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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.
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MOBILTELEFON, NAVIGÁCIÓ, SZÁMÍTÁSTECHNIKA...
MINDEZ EGY HELYEN!
OROSHÁZA  TESCO, VÁSÁRHELY U. 23/A +36/706241799

www.mobileslaptop.hu

PIÉTA TEMETKEZÉS
Orosháza, Könd u. 53-55.

(a Piactérnél, bejárat a Tas utca felől)
Tel.: (68) 411-167

Mobil: 06-(30)6381-213
ÉJJEL-NAPPAL ÜGYELET

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal 

tudatjuk, hogy

BÁNHEGYI
JÁNOSNÉ
sz. Kiss Olga

2018. 02. 17-én 
87 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni 
búcsúztatása 

2018. 03. 03-án,  11 órakor a 
Felvégi temetőben lesz.

 A gyászoló család

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Szeretett Édesapám

id. Bazsali Tibor
81 éves korában

rövid betegség után elhunyt.
Temetése: 2018. február 
26-án 12 órakor lesz az 

Alvégi temetőben.
gyászoló fia: Tibor

MEGEMLÉKEZÉS
HORVÁTH

PÁLNÉ
SZ. VADASY 

MÁRIA
születésének

100. évfordulóján
szeretettel 

emlékeznek rá 
fia, unokái, dédunokái.

MEGEMLÉKEZÉS

Szerető családja

ID. SITKEI
ISTVÁN

halálának 9. évfordulója
alkalmából.

„Elfelejteni téged sosem 
lehet, csak megtanulni élni

nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk

MEGEMLÉKEZÉS

PÁLI JÁNOS
halálának 

2.évfordulójára.
Felesége, lánya, veje, menye és unokái

"A teremtő kapuja szélesre van tárva, Útjait naponta sok-sok ember járja. 
Van, aki virágot, mécsest visz kezében, Olyan is, ki bánatot visz szomorú 
szívében. Két éve már, hogy ezt az utat járjuk, Megnyugvást lelkünkben 
még most sem találtunk. Sírod előtt állunk, talán Te is látod, Körülötted 
van ma is szerető családod. Eljöttünk újra tisztelni Téged, Szívünkben 
hordjuk örök emléked. Te voltál nekünk a bíztató remény, Nehéz 
napjainkba is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
Szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába 
várunk, Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk!"

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 berendezett   kocsma 
eladó, akár lakóháznak is, irányár: 10,5 
M Ft.  06/30/214-0588
Nagyszénáson 4 szobás ház 
garázzsal, melléképületekkel eladó. 
Emeleti lakást beszámítunk.   
06-30/7180-792, 06-70/6269-200
Pusztaföldváron 6 hektár föld 
eladó.  06/20/9629-592
Vállalkozásra alkalmas ingatlan 
eladó.  06-30/310-9981.
Nagyszénáson a Petőfi utcá-
ban ház eladó.  06/30/310-
4626,06/30/436-1989
Kondoroson 2.4 ha föld öntözés 
alatt eladó.  06/30/310-4626
Nagymágocs külterületén ter-
mőföld eladó.  06/30/540-1063
Szegeden, a Szilléri dombon, belte-
rületi szántó eladó.  06-30/701-7061.

Orosházán a Vásárhelyi úton két 
szobás ház eladó vagy lakásra cserél-
hető. Kis kertel+fedett autóbeállóval. Iá.: 
7.6 M Ft  06-20/510-3124
Nagyszénás, Hunyadi utca elején 
kertes ház eladó.  06/70/387-6005
Olcsó ház és néma kacsák eladók.  
06/30/441-5876
Tanya eladó (5500 m2) 
Nagymágocshoz közel (400 m). Villany, 
fúrt kút van, 2/3 részben mezõgazdasági 
mûvelésre alkalmas. 2 bontásra váró 
épülettel. 30/648-3408
Orosháza, Kossuth téren I. eme-
leti, 2 szobás, 58 m2,-es lakás 
15 négyzetméteres garázzsal 
eladó. Érdeklõdni az esti órák-
ban  0620 220-3295.
Orosháza külterületén eladó 
1,1 ha szántó kis tanyával. 
Érdeklõdni az esti órákban  
0620 220-3295
Tótkomlós központjában szolá-
rium szalon eladó, vagy csak az üzlet-
helyiség.  0630/468-4827
Tótkomlóson összkomfortos 
ház eladó.  0630/468-4827
Tótkomlós, Mezőhegyesi út 
61.sz. ház eladó.  0668/462-756
Ház eladó: 1,2 M Ft.  06/30/398-
8974

