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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.

HATALMAS
CIPŐ- és RUHAVÁSÁR

Női cipők, sportcipők, 
  vászoncipők, topánkák �����������2 pár =1500 Ft
A legújabb modellek: női topánkák, 
   vászoncipők, sportcipők, tornacipők ���1500 Ft/pár
Férfi sportcipők nagy választékban!
• női, férfi szabadidőalsók ����������������������1000–1200 Ft-ig
• női felsők, topok .......................... 1000–1200 Ft-ig
• női divatnadrágok, leggingsek ... 1000–1200 Ft-ig
• férfipólók ................................................. 1000 Ft/db
• női, férfi- és gyerekzoknik ........... 5 pár = 700 Ft
• női, férfi titokzoknik ..................... 5 pár = 700 Ft
• gumi nélküli zoknik, férfi boxeralsók

Orosházán a piactér első során
március 3-án (szombat) 7–12 óráig.

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.
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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

HOLINGER 
MIKÓSNÉ

sz. Farkas Rozália
80 éves korában elhunyt.
Temetése: 2018. március

 5-én 13 órakor lesz a 
Pusztaföldvári temetőben.

 A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

KOVÁCS FERENCNÉ
SZ. HOLECSKA IRÉN

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak.

Külön köszönetet mondunk
Dr. Dani Győző, 
Dr. Dani Gergő,
Szőllősi Ágnes és

Sonkolyos Piroska 
áldozatos munkájáért.

A gyászoló család

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

 LEHOCZKY
PÁLNÉ

sz. Lehoczky Anna
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot

helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel emlékezünk

Letavecz János
(volt nagyszénási lakos)
halálának 10. évfordulóján.

„Napsugár és csillagok világa, Jó szívednek örök
álmát őrzik, Tiszta lelked fönt a magas égben, 
A síron túl is felettünk őrködik.”

-Szerető felesége, lányai, veje és drága unokái-

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉS

Szerető családja

SZILVÁSI
ISTVÁNNÉ

SZ. SZABÓ ERZSÉBET
halálának

1. évfordulója
alkalmából.

„Még éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem felejtünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

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
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.
Ház eladó: 1,2 M Ft.  06/30/398-
8974
Orosházán a Vásárhelyi úton 
nyeregtetős összekomfortos ház eladó 
vagy lakásra cserélhető. Kis kertel+-
fedett autóbeállóval. Iá.: 7.6 M Ft  
06-20/510-3124
Csorvás határában 1 hold föld 
eladó. 06/20/2052-886
Gárdonyi lakótelepen, a Dankó 
utcában, 5000 m2 teljesen közműve-
sített, beépítetlen terület eladó.  
06/30/529-5219
Nagyszénás, Dobó u. 34. sz. alatti 
ház eladó.  06/70/650-3292
Sürgősen eladó 65 m2-es, össz-
komfortos házrész aknás garázzsal. 
Csere érdekel.  06-20/422-2967.
Oh., Luther u. 35. sz. kertes ház 
eladó. Irányár: 6.9 M Ft.  06/30/668-
6360

Csorváson tanya eladó nagy 
gazdasági épületekkel, vállalokozásra is 
alkalmas.  06/30/9417-173
Gádorosi föld eladó: 18,12 AK, 
1,46 ha.  06/30/935-6517
Szántóföld eladó Oháza és 
Árpádhalom környékén.  06/30/6868-
736
Nagyszénáson 42 AK föld eladó. 
 06/30/928-5926
Tótkomlóson összkomfor-
tos ház eladó.  0630/7810-706, 
0630/2180-104
Békéssámson külterületén 
0287/24 hrsz. alatti 38 AK szántó 
eladó , osztatlan, Hódagró műveli.  
0630/519-4533
Tótkomlós központjában szo-
lárium szalon eladó, vagy csak az 
üzlethelyiség.  0630/468-4827
Tótkomlóson összkomfortos 
ház eladó.  0630/468-4827
4239 m2 belterületi kert a Szőlőárok 
utcában eladó.  06/30/205-1064
Ház sürgősen eladó, téglalakásra 
cserélhető, akadálymentesített, kedve-
zőbb: Hársfa u. 2
Csanádapácán kétszobás ház 
600.000 Ft-ért eladó, kp. + részlet  
06/30/641-3890
Nagyszénáson 50.75 Ak szántó-
föld eladó.  06/70/521-1223
Telek eladó a Téglagyári úton, faház-
zal, garázzsal.  06/30/357-6317
Pusztaföldváron ház eladó.  
06/30/441-5876
Oh., Kelet u. 33. sz. összkomfortos, 
kertes ház eladó.  06/70/553-0067
Székkutason 1.3 ha termőföld 
eladó.  06/70/553-0067
Társasházi lakás a városközpont-
ban eladó.  06/30/206-8184
Telek eladó Orosháza belvárosá-
ban 806 m2.  06-20/926-5823

