
Vagyon biztosítások, Lakástakarék 
Jelzáloghitel, személyi kölcsön, 
bankszámlanyitás, hitelkiváltás Mi 
megkeressük Önnek a legmegfe-
lelőbbet! 14 biztosító társaság 9 
bank kínálata közül választhat. 
Időpont-egyeztetés Bohár Erika  
+36-30/689-7431 Virágné Anita:  
+36-30/953-7656
180 kg hízó eladó.  06/30/565-4676
S ö p r ű k ö t ő  g é p 
eladó.06/70/219-0700
Tűzifa eladó nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 15 
e Ft/m3, kiszállítva. EUTR: AA 5987773  
0630/217-5575, 0670/506-8000. 
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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

lakástextil

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 14-18-ig Szo.: 8-12-ig.

kedvezmény a készletre.
20%20%20%

Orosháza, Kossuth u. 34. / 06-30/768-4643

AKCIÓ
AKCIÓ

AKCIÓ FEBRUÁR 1218IG.
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Vérvétel helye: FEHÉR KÍGYÓ ORVOSI KÖZPONT Orosháza, Lehel u. 51. fsz.1.
ORVOSI BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Konzultáció, vérvétel, 
eredményértékelés.


