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GYÁSZHÍR 
Mély fájdalommal

tudatjuk, hogy

ÉGETŐ
LÁSZLÓNÉ

sz. Domján Julianna
orosházi lakos

75. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni tmetése 

2019. január 25-én 
11 órakor lesz az Alvégi 

temetőben.

A gyászoló család

Kérjük, részvétüket egy
szál virággal fejezzék ki.

MEGEMLÉKEZÉS

Édesanyád és a közeli rokonság

„Olyan szomorú mindig egyedül lenni.
Valakit mindenütt hiába keresni,
valakit várni, ki nem jön többé,

valakit szeretni szívből és örökké.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,

csak muszáj megtanulni élni nélküled”

Nyugodj békében!

CSIZMADIA EDIT
halálának 7. évfordulóján.

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben örökké élni  fogsz .”

Fájó szívvel emlékezünk

NEMES BÉLA
halálának 7. évfordulóján

Felesége, fia: Béla és imádott unokái: Andrea és Gabriella.

MEGEMLÉKEZÉS

MALYA
MÁRTON

halálának 
7. évfordulóján.

Fájó szívvel emlékezünk 

Szerető felesége és unokája Lilla

INGATLAN 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen 
lakó-pihenőövezetben ház eladó, ár: 22 
M Ft.  06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve épült, blok-
ktégla építésű, 4 szobás ház 2 garázs-
zsal, melléképületekkel eladó.    
06-30/7180-792, 06-70/6269-200
Eladnám, vagy elcserélném 
belvárosi lakásra, Szőlő város-
részben lévő, 3 szintes, sorházi 
lakásomat.  06-30/9459-703
Oh., Fácános u. 14. sz. alatti, 
felújított faház eladó, irányár: 
10.5 M Ft.  06/30/265-0492
Oháza, Martinovics utcában 
parasztház eladó. 06/70/227-4047
Utcai házrész Oházán a Táncsics 
utcán eladó.  06/20/396-5462
Kardoskút külterületén 12 ha 
400 AK szántóföld eladó.  06/20/532-
4567
Körbekerített gyümölcsös telek 
eladó Oházán.  06/20/415-0613
Orosházán a Tass utcában a 
piactól 50 méterre, 4. emeleti 1 szobás, 
egyedis, fullos lakás eladó. � 70/884-
8733.

Orosházán a Dózsa György utcá-
ban a Gimnáziummal szemben, 2 szobás 
teljesen felújított, téglablokkos, egyedis, 
2. emeleti lakás eladó.  70/884-8733.
Társasházi lakás eladó.  
06/30/206-8184
Orosházán a Táncsics utcán 
teljesen felújított, utcai, egyedis ház-
rész eladó. A bíróságtól 50 méterre.  
70/884-8733.
Eladó lakás: Könd utcai, IV. eme-
leti, 47 m2-es, 2 szobás, egyedi fűtéses, 
irányár: 8 M Ft. 06/30/233-4070
Tótkomlós, Luther u. 14. sz. 2 
szobás összkomfortos, nagy családi ház 
nagy telken eladó. Irányár: 5 M Ft. 
0670/2522-327
Eladó Orosháza külterületen 
szántó mûvelési ágú 6,9454 ha 
földterület 123.86 AK értékû. 
Három egymást követõ hrsz. 
számon. 2021.12. 31-ig haszon-
bérleti szerzõdésbe adva. 
Irányár:12 M Ft. 06 30 599 
5517 E-mail: ici5556@gmail.
com
Családi ház eladó.  68/410-011
Oháza-Nagyszénás között lakó-
ház eladó, 1 szoba- nappali + garázs + 
kert + gyümölcsös. 06/30/856-5555

1980-ban épült, 120 m2-es családi 
ház eladó Oh., Páva utcában: 3 szoba + 
nappali+ garázs , irányár: 23 M Ft. 
06/30/856-5555
Oházán, a Szőlő körúton, ker-
tes ház eladó.  06/20/5300-
058
Oh.-Monor, Bakó J. u. 11. sz. 4 
szobás kockaház eladó, vagy II. emeletig 
lakásra cserélhető.  06/70/584-8319
Gyula-Újvárosban összkomfor-
tos családi ház eladó. irányár 
14,5 M.  70/596-6632
Oházán I. emeleti, 2 szobás lakás 
eladó,vagy szarvasi, békésszentandrási 
vízparti nyaralóra, telekre cserélhető.  
06/30/813-9657
Társasházi lakás eladó .06/68/ 
412-513
ELADÓ (TÉGLA) LAKÁS! 3. eme-
leti, középső, 59 m2-es konvektoros, jó 
rezsijű, erkélyes (iskolára néző) . Iá.: 8.5 
M Ft.  06-20/483-0923
Orosháza belterületén 1 ha, 38 
AK termőföld eladó.  06-70/6122-
751.
Eladó Orosháza, Bajcsy-
Zsilinszky u. környékén egy 
70 m2-es, 2 szobás, összkom-
fortos, felújított cs. ház 553 
m2 telken. 2008-ban építették 
hozzá az előszobát, konyhát, 
fürdőszobát, újra vezették a 
villanyt és vizet, alászigetelték 
stb. Fűtése gázkonvektorokkal 
történik. 2 nagy, utcai szobás, 
karbantartott, otthonos kis ház. 
Garázs, melléképület az udvar-
ban, de a kapubejáró csak egy 
normálméretű személyautó 
számára alkalmas. CSOK, hitel 
igényelhető rá. Irányár: 7,8 M 
Ft. Érd.: Czédula Ingatlaniroda 
 06-30/6555-165.