Csorvás határában 1 hold föld 
eladó. 06/20/2052-886
Ház eladó: Oh., Gólya u. 2.  06 
/70/349-6225
Elcserélném /eladnám/ Oh., 
Vásárhelyi úti, összkomfortos, csalá-
di házamat -sok extra van / gázkazán, 
vegyestüzelésű kazán, napkollektor, 
csempekályha, stb. /-  Oh. belvárosában, 
max II. emeletig, egyedis, gázfűtéses, 
társasházi lakásért.  06/70/371-6904
Teljesen felújìtott , téglablokkos 
egyedi fûtéses (kazàn , radiàtor ) 4.eme-
leti lakàs eladó !  06-70 363-0105 
Csorváson 26 AK termőföld 
eladó.  06-30/2919-040.
3,7 ha föld eladó, Oháza -Nagyszénás 
között.  06/30/869-0820
Oh. belvárosában kertes családi 
ház eladó.  06/30/4478-322
Oh. Nagyatádi Sz. I. utcába kissebb  
ház gáz + vegyestüzelésű fűtéssel, nagy 
kerttel eladó.  06/30/291-0342
Gárdonyi lakótelepen, a Dankó 
utcában, 5000 m2 teljesen közművesített, 
beépítetlen terület eladó.  06/30/529-
5219
Nagyszénáson családi ház nagy 
melléképülettel, garázzsal eladó.  
06/30/638-5885

Nagyszénáson fóliatelep termő 
gyümölcsössel, fúrott kúttal, villany-
nyal, bekerítve 18 hektáron eladó.  
06/30/638-5885
Nagyszénáson 42 AK föld eladó.  
06/30/928-5926
Orosháza, Kettőssánc téren 
eladó egy 1986-ban épült, 117 
m2-es, 4 szobás, 2 szintes, köz-
ponti fűtéses, nem szélső lakás 2 
garázzsal egy 4 lakásos sorház-
ban. Egyik garázs a lakás alatti 
részben, a másik, aknás garázs 
az udvar végében helyezkedik 
el.  K-Ny-i fekvés, tágas, vilá-
gos szobák, felújított fürdőszo-
ba, konyha, több új nyílászáró, 2 
WC, erkély, terasz, kis kertrész. 
Irányár: 12,8 M Ft. Bemutatás: 
Czédula Ingatlaniroda  
06-30/6555-165.
Nagyszénás, Dobó u. 34. sz. alatti 
ház eladó.  06/70/650-3292
Oh., Lehel utcán összközműves, fel-
újítandó ház eladó, két család részére 
vagy vállalkozásra is alkalmas, irányár: 
5,6 M Ft. 06-30/858-3696.
Tótkomlóson összkomfor-
tos ház eladó.  0630/7810-706, 
0630/2180-104

Nagykopáncson 284 AK, 8,3 ha 
szántóföld eladó.  06-30/410-7051
Gazdálkodásra alkalmas tanya 
földdel, beköltözhetően eladó.  
20/999-49-03.
Orosháza szívében 2002-ben 
épült, 75 m2-es, 3 szobás, földszinti, 
egyedi 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.
Garázs eladó.  06/70/603-8067
Tótkomlós, Érparti sor 12. sz. alatti 
lakóház 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
Maxi kisteherautó és személya-
utó bérelhető.  06-20/262-
3962.
Peugeot Expert 1,9-es TD eladó. 
 06-30/677-1833.
Suzuki Swift 1.0, 1996-os, kifogás-
talan motorral eladó.  06/70/4243-715
Használt autóját, tehergép-
kocsiját készpénzért megveszem. 
Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha 
kell házhoz megyek.  06-20/910-
9361, 20/280-9747
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsi-
ját megvásárolom.  30/421-85-75, 
70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Audi 80-as 1,6-os TDi megkímélten 
330.000 Ft-ért eladó.  70/424-7820.
BMW 316-os -1997-es évjáratú- 
399.000 Ft-ért eladó.  70/42-47-820.
Fiat Uno megkímélten 199.000 
Ft-ért eladó.  70/632-58-36.
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Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0630 613-1807

 

eladót felveszünk.
Jelentkezni:06-30/9959663. 
vagy fényképes öneletrajzzal

az üzletben személyesen.