Teljesen felújìtott, téglablok-
kos egyedi fûtéses (kazàn , radiàtor 
), IV.emeleti lakàs eladó !  06-70 
363-0105 
Beépíthető telek eladó Oh., 
Tárogató utcában.  68/410-296, 
06-20/4812-450.
Pusztaföldvár- Újfaluban pad-
lástér-beépítéses, 4 szobás házamat 
eladnám, vagy orosházi 2 szobás lakásra 
cserélném I. emeletig, ráfizetés nélkül.  
06-68/422-370.
Békéssámson külterületén 1,2 ha 
szántó, 3,8 ha gyep eladó.  0620/532-
2568
Pusztaföldváron részben felújí-
tott, 3 szobás téglaház eladó, fizetési 
könnyítéssel.  06/20/777-7501
Földdel tanya gazdálkodásra 
alkalmasan, 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.
Csorváson 2 szobás családi ház 
eladó. Irányár. 2,8 M Ft.   06-20-
491-7121
Nagyszénáson fóliatelep termő 
gyümölcsössel, fúrott kúttal, villany-
nyal, bekerítve 1,8 hektáron eladó.  
06/30/638-5885
Nagyszénáson családi ház nagy 
melléképülettel, garázzsal eladó.  
06/30/638-5885
Békéssámsonon 173 AK termő-
föld eladó.  06-68/470-181

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
Személyautókat, kisteherautó-
kat vásárolok azonnali kész-
pénzfizetéssel! Mindenféle 
érdekel! Veterán is!  0630/231-
7750 

125-ös motorkerékpár, 3500 
km-t futott, újszerű állapotban eladó.  
06-30/459-4052.
Eladó HONDA FJS 600 nagyrobo-
gó. 2003-as évi, jó állapotban. Irányár: 
580.000 Ft.  06-70/524-9825.
Makai Autóbontó Kft :  Autók 
végleges kivonása forgalomból, 
illetve alkatrészek értékesítése. 
 06-30/269-8188.
Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom.  30/421-85-75, 
70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Land Rover Freelander eladó.  
06-70/942-195
Fiat Tipo 1,4-es, vonóhorgos 195 
ezer Ft-ért eladó.  30/227-3193.