Orosháza, Szent István u. kör-
nyékén eladó egy 140 m2-es, 
felújított, 2 lakásból álló, össze-
sen 5 szobás, 2 konyhás, 2 
fürdőszobás családi ház 1462 
m2 telken. 2013-ban teljes 
körűen felújított ( új vezeté-
kek, víz- és hőszigetelés, tető 
stb.). Garázs, melléképület, 
nagy, fedett terasz, kis meden-
ce stb. Össze költözőknek, 2 
generációnak vagy nagy csa-
ládnak ideális. Irányárár: 18 M 
Ft. Érd.: Czédula Ingatlaniroda 
 06-30/6555-165.
Kardoskút környékén föld eladó. 
 06/30/622-4482
Nagyéren igényesen felújított 
családi ház eladó.  0630/477-2542
Üzlethelyiség eladó Orosházán 
a Vásárcsarnokban.   0630/477-2542
Gyopárosfürdőn, üdülőöve-
zetben beépíthető 725 m2 -es 
telek eladó. Érd.: 18 óra után  
06-30/9285-289.
Csorvás külterületén kövesút 
mellett tanya 1 Ha földdel eladó.  
06/30/539-8197
Gádoroson 2.5 szobás, összkom-
fortos, központi fűtéses -gáz + vegyes-
tűzelésű kazán- 6659 m2-es földterület-
tel eladó.  06/30/383-5976

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik 
-személy-teher-mezőgazdasági- szere-
lése, javítása, értékesítése, felnijavítás. 
Gál Gumiszerviz, Kardoskút, Petőfi u. 
29.06/30/474-4457
Kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Trabantok egyben vagy bontva 
eladó, csere érdekel.  06/20/9384-
894

Eladó 4 db új 225/70 R15C 
Viking téligumi nettó 20 000Ft/
db, 2 db 215/70 R15 C Barum 
Snovanis 90 %-os nettó 17 
000 Ft/db és 2 db Matador 90 
%-os nettó 15 000 Ft/db. Érd.: 
Kovács Gumiszerviz Orosháza 
Szent I. u. 51.  06 30 945 60 72
Yamaha Jamp alkatrészek 
eladók.  06/70/427-8833
1300-as Lada, gázpalack eladó. 
 06/20/263-7667
Honda Tact robogó eladó, elekt-
romos robogó ajándék.  06/70/244-
5263
Autókat, kisteherautókat vásá-
rolok azonnali készpénzfize-
téssel! Bármilyen korú, állapotú 
érdekelhet!  0630/231-7750
B-es Opel Corsa eladó.  
06/30/5110-196
Peuegot Partner 1.6 HDI Freeway 
-2007-es évjáratú- kiemelkedően szép 
állapotban eladó.  06/30/399-6153
Renault Twingo 88.000 km-rel 
eladó.  30/9386-387.
Régi motorkerékpárokat, 
Velorexet vásárolnék gyűjteményem-
be.  30/950-9170.
Land Rover -2000-es évjárat- 
eladó.  06-70/942-1956