SZOKI CUKRÁSZDÁBA
Opel Astra 2 év műszakival 250.000 
Ft-ért eladó.  70/63-25-836.
Ponyvás utánfutó 3,3 x2,1 m-es 
platóval, 2,20 magas ponyvával, új árá-
nak feléért eladó.  70/4247-820.
Lakókocsi 1,5 év műszakival eladó. 
 70/4247-820.
Forgalomból kivont, üzemképes 
mg.-i pótkocsik eladók.   30/9456-072

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás 
és Pusztaföldvár, Orosháza kör-
nyékén. 06-20/346-4975
Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllõt, CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 0670/624-5475
Retro és régi hagyaték felvásárlá-
sa, bútor, toll, festmény, porcelán, régi 
faliórák, zsebórák, cserépedény, ház-
tartási dolgok, vas- és rézhulladékok, 
szerszámok, teljes hagyaték vásárlása. 
Készpénzzel fizetek.  0670 354-8445, 
0630 375-7605
RÉGI motorokat keresek, gyûjtök. 
MZ, Jawa, Pannonia, Simson stb.  
06/20-572-5142.
3-4 ha földet bérelnék Oházán és 
közvetlen környékén 90.000 Ft/ha.  
06/70/942-3943
Figyelem! Vásárolok mindenne-
mű porcelánfigurákat, üveg-, réz- és 
bronztárgyakat, kortárs és régi festmé-
nyeket, régi cserépedényeket, régi köny-
veket, használt tollat és teljes hagyatékot, 
fali-, zseb- és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek !  0630 
375-7605, 0670 977-1928.
Traktort, max 30 LE-ig keresek: 
TZ4K, Rába15, MT-8, AGT, Goldoni, 
Carraro, Valpadana, T-25, Feng-Shou.  
20/323-8387
Mindenféle vasat megveszek, 
érte megyek.  0630/8299-336
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

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 

oroshaziberautok.eu

megrendelése!

Tel.:68/412-289, Mobil: 20/9778-992
5900 Orosháza, Rákóczi út 4.
a középsõ tízemeletes alatt

WEGROSZTA BÉLA
órásmester, kulcsmásoló

Ajtók, zárak, autók
helyszíni
nyitása.

Gravírozás megrendelése.

NÉVJEGYKÁRTYÁK
BÉLYEGZŐK

Zárak, olajfékek (hevederzár is)
helyszíni javítása, szerelése.

YAG lézergravírozás
saválló anyagokra

(ipari méretekben is)

50 cm3-es, felújításra szoruló Enduro 
vagy gyorsasági motort vásárolnék.  
06-20/5193-688.
Vennék felújított, újszerű, legfelső 
szintű, III- IV. emeleti, erkélyes, tégla építé-
sű, nem szövetkezeti lakást.  06/30/545-
6015 - 8-16 óra között.
Moped autót vásárolnék reális áron. 
 06/30/793-7099
Simsont veszek.06/30/573-6990
Disznóvágó asztalt, satupadot, 
gyalupadot, tollat, hagyatékot veszek.  
06-30/828-7727
Férfi bármilyen munkát vállal.  
06/70/233-4901
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, 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
Mezőgazdasági alap és ismeretfelújí-
tó ADR tanfolyam Csongrádon. Műtrágya-, 
növényvédőszer-, gázolajszállítás és rak-
tározás. Saroktanya Mezőgazdasági 
Tudáscentrum  30/715-7828.

SZOlgÁltatÁS
Tehertaxi, fuvarozás, költözte-
tés, rakodókkal is. Helyben és vidékre.  
Gelegonya József+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt 
szűrővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 
10 év garancia.  06/30/3387-737
Kőművesmunkát, burkolást, tér-
kőlerakást, tetőjavítást, csatorná-
zást, festést, bádogosmunkát,  kerítések 
építését  vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamot-
tozása. 06/30/338-7737
Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése.  
06/30/329-3805
Tehertaxi, árufuvarozás, költöz-
tetés.  06/30/938-4412
9 személyes kisbusz bérelhető, ( 
családi eseményekre, baráti kirándulá-
sokra, céges rendezvényekre, reptérre, 
igény szerinti úticéllal , sportegyesületek-
nek stb.)  érvényes autópálya matricával, 
cascó biztosítással, 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, 
falvágást, bukolást, kartonozást, tető-
javítást, festést, épületek karbantartását 
vállalom.  06/30/891-5494
Favágás, fakivágás garanciával. 
 0630 311-9523.

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
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most!  
�06-70/244-4141
Kútfúrás.  06/30/554-5544
Szórólap terjesztést vállalunk! 
 06 30 9454 782
Láncfűrészek karbantartása.  
06/30/799-8975
Üvegezés- biztosítással. 
06/70/414-4789
Profi gipszkarton-szerelés, üve-
gezés.  06/30/497-7142
Májer Ékszer minden csütörtö-
kön. Tartós használatú ékszerek 
készítése, javítása, kőpótlás. 
Oh., Kölcsey u. 13.