KERES
Keresek megvételre termőföldet 
Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Orosháza környé-
kén. 06-20/346-4975
Mindenféle vasat megveszek, 
érte megyek. 0630/8299-336
Fűrészport, forgácsot veszek. 
06-30/2078-860
Vásárolnék lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, 
üllõt, CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. 0670/624-5475
Külföldi kapcsolatokkal rendelkező 
ingatlairoda, részére keresek eladó,-
vagy  kiadó ingatlanokat / lakóház, tanya, 
lakás, termőföld, ipari terület. stb /.  
06/30/497-5965, 06/20/362-7994
Diavetítõt, diafilmeket, legókat, 
társasjátékokat, jó minõségû egyéb játé-
kokat, mesekönyveket készpénzfizetéssel 
vásárolok.  06-20/806-4448
Eladó kertes házat keresek, csak 
bent, 7 M Ft körül.  06/30/523-3905
Héjas diót vásárolok.  06/20/332-
0259
Hordozható 4 szálas interlockot ven-
nék.  06/30/3296-409
Veszek: derékszöghajtást, 
Simsont, régi motorokat.  0630/905-
6532
Figyelem! Vásárolok teljes hagyaté-
kot, kerti gépeket, traktort, hulladék vasat. 
 0630/755-0171
Vennék a Hajnal u. környékén fel-
újított,  IV. emeleti lakást.  06/30/545-
6015 
Hagyatékot, régiséget, szer-
számféléket, 22-es, 32-es húsdaráló-
kat vásárolok.  06-70/391-2503
Fűrészport, forgácsot veszek. 
06-30/2078-860
Figyelem! Vásárolok mindenne-
mű porcelánfigurákat, üveg-, réz- és 
bronztárgyakat, kortárs és régi festmé-
nyeket, régi cserépedényeket, régi köny-
veket, használt tollat és teljes hagya-
tékot, fali-, zseb- és karórákat. Hívásra 
házhoz megyek, készpénzzel fizetek!  
0630 375-7605, 0670 977-1928.

Fiatal gyűjtő vásárol zománcos 
babakádat (3000-6000), új- és régi 
könyveket, disznóvágó asztalt (5000-
15000), gyalupadot (5000-15000), 
fateknőt, bádogteknőt, bádogkádat 
(1500-2000 Ft), régi bútorokat, dunnát, 
párnát a legmagasabb áron, spalettát 
(3000-9000), régi üvegeket, minden-
nemű porcelánfigurákat, lavórtartót, 
mindenfajta régi zománcos edényt, régi 
pénzeket, katonai dolgokat, régi katonai 
fotókat, cserépedényeket, hokedlit, sám-
lit, régi faszéket (500-1000) rosszat is. 
 0620 588-0830.
Oházán, a Tas utca környékén eladó 
garázst keresek.  06/30/490-4801

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 
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

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, 
térkőlerakást, tetőjavítást, csa-
tornázást, festést, bádogosmunkát,  kerí-
tések 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, derék-
fájdalmak, végtagzsibbadások kezelése. 
 06/30/329-3805

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

06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:
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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

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

Made in GerMany

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

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

POrTOS alumínium redőnyök 

Tehertaxi, árufuvarozás, költöz-
tetés.  06/30/938-4412
9 személyes kisbusz bérelhető, 
( családi eseményekre, baráti kirándulá-
sokra, céges rendezvényekre, reptérre, 
igény szerinti úticéllal , sportegyesüle-
teknek stb.)  érvényes autópálya matri-
cával, cascó biztosítással, nagy csomag-
térrel, igény esetén sofőrrel, rendszere-
sen szervizelt, 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
Üvegezés- biztosítással. 
06/70/414-4789
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 �06-70/244-4141
Profi gipszkarton-szerelés, üve-
gezés.  06/30/497-7142
Májer Ékszer minden csütörtö-
kön. Tartós használatú éksze-
rek készítése, javítása, kőpót-
lás. Oh., Kölcsey u. 13.

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.
Szobafestést vállalok vidékre is. 
 06/70/415-5500
Kútfúrás.  06/30/554-5544
Frissítő masszázs.  06/70/258-
1809
Szórólap terjesztést vállalunk! 
 06 30 9454 782
Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, karban-
tartása.  0620 978-3962
Háziszappan főzés zsiradékból. 
 0630/322-1030
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
Frissítő és gyógymasszázs, 
hívásra házhoz megyek. Soványné Kanka 
Timea gyógy masszőr.   0630/353-
1436
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.