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás 
és Pusztaföldvár, Csorvás kör-
nyékén. 06-20/346-4975
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, mûszeré-
szesztergát, marógépet, kompresszort, 
invertert, kis gépeket.  0670/624-
5475
RÉGI motorokat keresek, 
Simson, Jawa, MZ, stb., akár hiányos 
vagy romos is lehet.  06/20-572-
5142.
Garázst vennék  Előd, Ond, Tas, 
Thököly utca környékén.  06/30/326-
6355
180-200 kgos hízót vennék.  
06/20/824-5737
December 2-án elveszett egy 
férfi karikagyűrű , megtalálója jutalomba 
részesül.  06/30/741-5786
Mopedautót vásárolnék, reális 
áron, üzemképtelen is érdekel. .  
06/30/793-7099
Keresek újszerű szobabiciklit. 
 06/20/421-8594
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4 kerekű kistraktort /diesel/ kere-
sek, üzemképtelen is érdekel. .  
06/30/793-7099
Nagyszénáson szántóföl-
det bérelnék, ill. vásárolnék.  
06/20/541-9361
Hosszútávú albérletet kere-
sünk Pusztaföldváron.  06/70/598-
8589
Öreg motorkerékpárt (Jawa, 
Csepel stb.) és ezek alkat-
részeit vásárolok.  30/841-
3536.
Szakács, gyorséttermi -ételel-
adói végzettséggel munkát keresek. 
 06/70/598-8494
Traktororos , targoncás vagy 
nehézgépkezelői munkát keresek.  
06/70/598-8589
Budapesti lakást vásárolnék 
sürgõsen saját részre, készpén-
zért azonnal! Magánszemély! 
 20/911-1411.
Fiatal gyűjtő vásárolna bádogká-
dat (2000-3000 Ft), zománcos babaká-
dat lábbal (3000-6000 Ft), bádogteknőt, 
mosófazekat, disznóvágó asztalt (5000-
15000Ft), régi bútorokat, mindennemű 
porcelánfigurákat, spalettát, régi üvege-
ket, festményeket és régi pénzeket.  
0620 588-0830.
Tollat, disznóvágó asztalt, satu-
padot, gyalupadot, régi bútort veszek. 
 06-30/828-7727
Hagyatékot, régiséget, húsdará-
lót / 22-es, 32-es /, demizsont, köny-
vet,  szerszámféléket vásárolok.  
06-70/391-2503

OKTATÁS
Szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátásszervezõ, vendéglá-
tó üzletvezetõ, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/637-4750. www.minervakft.hu; 
(E-000909/2014/A001-A011).

Alsó tagozatosok korrepetálá-
sa.   0630/383-8242

Orosházán, vállalok könyvve-
zetésből/számvitelből felkészítést 
vizsgára illetve korrepetálást órára.  
20/383-8483
Matematika korrepetálása, 
középiskolásoknak érettségire fel-
készítés .  06/30/603-2305

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, csatorná-
zást, festést, bádogosmunkát,  kerítések 
építését  vállalom.  06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 

Kályhák, kandallók újrasamot-
tozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, költöz-
tetés.  06/30/938-4412
Veszélyes fák kivágása, alpint-
chnikával , fakivágás, gallyalás cégek-
nek és magánszemélyeknek egyaránt,  
számlaképesen.  06/30/799-8975
Vállalunk, hõszigetelést, kõmû-
vesmunkát, tetõfelújítást, új tetõ fel-
húzását, panel lakások felújítását. Hívjon 
bizalommal! Számlaképesek vagyunk.
 06 30 912 2114
Teljes körű lakásfelújítás 
garanciával, számlaképesen.  
06/30/383-3083

Csontkovácsolás Oházán: fica-
mok, rándulások, gerincsérv, derékfáj-
dalmak, végtagzsibbadások kezelése. 
 06/30/329-3805
Baromfikopasztást vállalunk, 
konyhakészre.  06/30/245-7332
Kútfúrás.  06/30/554-5544
Sóder, homok, kő, föld, töltésanya-
gok kiszállítással megrendelhető!  
+36-20/4824603
 Gépi földmunka, tuskó írás, rako-
dás, bejáró, útépítés, úthengerezés.  
+36-20/4824603

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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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság
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BÉRAUTÓKBÉRAUTÓK

0620/9422436

7 FŐS PLATÓS IVECO
ZÁRT KISTEHER

AUTÓK
8 M3, 11 M3, 12 M3

7000 FTTÓL
SZGK. VOLVO S40
4.000 FT/NAPTÓL
oroshaziberautok.eu

Száraz tűzifa kalodában 
18.500 ft/m3-től

Ugyanitt 
4.000 ft/mázsától 

Szén kapható!
tel.: 06-20/5903-604A

A
 6

24
84

93

Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 �06-70/244-4141
Baromfikopasztást vállalunk, 
konyhakészre.  06/30/245-7332
Parketta csiszolása lakko-
zással, laminált parkettázás. 
06-20/241-1996.
Személyszállítást vállalok.  
06/20/460-5647
Frissítő masszázs  !  06/70/258-
1809
Májer Ékszer minden csütörtökön. 
Tartós használatú nyakláncok, karkötők, 
egyedi gyűrűk, karikagyűrűk készítése, 
javítása, kőpótlás. Oh., Kölcsey u. 13.
Favágás, fakivágás garanciá-
val.  0630 311-9523.
Költöztetést vállalok.  
06/30/511-0196
Udvartakarítást, lomtalanítást, 
házak kitakarítását, használt 
bútorok, hűtők, ruhák, mosógépek 
és szemét elszállítását vállaljuk.  
06/20/460-5647
Idősgondozást vállalok.  
06/70/252-1136
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307
Fakivágást, gallyalást, darabo-
lást vállalok. Érd.: 15 óra után.  
06-70/591-2873.