Peuegot Boxer dobozos kisteher-
autóval munkát vállalok.  06/70/612-
5043
Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők 
gépi tágítása, megrendelés 
leadása. Vásárcsarnokban 
tasak-, tészta-, bizsuárusnál.
Számítógépek, számítógépes 
rendszerek javítása, karbantartása 
magánszemélyeknek kedvező áron!  
70/525-0479.
Vállalati  számítógépes rend-
szerek javítása, karbantartása, rend-
szergazdai szolgáltatás kedvező áron!  
70/525-0479.
GYÓGYCIPŐK és méretre, igény 
szerinti cipőkészítés, hagyo-
mányőrző csizmák készítése.  
06/30/283-4260
Baromfikopasztást vállalunk, 
konyhakészre.  06/30/245-7332
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
Szobafestés, gipszkartonozás, 
hőszigetelés, lamináltpadló rakás, 
burkolás,kőműves munkák olcsón.  
0620)971-2719.
Gurtnicsere, új redõny készí-
tése, faredõny javítása hétvé-
gén is, gyors precíz munka.  
06-30/735-0746, 06-70/227-6273
Csempézést vállalok 2200 Ft + 
áfa / m2 .  06/70/907-1002
Költöztetést, lomtalanítást vál-
lalok.70/414-0309.

Magas a gázszámla! Nincs pénze 
új ablakra ? Ne engedje ki a meleget 
! Ablak felújítása gumitömítéssel, zár-
cserével, üvegcserével, vízvetővel.  
06/70/771-8972
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával és emelőkosaras 
gép bérbeadása.  06-30/903-
4582.
Kártyajóslás, tenyérjóslás, sze-
relemkötés, -oldás, sorselemzés.  
30/585-0320.
Szobafestést vállalok vidékre is. 
 06/70/415-5500
Bármilyen bádogos munkát, tetőt 
is vállalok.  0670/271-9884
MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Takarítónőket keresünk 
Orosháza és vonzáskörzeté-
ből délelőttös műszakra, napi 
8 órában, és férfi munkaerőt . 
Vidékieknek útiköltség hozzá-
járulás. Érd.:  06-30/967-3833.
A békéssámsoni pékség péket 
keres. Jelentkezni:  0630 867-8648.
Öntvénymegmunkáló Kft. sze-
gedi telephelyére keres betanított 
munkára férfi munkavállalókat bármely 
korosztályból, öntvénymegmunkálásra 
és betonelem gyártásra. Vidékieknek a 
bejárás megoldott. Érd: munkanapokon 
8-16-ig,  06-70/940-1263
Székkutasi szarvasmarha telep-
re állatgondozót keresek.  0630 367-
5618.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával • éjjel-nappal
Kiszállási díj 0 Ft, vidéken is.
Csőkamerázás, 
nyomvonal- és 

hibabehatárolás.
Szennyvízvezetékek 
teljes körű cseréjét, 
javítását vállaljuk.

0630 8800-510 
0630 455-1090
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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 2018. január 29-től  
2018. március 31-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 38.100 Ft/tonna (38,10 Ft/kg)
n Raklapos borsószén 31.750 Ft/tonna (31,75 Ft/kg)

Csorváson a volt
TÜZÉP TELEP
KIADÓ.

06-30/581-7864.

EREDETISÉG-VIZSGÁLAT
Minden járműtípusra

Székkutason,Orosházán az 
Agrotár 99 Kft telephelyén
Tel.: 06-30/938-7716

Vidéki munkára lakatost, villany-
szerelőt és villanyszerelésben jártas 
munkást felveszek. Utazás, szállás biz-
tosított előleg megoldható. 30/310-
6098, 9-17 óráig. 
Szerelvényboltba eladói pozíci-
óba munkatársat keresünk. Fényképes 
önéletrajzot az orosházi Szuperinfóba 
várjuk „ Eladó” jeligére.
Éjszakai műszakba pékáru-cso-
magoló és kenyérszeletelő munkakör-
be raktáros felveszünk. Csanádapáca  
06 70/397-8947
Szakképzett péket és szakmá-
ban már dolgozó betanított  kemen-
cés és táblás munkakörbe felveszünk. 
Csanádapáca  06 70/397-8947
Ács szakmunkásokat keresünk 
hosszú távra.  06-30/240-7740
Orosházi munkára keresünk fizi-
kai munkást, forgácsolót, esztergályost, 
megmunkáló központba munkavállalót. 
 20/500-6276
Fiatal villanyszerelőt 8 órás mun-
kakörbe keresünk. Kerekes István RST 
Villamossági Üzlet.  06-30/9677-932.
Piaci munkára női eladót keresünk. 
 06/30//740-7238
CO2 hegesztõket, fényezõket 
keresünk kiskunmajsai munkahelyre. 
Hosszútávú munkalehetõség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás bizto-
sított.  06-70/527-2554, femmunka.
eu@gmail.com
Orosházi piacra eladót keresek. 
 06-70/366-0848