Kerítés és komplett fóliasátor épí-
tését vállalom.  06/30/289-3554
Kútfúrás ! Többféle csőátmé-
rővel minden anyag hozzáadásával, 
rozsdamentes szeleppel, homokmen-
tesen , garanciával. Gyebrovszki Károly. 
 06/30/416-5909
Idősgondozást, takarítást, 
vasalást vállalok.  06/70/534-
9601
Thai-masszőr masszázst vál-
lal, házhoz megyek / tolmács van / .  
06/70/907-1002
Gurtnicsere, új redõny készí-
tése, faredõny javítása hétvé-
gén is, gyors precíz munka. 
 06-30/735-0746, 06-70/227-
6273
Permetezést vállalok egész 
évben!  06/70/631-3759
Magas a gázszámla! Nincs pénze 
új ablakra ? Ne engedje ki a meleget 
! Ablak felújítása gumitömítéssel, zár-
cserével, üvegcserével, vízvetővel.  
06/70/771-8972
Orosháza Győri V. tér 2. sz. 
alatt várjuk Önöket többes pénzügyi 
tanácsadói irodánkban banki és biz-
tosítási szolgáltatásokkal. Megoldást 
találunk lakóépületek  felújításának 
energia hatékonyságát célzó államilag 
támogatott 0%-os hitel lehetőségére 
is!! BOHÁK ERIKA  30-689-7431, 
VIRÁGNÉ ANITA  30-953-7656

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 hoz-
zájárulás. 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
Vidéki munkára lakatost, villany-
szerelőt és villanyszerelésben jártas 
munkást felveszek. Utazás, szállás biz-
tosított előleg megoldható. 30/310-
6098, 9-17 óráig. 
Fiatal villanyszerelőt 8 órás mun-
kakörbe keresünk. Kerekes István RST 
Villamossági Üzlet.  06-30/9677-932.
Növényápoló munkatársakat, 
éjjeliőrt, keresünk nagylégte-
rű üvegházba. Stresszmentes 
környezet, jó kereseti lehető-
ség. Érd.: H-P 8-17 óráig.  
06/30/209-4976

Villanyszerelőket és villanysze-
relő segédmunkásokat keresünk nap-
elemparkok 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
Soproni határhoz közel, ausztriai 
éjszakai bárba munkatársakat keresünk. 
 0043-699/1906-6021.
Kõmûves szakmunkásokat 
és segédmunkásokat felveszünk.  
06/20/9363-490
Baromfirakodó munkásokat 
keresünk, folyamatos munkára. 
Éjszakai munkavégzés. Érdeklõdni:  
+36306964564, baromfirakodo@gmail.
com
Orosházára keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost,-
megmunkáló központba munkavállalót. 
 20/500-6276
Kereskedelmi és szolgáltató 
cég raktárosi tapasztalattal valamint 
mezőgazdasági gép és/vagy alkatrész 
ismerettel rendelkező orosházi (vagy 
ahhoz közeli) munkatársat keres rak-
tárosi pozícióra, ugyanígy mezőgazda-
sági vagy építőipari gépszerelői (vagy 
autószerelő) ismerettel és tapasztalattal 
rendelkezőt szerviz szerelő pozícióra, 
illetve műszaki adminisztrátor pozícióra 
keresünk elsősorban hölgy asszisztenst 
bővülés céljából. Jelentkezés: maroty-
tyi@agrotec.hu e-mail-címen
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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)

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 

Tótkomlóson K2 Pizzéria jogosít-
vánnyal rendelkező,megbízható, mun-
kájára igényes, önállóan dolgozni tudó 
munkatársat  keres.  06/30/501-7050
Nyugdíjas női munkatársat kere-
sünk zöldség és savanyúság  árusítá-
sára. Érdeklődni a vásárcsarnokban, a 
tasakárus melletti zöldséges standnál 
lehet. 
Krízis Ambulanciába pedagó-
gus és szociális diplomával rendelkező 
munkatársat keresünk, szakmai vezető 
és szociális munkakörbe. Jelentkezni 
az oroshaza. csao @segelyszervezet.
hu email címen lehet önéletrajzzal és 
motivációs levéllel.  06/30/749-2272
CO2-hegesztõket, fényezõket 
keresünk kiskunmajsai munka-
helyre. Hosszútávú munkale-
hetõség, kiemelten magas bére-
zéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított.  06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com
Königin Trade Kft. villanysze-
relőt, műszerészt, hegesz-
tőt, esztergályost, lakatost 
keres. Jelentkezni: Orosháza,  
Szentesi út 31. sz. alatt mun-
kaidoben.