Oházán eltartási szerződést köt-
nék.   06/30/963-5425
Figyelem! Tetők javítását, 
áthajtását, szegélyezését, fóliázását, 
bádogozását, és új tetők készítését 
vállaljuk. Referenciákkal rendelkezünk. 
Kedvezményes anyagbeszerzés.  
0670 4328-483.
Tetőszigetelést vállalok.  0670 
432-8483
Trapézlemez-tetők készítését 
vállalom.  0630 935-6800.
Palatetők javitását és tetőszigete-
lést vállalok.  (30) 935-6800.
Beázások javítását vállalom.  
0670 432-8483.
Tetők, kémények készíté-
se, javítása, áthajtása anyaggal is. 
Szakemberrel könnyebb. 0630 184-
1587.
Megbízható brigáddal vállalunk 
kőművesmunkát A-Z-ig, burkolást, 
tetőkészítést, térkövezéseket, kerítések 
készítését, bádogozást. 0630 184-
1587, 0630 322-4123.
Épületbádogozás, lindabozás, 
kőművesmunka, tetőjavítás, tér-
kövezés, kémények készítése. 0630 
322-4123, 0630 592-1373.
Burkolást, kőművesmunkát 
vállalok. 0630 184-1587.
Bármilyen bádogosmunkát 
vállalok: széldeszkázás, tetőjavítás, 
lécátpakolás, cserép, Lindab lemeztető 
készítése.  70/566-4598

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándékot 
kapsz. 06/30/524-2741
Orosházára keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, 
megmunkáló központba munkavállalót, 
bevont elektródás hegesztõt. 20/500-
6276.Nivella Kft.
Állandó éjszakai műszakba 
pékáru csomagoló és járat összeké-
szítő munkakörbe 2 főt felveszünk. 
Csanádapáca. 06703978947 
Pékáru szállítására sofőrt fel-
veszünk. Csanádapáca 06 70 397 
89 47
Fodrászt keresünk a Suncity szo-
lárium és fodrászatba. 06/30/482-
5872
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel.  00-43-
664-599-96-95, 06-30-313-35-16 
(Pabian&Partner)
Orosházi munkalehetõségeket 
kínálunk partnercégeinknél. Infó:  
06-20-934-4016. Work Force
Balaton közeli gazdaságba 
vidéki életet kedvelõ,gazdálkodástól 
nem idegenkedõ,önálló döntéshoza-
talra képes kolléganõt keresünk.Lakás 
rezsivel és napi 1x-i meleg étkezés 
biztosított.Fizetés megegyezés szerint. 
06304401705, I.R.T. Kft.

Az Univerzál Zrt. orosházi Trilak 
Festékstúdió üzlete szakképzett eladó 
munkatársat keres.Jelentkezni szemé-
lyesen, nyomtatott önéletrajzzal 2019. 
01. 23-án 8.00 és 10.00 óra között az 
Orosháza Ady. E. u. 1. szám alatti üzlet-
ben lehet. www.colorpont.hu/üzleteink
Oházi virágkertészetbe mun-
katársat keresek 06/30/392-4543
Ács szakmunkást keres a Tetõ 
Körös Kft.  06-30/240-7740
Napsugár Hotel, KONYHAI 
KISEGÍTŐT keres. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet az info@
napsugar-hotel.hu e-mal címen, vagy 
személyesen a szállodában.
Suntastic Szépségszalonban 
Orosházán, fodrásznak hely kiadó! 
06202373056
Orosházi cégünk gyakorlattal 
rendelkező gépkezelőt keres forgórako-
dóra!  +36204824603
Baltinger KFT 1 fő segédmunkást 
keres 1000,-Ft/óra, 25 év alatti, jogo-
sítvány szükséges.  0630/6878-903
Ausztriába azonnali kezdéssel 
C kategóriás jogosítvánnyal, sofõrkár-
tyával és németnyelv-tudással rendel-
kezõ sofõröket keresünk. Két hetente 
fizetés, nettó 2200 euró/hó. Metal-Work 
Quality Kft . 06-70/387-9084
Nemzetközi cég keres munka-
társat  irodai adminisztrációs területre, 
német aktív vagy passzív nyelvtudással.
Érd:  68/414-005 vagy office.hunga-
ry@flyingteachers.com