C S O P O R T V E Z E T Õ T , 
CO-hegesztõket, lakatosokat, 
villanyszerelõket felveszünk Abdára. 
Szállást biztosítunk. Érd:  06/70-
942-8927.
Növényápoló munkatársakat, 
éjjeliőrt, keresünk nagylégte-
rű üvegházba. Stresszmentes 
környezet, jó kereseti lehető-
ség. Érd.: H-P 8-17 óráig.  
06/30/209-4976
Oházi üzembe keresünk baromfi-
bontó munkakörbe férfi és női alkalma-
zottat, ill. C + E kat. rendelkező sofört. 
 06/20/320-7707
A Koncsek Trans Kft. megbízha-
tó gépkocsivezetőt keres FURGONRA, 
nemzetközi ÁRUfuvarozásban szer-
zett GYAKORLATTAL! Érdeklődni:  
+36204166840
Bútorboltba 1 fő férfi munkást kere-
sünk, keresekedelmi végzettség előny, 
de nem feltétel. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal orosbutorhaz@gmail.com
Nyugdíjas női munkatársat kere-
sünk zöldség árusítására. Érdeklődni a 
vásárcsarnokban, a tasakárus melletti 
zöldséges standnál lehet. 
Baromfigondozót keresek 
kacsatöméshez, ott lakással is.  
30/505-6249.
Csanytelekre szakképzett és 
szakképzetlen női pultost veszünk fel. 
Szállást biztosítunk.  20/467-0993.

tÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.

Dúskeblű Kata ismerkedne.  
06/70/295-5640
24 éves, csinos, vékony testal-
katú, szép belevaló,magyar lány.  
06/70/263-2449
Nem független férfi alacsony ter-
metű, vékony testalkatú barátnőt keres 
egy 50-55 év körüli, megértő hölgy sze-
mélyében.  06-30/973-5426.
35 éves, független, minden káros 
szenvedélytől mentes vállalkozó fiú 
keres hosszú távra, komoly kapcsolatra 
vágyó lányt.  20/467-11-80.

KIaDÓ
9 személyes kisbusz bérelhető, 
( családi eseményekre, bará-
ti kirándulásokra, céges ren-
dezvényekre, reptérre, igény 
szerinti úticéllal , sportegyesü-
leteknek stb.)  érvényes autó-
pálya matricával, cascó bizto-
sítással, nagy csomagtérrel, 
igény esetén sofőrrel, rendsze-
resen szervizelt, vonóhoroggal 
rendelkezik, Érd.  06 30 9454 
782
Szeged, Zöldfa u. 14. 6/24., 2 
szobás albérlet kiadó 2018. ápri-
lis közepétõl. Lakóterület: 52 m2.  
06-30/7017-061
Tótkomlóson frekventált helyen 
lévő, állandó vendégkörrel 
rendelkező Nimród büfé hosszú 
távra megbízható bérlőnek kiadó.  
06-30/870-5455.
Kis iroda kiadó a Vörösmarty u. 1. 
 06/70/618-3687

VEgYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-
9954
MT tehenek 250.000-300.000 Ft, 
bikák, tejhűtő,6 éves pej kanca, hideg-
vérű fekete kanca, kandisznó lovasko-
csi, egyaknás csempekályha, mikró, 5 
db bikaborjú, 1 üsző egyben, kerékpár   
eladó.  06/20/297-5363
Sorselemzés, kártyajóslás, 
számmisztika, szerelemkötés, csa-
ládi és párkapcsolati problémák hely-
rehozatala, fényképanalízis, átok. ron-
tás levétele. Kérésére házhoz megyek. 
06/30/924-3867
Tanyasi vörös kakasok élve vagy 
tisztítva 1000-1200 Ft /kg. eladók.  
06-30/303-9075.
Vágni való csirke folyamatosan 
eladó, 420 Ft /kg.  06/30/2789-711
Száraz fűrészpor füstöléshez 
eladó. 06/30/207-8860
Takarmányos zsák eladó, 40 Ft/
db. 06/30/2078-860
Kedves régi és új Ügyfeleink! 
Orosháza Győri V.tér 2. sz. alatt 
megnyitottuk többes pénzügyi 
tanácsadói irodánkat banki és 
biztosítási szolgáltatásokkal.
Térjen be hozzánk egy teára 
miközben megismertetjük 
Önt akár hitel akár megtakarí-
tás széles körű választékaival 
! BOHÁK ERIKA 30-689-7431, 
VIRÁGNÉ ANITA 30-953-7656
Kisbálás lucernaszéna eladó.  
06/30/9417-173
Búza eladó.  06/30/540-1063
A ZSEBIBABA HASZNÁLTRUHA 
BIZOMÁNYOS ÜZLETBEN 
OLCSÓ ÁRAKON, NAGY 
VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK 
BÉBI- ÉS GYERMEKRUHÁK.
OROSHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 3. 
A TIZESEKKEL SZEMBEN.  
30/219-3506