Orosházi üzemünkbe keresünk 
gyakorlattal rendelkező CO-hegesztőket 
kiemelt bérezéssel.  06705646465
Lágyforrasztáshoz értő betaní-
tott munkást felveszek.  06/30/345-
5165
Pékáru szállítására becsületes, 
lelkiismeretes, dolgozni akaró (nem 
érdektelen hozzáállású) sofőrt felve-
szünk. Csanádapáca.  06-70/397-
8947.
Éjszakai 12 órás műszakba túra 
összekészítő munkakörbe és pékáru 
csomagoló munkakörbe raktárost fel-
veszünk. Csanádapáca.  06-70/397-
8947
Kertészeti munkában jártas 60 
év körüli női munkatársat keresek, piaci 
értékesítéshez, jogosítvány előny.  
0630/391-9959
Orosházi virágkertészetbe hely-
beli, női munkavállalót keresünk.  
70/290-1208 
Műanyag és fa nyílászárók beépí-
téséhez munkavállalókat kere-
sünk Oházán , azonnali kezdés-
sel. Érd:  06/30/958-6955, vagy 
 68/631-477. Személyesen  
Oháza, Katona u. 7. 

Szentesi úti baromfitelepre férfi 
gondozót keresünk.  06/30/754-2319

tÁRSKERESÕ
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
Dúskeblű Kata ismerkedne.  
06/70/295-5640
24 éves, csinos, vékony testalka-
tú, szép belevaló,magyar lány.  
06/70/263-2449
Romantikus, 40-es csajszi ismer-
kedne.  06/70/644-7927
30 éves orosházi nő ismerkedne.  
0620/9866-798
Kedves, fiatal, csinos hölgy társát 
keresi.   06-30/375-8805

KIaDÓ
9 személyes kisbusz bérelhető, 
( családi eseményekre, baráti 
kirándulásokra, céges rendez-
vényekre, reptérre, igény szerin-
ti úticéllal , sportegyesületeknek 
stb.)  érvényes autópálya matri-
cával, cascó biztosítással, nagy 
csomagtérrel, igény esetén 
sofőrrel, rendszeresen szervi-
zelt, 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.
Lakás kiadó 40.000 Ft rezsi + két-
havi kaució.  06/70/616-0419
Eliptikus trénergépek bérbe-
adók.  06/20/911-5736

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.
Száraz fűrészpor füstöléshez 
eladó. 06/30/207-8860
Takarmányos zsák eladó, 40 Ft/
db. 06/30/2078-860
Kisbálás lucernaszéna eladó. 
 06/30/9417-173
Lisztes zsák eladó.  06-30/358-
5038
Búza eladó.  06/30/540-1063
2 kg-os, szép tollas tojótyúkot már-
cius 10-re előjegyzek és házhoz szállí-
tok.  62/297-079, 30/299-3168

10 hónapos kancacsikó eladó. 
06/30/353-7448
125 x 125 -ös lucernaszéna eladó: 
8000 Ft/ bála.  06/30/6763-666
Újszerű állapotban lévő masz-
százsfotel eladó.  06/20/487-6229
Fémzárolt lucerna vetõmag 
eladó. EU és magyar szabványnak meg-
felelõ.  06-70/541-5599
Hízott kacsa íratható!  
06-30/396-9556
Használt bútorok, hűtők, konyhai 
felszerelések eladók.  06/70/322-
3874
Csüngőshasú süldő -3 db, kb. 35 
kg-os- eladó.  06/30/625-5077
Zab eladó.  06/20/532-1955
30 db májliba eladó.  06/30/479-
1103
Akciós kalodás (1mx1mx1m), és 
erdei m3-es (1mx1xm1,7m), és ömlesz-
tett tûzifa rendelhetõ! Ingyenes házhoz 
szállítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 Ft-tól. 
Hívjon bizalommal:  30/705-2337 
EUTR azonosító: AA5854363
Köles, fénymag eladó 
Békéssámsonon.  0620/580-4232
Ekék, 4 fejesek, Vogel és IH füg-
gesztett, magas felépítésűek eladók.  
30/304-0610
Eladó 300 l-es fagyasztóláda, 32 
-es húsdaráló, hurkatöltő,40 személyes 
étkészlet 12 személyes evőkészlet és 
régifajta  karosszékek, 2 db rekamié.  
68/631-583 - esti órákban.
3 db nagyméretű szobanövény hely-
hiány miatt eladó.06/70/389-8918
Hajdúszoboszlói márciusi üdü-
lés félpanzióval 19. 500 Ft / fõ/ 
hét.  06308676550
Akácerdő vágási engedély-
lyel eladó, ERD. 03154-2/2018.  
06/30/266-9014
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HASZNÁLT RUHA