Villanyszerelőt, villanyszerelés-
hez értő embereket keresünk vidékre, 
nettó 230.000 Ft-tól.  30/310-6098, 
9-17 óráig, Kormos Attila
OROSHÁZÁN  Hírlap kézbe-
sítésére munkatársat keresek.  
30/2492 033.
Székkutas mellett libatelepem-
re megbízható, gyakorlott liba-
tömőt keresek.  06/70/273-
1788, 06/70/433-9778
Csanytelekre szakképzett és 
szakképzetlen női és férfi eladót kere-
sünk. Szállást biztosítunk.  20/467-
0993.
Autószerelőt és autóvillamos-
sági szerelőt keresek, kiemelt 
bérezéssel Mezőhegyesre.  
0630/326-8218 
A KOMLÓS 2005 Kft. szegedi 
telephelyére keres öntvénymegmunkáló 
munkakörbe munkatársakat. A munka 
jellege betanított munka, szakképzettsé-
get nem igényel. Bérezés megegyezés 
szerint. Vidékrõl a bejárás megoldott.
Érdeklõdni a 06709401263 telefonszá-
mon kizárólag munkanapokon 8 és 16 
óra között.
Oházi virágkertészetbe mun-
katársat keresek 06/30/392-4543
Alkohol- és dohánymentes, 
középkorú nőt keresünk takarítani. 
Precíz, szorgalmas legyen / lakás taka-
rítás is. /  06/30/684-3617
Oházán szórólapterjesztőket 
keresünk.  06/30/9454-782
Kecskemét környéki fémipari 
nagyvállalathoz keresünk beta-
nított dolgozót, valamint:vég-
zettség nélküli, gyakorlattal 
rendelkező hegesztőt, lakatost, 
CNC gépkezelőt, lézergépkez-
előt, présgépkezelőt és epoxi 
kabinost kiemelt bérezéssel. 
Szállást, utazást biztosítunk.
Érdeklődni 8-16 óra között:  
06-70/940-25-62 -JOBmotive 
Kft.-
Baromfigondozót kere-
sek Kardoskúti telephelyre.  
0630/477-2542
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MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

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

BAROMFI-
TELEPEK
ELADÓK.

20/956-8892
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

24
87

67

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN, 
SÓDER KAPHATÓ!

Mihalics Tüzép
06-30/249-5908.

TÜZELŐANYAG-KÍNÁLAT:

EU
TR

 a
.sz

.: A
A1

44
53

41
.Lakodalmakra,

rendezvényekre
zenélést vállalok.
06-30/233-4487

Lakodalmakra,
rendezvényekre
zenélést vállalok.
06-30/233-4487

TÁRSKERESÕ
Dúskeblű ismerkedne.  
06/70/295-5640
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.
19 éves vadmacska ismerkedne.
 06/30/304-6103
Társközvetítés.  0630 355-2039.
19 éves cicababa ismerkedne 
Oházán és környékén. 06/30/304-
6103
Dúskeblű, magyar lány újként 
ismerkedne.  06/20/572-1654

KIADÓ
Szoba kiadó.  06/30/272-6361
Csorvás központjában a 
Cooppal szemben üzlethelyiség 
kiadó.Kisebb vásárok céljára is alkal-
mas.  06-30-2056977
Csorvás Rákóczi u.3 alatt a szo-
lárium mellett üzlet kiadó. Alkalmas 
irodának,műkörmösnek is. 06-30-
2056977

VEGYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-
9954
MT tehenek 270. 000  Ft, tejhűtő, 
hízót cserélnék bikaborjúért,  hidegvérű 
kanca csikójával együtt, muraló vemhes 
, csődőrcsikó , lovaskocsi, 5 db bika-
borjú, 1 üsző eladók vagy elcserélhetők.  
Terra kistraktor fűkaszával tartozákaival   
eladó.  06/20/297-5363
Füstölésre kemény fából (puha 
fával nem kevert!), zsákolt, szá-
raz fűrészpor Orosházán eladó.  
06-68/632-867.
Sorselemzés, kártyajóslás, 
számmisztika, szerelemkötés, csa-
ládi és párkapcsolati problémák hely-
rehozatala, fényképanalízis, átok. ron-
tás levétele. Kérésére házhoz megyek. 
06/30/924-3867

Tanyasi, kapirgálós kakasok és 
tyúkok rántani és vágni- és rántani való 
csirkék tisztítva: 1.200 Ft/kg, gyöngyös 
élve 1500 Ft /kg, tisztítva 2000 Ft / kg  
eladó. . 06-30/303-9075
Jó állapotú használt mosógép, 
szárítógép, hűtő eladó.  06/30/2532-
752
Fűrészpor kemény fából, zsákol-
va Nagyszénáson eladó.  06-68/632-
324.
Kisbálás jóminőségű lucerna-
széna eladó Oházán. 06/30/358-
3815
Tömött kacsa íratható. 
06/30/396-9556
Hagyományos takarmányon 
nevelt nagysúlyú hízó eladó. 
06/30/394-3735
Masszázsfotel olcsón eladó. 
06/30/369-1477
Nagysúlyú hízó Kardoskúton kb. 
270 kg-os eladó. 06/30/3454-281
Vegyestüzelésű kazán, Novor 
permetező eladó, csere érdekel.  
06/20/938-4894
Nagysúlyú hízók, törpe tacskók 
eladók.  30/665-70-27
Hízó, eladó.   20/510-3368
Hegedű, nagybőgő, szaxofon, 
brács eladó.  68/417-018
30 kg-os bárányok eladók.  
06/30/296-6967
Rajzos, németjuhász kölykök 
oltva, féreghajtva, mikrocsippel eladók! 
Kanadából importált szülőktől, csak 
komoly gazdiknak.  06-70/356-
1546
Búza 2.5 q, árpa 2.5 q és kukorica 1 
q eladó. 06/30/452-3355
Leválasztott malacok eladók. 
 06/70/221-3067
Süldő, hízó eladó.  06/30/382-
8287
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Barnaszén 
házhoz 

szállítva!