4 hónapos húshasznú üszőborjú 
eladó.  06/30/986-4937
140 x 200-as franciaágy éjjeli-
szekrénnyel, modern szekrénysor.  
06-30/9677-931.
Naposcsibe márc.14-re íratható, 
fehér-sárga húshibrid kettőshasznosí-
tású vegyes. Oh., Szabó L. u. 38. 
06/30/526-7009
Kukorica, búza eladó.  
06/20/373-2811
Hajdúszoboszlói márciusi üdü-
lés félpanzióval 19500 Ft / fõ/ 
hét.  06308676550
Kukoricavetőmagok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februártól akciósan 
rendelhetõk házhozszállítással. www.
kukoricavetomag.hu   06-20/980-
4449
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot márci-
us 10-re előjegyzek és házhoz szállítok. 
62/297-079, 30/299-3168
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 mun-
kaidőben  +36706148142. 
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
 06/70-240-13-31
Dióbél kapható.  0630/513-8075
Mangalica és németöves hízók 
eladók.  06/30/368-2608
10 hónapos kancacsikó eladó. 
06/30/353-7448
Hideg-meleg vizes sterimó eladó. 
 06-30/677-1833.
Eladó háti permetező, szőlőprés. 
06/70/349-6225
125 x 125 -ös lucernaszéna eladó: 
7500 Ft/ bála.  06/30/6763-666
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FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

Made in GerMany

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

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

POrTOS alumínium redőnyök 

A hagyományos 768 x 576-os 
(PAL) felbontású 4:3 képará-
nyú televíziókhoz képest a HD 
Ready készülékek 720 vízszin-
tes információs sort tartal-
maznak 16:9 képarányú széles 
formátumban (1280x720), míg 
a Full HD tévék képkockánként 
1080 sort szintén 16:9 képa-

MINDENT A SZEMNEK!

A HD Ready emblémát azzal a céllal vezették be, hogy a vásárlók a Full HD
képminőséget biztosító HDTV adás megjelenítésre alkalmas készülékeket meg 
tudják különböztetni azoktól a berendezésektől, melyek fogadják a HD jelet, 
de azt a Full HD-nél kisebb - de minimum 1280x720 - felbontással jelenítik meg.

3840x2160, 
UHD, 4K

1920x1080, HDTV (1080p)

1280x720, HDTV (720p)
768x576, 
PAL

4K,
UHD

HDTV

SDTV

rányú széles formátumban 
(1920x1080). Ugyan nem szé-
les körben elterjedt szabvány, 
de léteznek olyan speciális TV 
készülékek, melyek extra szé-
lesvásznú mozis (2.39:1), azaz 
21:9-es képaránnyal bírnak, 
a mozirajongók számára.

A tévézés élményét a szol-
gáltatás jellege mellett a ké-
szülékünkön megjelenített 
kép minősége, felbontása 
határozza meg leginkább. 
Rendszeresen halljuk, látjuk 
a reklámokban a rövidítése-
ket: SD, HD, UHD, 4K. Nézzük, 
mi a különbség a megjelení-
tési szabványok között!

Képarányokról

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxajavítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

pleso55@indamail.hu

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!

QR-kód kinyomtatása http://qr-kod.hu/content/print.php?ct=qr&type=url&size=L&t=http%3...

1 / 1 2013.01.16. 7:54

Kompresszor eladó.  06/30/677-
1833
Újszerű állapotban lévő masszázs-
fotel eladó.  06/20/487-6229
Permetező, 600 literes, függesztett 
eladó.  06-30/677-1833.
Nagyteljesítményű kalapácsos 
terménydaráló, 7 rostával, motorral 
és 32-es húsdaráló eladó.  06/70/358-
8570
Láncfűrész eladó.  06/30/677-
1833
Kisbálás repce eladó.  
06/30/349-0313
Fémzárolt lucerna vetõmag 
eladó. EU és magyar szabványnak meg-
felelõ.  06-70/541-5599
130x120-as, 130x90-es fa zsalugá-
teres , fa ablak beüvegezve /újak/ fél áron 
20.000 Ft-ért , 300 l-es hűtőláda eladó. 
 06/30/257-3621
Betonkeverő eladó.  
06/30/677-1833
Eladó 300 l-es Gorenje fagyasztólá-
da, 32 -es húsdaráló, hurkatöltő,és régi 
karosszékek.  68/631-583 esti órákba. 
Női kerékpár eladó.  06-30/677-
1833.
Bálás kazán, 220-as villanymotor, 
papagáj tenyész ketrecek eladók.  
06/30/869-0820
Cirkula eladó.  06/30/677-1833
Növendék kosok eladók.  
06/30/3262-839
Kézi vetőgép, falióra eladó.  
06/30/468-6700
Hízott kacsa íratható!  
06-30/396-9556