A megszokott helyen, kiváló minőséggel.

Orosháza, Bajcsy Zs. u. 2.
Nyitva tartás: h-p.: 8.00-18.00, szo.: 8.00-13.00

Március 5-től  teljes tavaszi 
árukészlet cserével, 

folyamatosan megújuló
választékkal várjuk 
a turizni vágyókat!

Minden hétfőn teljes árucsere!
Csak a fantáziád a határ, hogy a tiéd legyen a legdivatosabb ruhatár!
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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.

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
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

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

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

Vagyonőr
munka-

társakat
keresünk
Orosházára.
06-70/671-1159

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

 

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA!
- 950-1000 Ft/ órabér
- vonzó cafeteria (br. 25.900 Ft)
- műszakpótlékok: 15-50 %
- szombat/vasárnap +50% pótlék
- hazautazás 100%-os támogatása
- fizetési előleg 

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

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.

 

FELADATOK: • humánpolitikai feladatok kialakítása, fejlesztése, működtetése
ELVÁRÁSOK: • szakirányú végzettség

• humánpolitika területén szerzett több éves tapasztalat 

Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk Kapu Fanni részére
postán (Orosháza, Csorvási út 39.)

vagy e-mailen (kapu.fanni@oroshazaglas.hu) 2018. március 18-ig.

gyakorlattal rendelkező
HUMÁNPOLITIKAI MUNKATÁRSAT KERES.

Az Kft.

Kisbálás lucernaszéna és 
Kempler kasza eladó .  +36/70/945-
22-03
Bontásból eladók: kazettás 
bejárati ajtó, nagyméretű tégla, beto-
noszlopok,  palák, gurigás tűzifa, üveg-
téglák, műanyag halszálkás bejárati 
ajtó, hőtárolós gáz-víz mlegítő,  kazet-
tás ajtó, saválló mosogató, mosoga-
tók   5 l-es villanybojler, kézimosó 
csapteleppel, + csaptelepek,  deszkák, 
tetőtéri veluxablakok,  Hungaropán 
bukó-nyíló fa ablakok, műanyag és 
zsalugáteres  ablakok,    gáz- víz  
vízmelegítők,  szép 2 szárnyas fakapu, 
kovácsolt kiskapuval, 10 000 Ft-tól gáz-
konvektor, koronás kúpokkal, csabai 
hófogó cserép, Bohn-cserép, hódfarkú 
kiscserép, szalag- és kúpcserepek, 
minden méretű nyílászárók,üvegfalak, 
cserépléc, kályhakandalló. Épületek 
bontását vállalom. Cserepeket, palát 
veszek, jószágot beszámítok. Orosháza, 
Székács J. u. 54.  06/68/416-362, 
+36/20/361-2301.
Háziszappan hozott zsírral 
olcsóbban. Orosháza Luther u. 9.  
06/70/367-7763

Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 
ingyen házhoz szállíva.  
06/70-240-13-31
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 hív-
jon! 06-70/316-4431 EUTR: 
AA5879874
Hízó eladó.  06/20/214-3842
Jó minőségű csivava kan eladó, 
elcserélhető.  06/70/630-0919
Oházán 7 hetes  amstaff kiskutyák 
eladók.  06/20/777-7501
Jászberényi kettőshasznú, elő-
nevelt csirkék írathatók, 03.17-re 340 
Ft/db. Délelőtt  06/30/604-4624
Hideg-melegvizes sterimó eladó  
06-30/677-1833.
Eladó 4 mázsa pattogatni való kuko-
rica, vetőmagvak, madáreleségnek is 
megfelelőek. Hajas dió, kukoricamor-
zsoló, 220 voltos kalapácsos daráló.  
68/410-334.
Stihl láncfűrész eladó. 
06/30/677-1833

Fordschit  Zetor 303-as eladó.  
0620/532-2568
5 db malac eladó.  06/30/650-6677
Fém fűrészgép 380 V  eladó.  
06/30/677-1833
2 db üszőborjú, körbálás szárszecs-
ka eladó. 06/30/986-4937
Agregátor eladó.  06/30/677-
1833
Süldők eladók.  0630/244-0263
Tűzifa eladó nyárfa 13 ezer Ft/
m3, juhar 16 ezer Ft/m3, kiszállítva.  
0630/217-5575, 0670/506-8000  UETR: 
AA5987773
Női kerékpár eladó. 06/30/677-
1833
Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó 
tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. 600 Ft/db. 
30 db-tól árkedvezmény.  30/835-
1121
Malacok, süldő eladó.  
06-70/359-8904
Mangalica és németöves hízók 
eladók.  06/30/368-2608
120 kg-os hízó eladó 
Békéssámsonon.  06-20/470-2696
Kisebb süldőt veszek.  20/367-
6889.

Hízott kacsa megrendelhető 
házhoz szállítással.  30/505-6249.

Nyári Farm: Közvetlen a terme-
lőtől, állatorvosilag ellenőrzött minőségi 
termékek. Árusítás mozgó boltból.  
06-70/515-40-32 Friss, bontott csirke: 
749 Ft/kg, Házi, füstölt szalámi: 2690 
Ft/kg. Orosháza: Időpont: március 06. 
(kedd) Arany János u. 2. p.  13:00, Liget 
u. 14:00 Csorvás: Időpont: március 08. 
(csütörtök) Piac területén 09.30-10.15. 
óráig. Nagyszénás: Időpont: március 10. 
(szombat) Piac területén  9.30-10.00 
óráig
Szójadara házhoz szállítással. 
 30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, kelká-
poszta-, káposzta-, karfiol-, brokkoli-, 
salátapalánta eladó.  30/625-2593.
Körbálás gyepszéna eladó.  
30/505-6249.
Kínai kel palánta eladó.  
06-30/594-68
Hullámpala eladó Szentesen.  
70/850-84-03.
7 colos navigáció kamionos, buszos 
programokkal, garanciával eladó.  
70/424-78-20.

Használt, elegáns valódi szőr-
mebundák akciósan 5000 Ft/db, irha-
bundák, bőrruházat olcsón, folyamato-
san alkulehetőséggel kapható. Nyitva: 
keddtől péntekig 14-18, szombat 9-12 
óráig. Hmvhely, Révai u. 11/a.
Eladó MTZ után függesztett 
magágy-előkészítő kombinátor, simí-
tó eke, trágyaszoró pótkocsi, fogasok, 
lovasvetőgép, öntöződob, kompresszor 
/ nagy teljesítményű / baromfikopasztó 
gép.  06/30/935-3298
Mangalica süldők és malacok 
eladók Mezőkovácsházán, ugyanitt 
mangalica zsír és szalonna eladó.  
0630/405-2799
Választási malacok eladók 
Békéssámsonon.  06-30/299-8995

nÖVÉnY 
A Nyírfakertészet / Szentesi út 
68/B / értesíti kedves vásárlóit, meg-
kezdi gyümölcsfák, rózsák és dísz-
növények árusítását , az időjárástól 
független márc. 1-én vagy 5-én. Az 
árak a tavalyihoz képest nem váltotak,  
egyes tearózsákból akciót hirdet 300 
Ft-os /db áron. 
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