www.ormosszen.hu

Hazai barnaszén forgalmazása 
25 kg-os zsákokban, raklapra csomagoltan 

házhoz szállítva 
közvetlenül a kitermelőtől!

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

  (szállítási költséggel együtt) bruttó ára
n Raklapos diószén  44.450 Ft/tonna (44,45 Ft/kg)

Megrendelését  a www.ormosszen.hu 
honlapon keresztül tudja leadni. 
Hazai szenet közvetlenül  
a bányától, Felsőnyárádról!
A fenti árak 2019. február 28-ig érvényesek!

A 04-955850-103 nyilvántartási számú 
vadászterületre vonatkozó Nagykopáncsi

Vadásztársaság földtulajdonosi képviselője
a vadásztársaság területén lévő

földtulajdonosok részére közgyűlést hív össze.
A közgyűlés időpontja: 2019. január 23-án 10 óra

A közgyűlés helye: A Nagykopáncsi Vadászház
A közgyűlés napirendje: 

1./ Földtulajdonosi közösség 
2018. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Meleg János, a földtulajdonosok
közös képviselője 

A közgyűlést határozatképtelenség esetén a 
közgyűlés változatlan napirendi ponttal 

2019. január 23-án 10 óra 30 percre hívjuk össze.
A közgyűlés után 2019. január 23-án 11-12 óra 

között 2018. évi föld területi díj kifizetésre kerül.
Felhívom a földtulajdonosok figyelmét, hogy a 

földtulajdon tulajdonosi igazolását hozza magával.

Kisbálás tritikálé szalma 300 Ft 
/ db, választási malacok eladók.  
06/20/556-8057
Kettős hasznosítású tyúkok, 
jércék tovább tartásra, illetve kaka-
sok vágásra és tovább tartásra eladók 
Orosházán. 06-30/847-4127.
8 db némakacsa, gácsér, 10 db 
májliba eladó.  06/30/479-1103
10 q búza eladó.  06/30/368-8925
Nagysúlyú, hasított, fél sertés 
eladó.  06/30/394-3735
Helyhiány miatt kitűnő tv és hűtő 
olcsón eladó.  06/30/684-3617
Tûzifa jó áron! Száraz minõségi 
tölgy bükk, rönk 30 Ft/kg-tól, 
kugli 31 Ft/kg-tól, konyhakész 
32 Ft/kg-tól. Száraz kalodás 
tûzifa tölgy, bükk, 1 m3-es 
20.000,- Ft. Ingyenes kiszállí-
tás. Kedvezményeinkért hív-
jon!  06-70/316-4431 EUTR: 
AA5879874
Nagy fehér hús és mangalica hízók 
eladók.  06/20/321-4667
2 db nagysúlyú hízó eladó.  
0630/393-7434
Süldők, hízók eladók Tótkomlóson. 
 0620/488-8150
Sorközművelő kultivátor és fejó-
gép eladó.  06/30/405-7078
Eladó Yamaha YPT 230 Casio 
4400 szintetizátor.  06/30/240-9255
300 kg-os hízó eladó.  06/30/481-
3818
Hengerbálás, kisbálás gyep-
széna, lucernaszéna és szalma eladó. 
0630/3268-3010

Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 
2kg-os, ingyenes házhoz szállítás-
sal megrendelhető 550 Ft/db-tól.  
30/835-1121
Foxi kölykök eladók Oházán.  
06/30/854-9771
Kecskék, birkák eladók.  
06/70/209-4884
Fekete bikaborjúk eladók.  
06/70/209-4884
25 kg-os süldők eladók.  
06/30/230-1322
B ú z a ,  k u k o r i c a 
eladó.06/30/536-5751
Pusztaföldváron nagysú-
lyú hízó és 53 AK szántó eladó.  
06/30/549-5613
Fajtatiszta pulikiskutyák oltva 
eladók.  06/30/482-6062
Malac és kissúlyú hízó eladó.  
0630/482-6062
Hűtőszekrény, 3 fiókos fagyasztó-
val eladó.  30/2492 033.
Amerikai óriás posták eladók.  
06-20/452-2688.
Nagysúlyú hízó és selejtkoca eladó. 
 06/30/452-3025
Kisbálás szalma eladó.  
06/30/5110-196
Borjúhús rendelhető 1500 Ft/kg. 
 06-70/313-7124
Hízók eladók Csongrádon.  
06-30/7177-325 
Csanyteleken 1 éves kosbirkák 
eladók.  20/467-0993.
Tavalyelőtti szénát, lucernát, 
szalmát vásárolnék.  06-70/313-
7124