Kisbálás gyepszéna, zabszalma 
eladó.  06/20/412-1228
Használt bútorok, hűtők, konyhai 
felszerelések eladók.  06/70/322-
3874
10 db 64 x 162 cm-es hungaropán 
üveg, 1 db 3 kerekű elektromos kerékpár 
eladó.  06/30/291-0342
Császárfa csemete eladó, 500 Ft 
/db.  06/70/250-6410
Akvárium, öntött vaskályha, 
akác parketta, morzsoló, famázsa, toli-
kapa, vetőgép, lisztes zsák eladó.  
06/30/580-4304
Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó 
tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. 600 Ft/db. 
30 db-tól árkedvezmény.  30/835-
1121
5/4-es vascsövek, fóliabordá-
nak eladók.  06/30/925-6030
Hízók eladók 170-180 kg-os.  
0630/541-9118
4,6-os V-tárcsa rögtörő hengerrel, 
66-os lapokkal eladó.  0630/224-
1043
Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft/
m3,  juhar 16 ezer Ft/m3, kiszállítva.  
0630/217-5575, 0670/506-8000  UETR: 
AA598773
Pótkocsi billenős, szárítógép, 
futópad, gázbojler, gázkonvektor, villany-
bojler, kilflex, kézi fúrógép, fűnyírógép 
eladók.  06-30/562-7211
Malacok eladók.  06-30/858-
1896
Hízott kacsa megrendelhető 
házhoz szállítással.  30/505-6249.

Juhnyírást, körmölést, féreg-
hajtózást vállalok.  30/480-3765.
1 db bak, 4 db anyakecske gidái-
val, betegség miatt Bokroson eladó.  
06-30/346-34-43
Kisebb süldőt veszek.  20/367-
6889.
120-160 kg körüli húsjellegű hízók 
eladók, kettéhasítva is.  30/480-5852.
Szójadara házhoz szállítással. 
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kelká-
poszta-, káposzta-, karfiol-, brokkoli-, 
salátapalánta eladó.  30/625-2593.
Kisbálás széna, lucerna, szalma, 
(használt ponyva) eladó.  30/902-
6002.
Kínai kel palánta eladó.  06-30/594-
6852
Vásárolok porcelánokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat, régiségeket. 
 06-70/228-2994
Körbálás gyepszéna eladó.  
30/505-6249.
Felszámolásból kazán, radiátor, 
vízmelegítő, kályha, sparhelt, csempe-
kályha, hűtő, fagyasztóláda, mosógép, 
mikrosütő eladó.  70/414-0309.
Hullámpala eladó Szentesen.  
70/850-84-03.
Fát kivágásra veszek.  70/414-
0309.
Új nercbunda: gyönyörű zsemle-
színű, elegáns, 42-es méretű és oposz-
szumbunda: 44-46-os méretű jelképes 
áron eladók. Irányár: 55.000 Ft és 
40.000 Ft.  0670 626-5228.

Tritikálé eladó Orosházán.  
30/9456-072
Franciaágy jó állapotban, áthidalós 
szekrény olcsón eladó.  06/30/341-
8127
Csüngőshasú süldő -3 db, kb. 35 
kg-os- eladó.  06/30/625-5077
Kakasok eladók.  06/30/219-3258
Zab eladó.  06/20/532-1955
Tűzifa és szelezék eladó romá-
niai telephelyről, szállítás meg-
oldható. Méteres: 2800,-Ft/100 
kg, kugli 3100,-Ft/100 kg, kony-
hakész 3400,-Ft/100 kg. Eng. 
szám: S.R.I.   J2/248/2015 Farkas 
László  0620/3357-481
3,3-as kombinátor áron alul eladó. 
 0630/8587-410
Süldők eladók.  0630/244-0263
Köles, fénymag eladó 
Békéssámsonon.  0620/580-4232
Mangalica szalonna 1500,-Ft/kg, és 
zsír 800,-Ft/kg eladó Mezőkovácsházán. 
 0630/405-2799
Mangalica hízók, süldők, malacok 
eladók Mezőkovácsházán.  0630/405-
2799

nÖVÉnY
A Nyírfakertészet / Szentesi út 
68/B / értesíti kedves vásárlóit, 
megkezdi gyümölcsfák, rózsák 
és dísznövények árusítását , az 
időjárástól független márc. 1-én 
vagy 5-én. Az árak a tavalyi-
hoz képest nem váltotak,  egyes 
tearózsákból akciót hirdet 300 
Ft-os /db áron. 
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NEMZETKÖZI GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ (MIN. 3 ÉV)