Kukorica eladó.  30/477-4523.
Csempekályha eladó.  20/367-
6889.
Kukorica eladó.  30/477-4523.
Szójadara házhoz szállítással. 
 30/228-0881.
Tápkockás karalábé, fejes-, kel-
káposzta, karfiol, brokkoli, saláta, zeller 
palánta eladó.  06-30/625-25-93
Kis- és körbálás gyepszéna, több-
féle minőségben eladó, házhoz szállítás 
megoldható.  06-30/3540-869
Még működőképes auto-
mata mosógépet elfogadnánk.  
06-20/519-3688
Szőnyegek eladók.   06/30/272-
6361
Bőr ülgarnitúra eladó.  
06/30/272-6361
Tűzifa eladó, házhoz szállítva. 
 0630/493-4293  UETR AA 
5699357
Sinka fajtájú 1 éves szuka kutya 
jutányos áron eladó.  0670/9848-773
Jó állapotban lévő, 2 m-es hűtő-
pult eladó.  0630/477-2542
Szekrénysorok, előszobafal, 
ágyneműtartó, sarokülő garnitúra 
kihúzható, eladó.  0630/903-3805
Antik barokk, legyezőtámlás 
ülőgarnitúra,  koloniál  ülőgarnitúra és 
könyvszekrény eladó. Érd.: 18 óra után. 
 06-30/9285-289.
Malacok eladók.  0630/9466-
990
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A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

KARBANTARTÓ LAKATOS
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Elvárások:

• szakirányú végzettség,
• 2, illetve 3 műszakos munkarend vállalása.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat,
• hegesztő vizsga,
• fémipari alapképzésben szerzett jártasság,
• AWI-hegesztő vizsga,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával

és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.

felvételt hirdet
MÉRLEGJAVÍTÓ

munkakör betöltésére
Elvárások:

• elektronikai vagy mechanikai műszerész tapasztalat,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• 2 műszakos munkarend vállalása,
• önálló munkavégzés.

Előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett gyakorlat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az önéletrajzokat az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatával
és a fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi címre eljuttatni:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály
6600 Szentes, Attila u. 3. vagy e-mail: palyazat@hungerit.hu

MUNKALEHETŐSÉG!  
  

Bővebb információ: +36 20 934 4016 / tirpak.rita@work-force.hu/  

ÁLLÁST KERES?
VÁLTANI SZERETNE?
A WORK FORCE SEGÍT!

Új, nyitott pozíció a környék egyik legjobban
fizető munkahelyén! 

Pályakezdők és kismamák jelentkezését is várjuk!

OPERÁTOR

PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKAVÁLLALÓKAT
OROSHÁZI MUNKAVÉGZÉSRE KIKÉSZLETEZŐ,

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ, MINŐSÍTETT HEGESZTŐ, 
ANYAGMOZGATÓ ÉS RAKTÁROS POZÍCIÓKRA.

AUTÓSZERELŐT és 
AUTÓVILLAMOSSÁGI 

SZERELŐT keres.
Jelentkezni 

önéletrajzzal: 
info@mmggroup.hu  

06-30/3956327

MMG Group Kft szegedi 
székhelyű műhelyébe

Juttatások:
alapbér + teljesítménybér 

+ cafeteria + negyedéves és 
év végi bónusz! Nettó kereseti
lehetõség 150-200 ezer Ft/hó.

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,

vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen!

Orosházi munkavégzésre
keresünk betanított

gépkezelõ jelentkezõket!
Feltétel 8 általános iskolai végzettség,
több mûszakos munkarend vállalása!

Juttatások: Alapbér 
+ teljesítménybér + cafeteria!

Próbaidõ után havi 
nettó 200-230 ezert Ft.

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon, 

vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen.

Békéscsabai munkavégzésre
keresünk betanított lakatos 
és lakatos munkavállalókat!

Feltétel fémipari végzettség, vagy
releváns fémipari tapasztalat!

Az ATIVIZIG
 Hódmezővásárhelyi Szakasz- 
mérnöksége felvételt hirdet 1 fő

vízhasznosítási referens
közalkalmazotti munkakör betöltésére.
Munkavégzés Hódmezővásárhelyen. 

Bérezés a KJT szerint.   Feltétel: 
felsőfokú szakirányú végzettség.

Jelentkezni önéletrajz és végzettséget 
igazoló dokumentumok csatolásával 

a vhelyszm@ativizig.hu címen lehet.

A soproni Hotel Szieszta felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

SZAKÁCS  
ELVÁRÁS: szakirányú végzettség. 

ELŐNY: szállodai tapasztalat.