 GÉPKOCSIVEZETŐT KERESÜNK
ponyvás nyerges szerelvényre.

Útirány=belföld+szomszéd országok.

Tel.: 06-20/9422-430

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Napi 1x melegétkezés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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A Limagrain cégcsoport magyar leányvállalata új munkatársat keres
Pénzügyi adminisztrációs munkakörbe

mezőhegyesi vetőmagüzemébe

Feladatok:

• Beérkező és kimenő számlák rögzítése, nyomon követése
•  Pénzügyi vezető támogatása a költségek ellenőrzésében és az éves pénzügyi terv 

elkészítésében
• Üzemi melléktermékek nyilvántartásának figyelése és számlázása
• Havi és negyedéves pénzügyi riportok készítése
• Külső partnerekkel kötött szerződések kezelése és iktatása
• Irodai adminisztráció teljes körű elvégzése
• Kapcsolattartás a társosztályokkal

Elvárások:

• Főiskolai végzettség   • Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Angol nyelv minimum alapfokú ismerete • Jó probléma megoldó készség
• Precizitás és analitikus gondolkodás • Számítógépes ismeretek (MS Office)

Előny:

• Pénzügyi /könyvelési tapasztalat • Számlázási program ismerete

Kínálunk:

• Hosszú távú munkavégzést és karrier lehetőséget egy nemzetközi vetőmag vállalatnál
• Versenyképes juttatási csomagot

A magyar és angol nyelvű önéletrajzokat az alábbi elérhetőségre kérjük elküldeni:
limagrain@umbrella.hrszoftver.hu

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

Az OVM-Karsai Zrt.
az alábbi munka-

körök betöltésére várja 
a jelentkezéseket:

• Gépkezelőket, 
két ill. három műszakos 

munkarendbe

• Csomagolókat, 
két ill. három műszakos 

munkarendbe.
Jelentkezését az ovm.karsai@karsai.hu 

címre, vagy levélben a Gyártelep u. 5. sz. 
alatt a recepcióra várjuk.

MECHANIKAI  MŰSZERÉSZT
ÉS BETANÍTOTT MUNKÁRA  

dolgozókat keres. 

A MAS 2003 KFT.A MAS 2003 KFT.

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

Munkatársakat keresünk
NAGYMÁGOCSI varrodánkba

A CHATA Kft. munka-, védő- és
katonai ruházat gyártásával foglalkozik.

Cégünk SZALAGVEZETŐT, SZAKKÉPZETT 
VARRÓNŐKET és KISEGÍTŐ MUNKATÁRSAKAT

keres, szakmai gyakorlattal. 
Jó fizetési lehetőséget kínálunk, útiköltség térítést adunk.

Munkaidő: 6:00-14:30.
Az állással kapcsolatosan érdeklődni lehet budapesti 

központunkban: +36 1 2776960; +36 1 2774766

katonai ruházat gyártásával foglalkozik.

Orosházi cég 
C, C+E kategóriával

rendelkező TEHERGÉPKOCSI 
VEZETŐKET KERES 

ÁRUFUVAROZÁSI
ÉS TERÍTÉSI MUNKÁRA.

GKI+PÁV szükséges, 
szakami tapasztalat előny, 

de hiánya nem kizáró ok.
A jelentkezéseket 

(bérigény megjelölésével) a 
tothne.erika@gyarmatitrans.hu 

címre várjuk.
Érd.: 30/903-4020

 

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).

az új beruházások és technológiai fejlesztések miatt
SÍKÜVEG MEGMUNKÁLÓ ÉS
KIEGÉSZÍTŐ MUNKAKÖRBE

MUNKATÁRSAKAT KERES
több műszakos munkarenddel. Érettségizettek előnyben!

Az Kft.

MEGYEI 
I. OSZTÁLYÚ
LABDARÚGÓ
MÉRKŐZÉS:

Rákóczi Vasas -
Bcs. Jamina SE

02. 24-én szombat
14:00 óra 

OMTK-ULE Műfüves pálya

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

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:
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