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:  

chef@hotelszieszta.hu, telefon: 06-30/299-2084. 
Az étkezést a munkáltató biztosítja. Szállás megoldható.

Munkavégzés helye: OROSházaGLAS K., Orosháza, Csorvási út 39. 
Jelentkezési határidő: 2019. január 31. 

Bővebb infó: www.facebook.com/oroshazaglas/jobs 
Jelentkezni e-mail-ben: allas@oroshazaglas.hu 

Feladat:  
Linux hálózat 

 üzemeltetése Microso  
környezetben 

Elvárás:  
Linux hálózat  

ismerete, szakirányú 
végzeség 

 

Csapatunk erősítéséhez  
Informakai vezető 

 pozícióba új munkatársat keresünk 

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 394-5640

Fürdőszoba átalakítást, 
hidegburkolást, vinyl
és laminált lapozást

vállalok. 
3 0 / 6 3 6 - 07 6 2

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

Bokrosi partnerünkhöz keresünk
KISEGÍTŐ CSOMAGOLÓI

munkára munkavállalókat! 
Feladatok: • Csomagolás

• Dobozolás • Munkaterület 
tisztán tartása

Bérezés: nettó 150.000 Ft/hó. 
Ingyenes munkába járás  

saját buszokkal! 
Jelentkezni: 
30/259-6237-es 
számon.
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2019. január 19., 19 óra / Táncsics Mihály Gimnázium sportcsarnoka2019. január 19.2019. január 19.2019. január 19.2019. január 19., 19 óra / 2019. január 19.2019. január 19.2019. január 19.
19. Batyus Bál

RENDELHETŐ TÁLAK KISZÁLLÍTÁSSAL  
AZ ARANYPATKÓ CSÁRDÁBÓL
(5900 Orosháza, Szentesi út 62/A)

 

1. verzió: Batyus sültestál (2-3 személyre elegendő) 5.500 Ft/tál
Bajor sült tarjaszeletek ropogós hagymaszalmával  /  Borzas pulykaszeletek snidlinges  
tejföllel  /  Betyáros töltött csirkemell házi morzsában sütve  /  Rántott zöldségek  /   
Steak burgonyával, zöldséges rizzsel

2. verzió: Batyus hidegtál (2-3 személyre elegendő) 5.500 Ft/tál
Főtt sonkaszeletek – kaszinótojás – mozaikos göngyölt csirkemell – gombás szűzte-

kercs – zöldséges pulykarolád  /  Prágai sonkás sajttekercs – csípős csibefasírt 
pogácsák  /  Svábsaláta – almás kukoricasaláta – joghurtos tésztasaláta

SZÉP kártyát és Étkezési Erzsébet Utalványt elfogadunk.  
Érdeklődni lehet a 06 68/411-621-es telefonszámon.

• ANA-DIGI óraszalon – Kruzsicz Zoltán órásmester
• Andrea virágbolt – Kossuth utca
• AVON üzlet – Dobroczkiné Erika 

• Bacsa Csilla – Masszőr 
• Benkő Szolgáltató Kft.

• Bőrdíszmű Bolt Vásárcsarnok – Gabnai Ferencné
• Demokratikus Koalíció – Tótkomlós

• Devergo – Zanócz Roland 
• Európa Pékség 

• Éva Fitt Forma Kft. (Update bolt Orosháza) 
• Ficsor Cukrászda 
• HABE-FOOD Kft.

• Háry Illatszer Kisker Kft. Tass utca
• Heavy Tools – Imre Edit 

• Hegedűs Zoltán E.V.
• Héjja Ferenc – xXx Szerviz

• Jumbo Üveg Porcelán Bolt – Héjjas Éva
• Kedvenc- és Horgászbolt - Vígh Mihály

• Kiwisun Szolárium és Alakformáló
• Szalon – Dr. Krajczár Istvánné E.V.

• Krisztina Virágüzlet – Kovács Margit
• Lakodalmas Ház – Pál Tibor

• Lászlóffy Róbert E.V.
• Lászlóffyné Éva – Rózsavilág Virágüzlet

• Mainkó István – ötvösmester
• Mórocz Annamária – fodrász
• BABY Bolt - Nagy Nándor és

felesége Kiss Ernő utca
• Okulár Optika – Albert Veronika

• Oros-Tonszer Kft. - Könd utca
• Pécsi Tímea – műköröm építő

• Plenter Katalin – E.V.
• Rőfösbolt Orosháza – Jámbor Rudolf

• SunCity Szolárium – Kovács Dávid
• Szoki Cukrászda • Lizor Design - Szlávik Ágnes E.V.

• Zebra Ezoterikus ajándékbolt
• Zsóker-2005. Kereskedelmi és

szolgáltató Kft. Orosháza
(számítástechnikai bolt)

"Krónikás" Szilveszter
köszönjük a támogatóknak


