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ÁRUFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS

IGÉNY SZERINT 
RAKODÓKKAL IS.

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

Bőrös

TARJA
Bőrös

CSÁSZÁR
Bőrös

KARAJ

1.050.-Ft/kg
Csak kocából egészben vagy 

darálva 70-30% arányban keverve.

Orosháza, Arany J. u. 19. 

Tel.: 06 (30) 3333-901
A LUKOIL BENZINKÚT MÖGÖTT!

Formázott

HÁTSÓ-
SONKA

649.-Ft/kg

649. Ft/kg

649.-Ft/kg

699.-Ft/kg

Fürdőszoba felújítást,
teljes körű hidegburkolást

és kőművesmunkát
vállalok. 

3 0 / 6 3 6 - 07 6 2

KÚTFÚRÁS KIS ÉS
NAGY ÁTMÉRŐVEL.
KÚTFÚRÁS KIS ÉS

NAGY ÁTMÉRŐVEL.
30/5955-22630/5955-226
G E OT E R M I K U S  F Ú R ÁS

FÖLDMÉRÉS, 
telekalakítások, művelési ág, 

épületváltozások kitűzése, bemérése,
vázrajz készítése. Telekhatár

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

KÖSZÖNET
NYILVÁNÍTÁS

Köszönöm mindazoknak, akik

VITÉZLOVAG 
SIMON ÁRPÁD

(orosházi lakos)
édesapám temetésén részt vettek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek.

SZERETŐ FIA: ERNŐ

Megemlékezés

KOVÁCS
FERENCNÉ
HOLECSKA IRÉN

halálának 1. évfordulója
 alkalmából.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk

MEGEMLÉKEZÉS

PÁL GYULA
halálának

10. évfordulóján.

„Hiába borul Rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.

A halál nem jelent feledést és véget,
míg élnek azok, kik szerettek Téged.”

Szerető családja

Ingatlan 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen 
lakó-pihenőövezetben ház eladó, ár: 22 
M Ft.  06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve épült, 
blokktégla építésű, 4 szobás ház 2 
garázzsal, melléképületekkel eladó.   
 06-30/7180-792, 06-70/6269-200
Eladnám, vagy elcserélném 
belvárosi lakásra, Szőlő város-
részben lévő, 3 szintes, sorhá-
zi 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
Nagymágocs külterületén 
termőföld eladó vagy kiadó.  
06/30/540-1063
Mezőhegyes 28-as 9/5-ös sz. 
majorban ház eladó.  06/20/277-
6523
Csorvás külterületén, kövesút 
mellett tanya 1 ha földdel eladó.  
06/30/539-8197
Társasházi lakás eladó.  
06/30/206-8184
Kardoskút-Pusztaközpontban 
szántóföld eladó.  06/30/371-
4276
Szőlőkben 1200 m2 beépíthető 
sarki telek eladó.  06/30/568-1708
37 AK föld az csorvási gazdáknál 
eladó.  06/30/298-9737
Kardoskút környékén föld 
eladó.  06/30/622-4482
Körbekerített gyümölcsös 
telek eladó Oházán.  06/20/415-
0613
Nagyéren igényesen felújított 
családi ház eladó.  0630/477-2542
Üzlethelyiség eladó Orosházán 
a Vásárcsarnokban.   0630/477-
2542
Oh., Kelet u. 33. sz., összkomfortos 
ház eladó bérházat beszámítok.  
06/70/553-0067
Oházán bevezetett italbolt 
eladó.  06/30/927-5862
Nagyszénáson vásárolnék 
min. 3 szobás , téglaépítésű, jó 
állapotú, kertes házat. Ajánlatokat: 
06/30/460-3441.
Oházán, az Egressy utcában, 400 
m2-es zártkert eladó.  06/30/327-
3326

Eladó lakást keresek 
Békéscsabán, 10. emeletig ügyfelem 
részére  06-30/946-2971
Orosháza, Szőlő krt. közelé-
ben kertes ház eladó. 4 szo-
bás +étkezős + konyha, spájz, 
fürdőszoba, 2 WC, garázs és 
műhely. Két féle fűtés (gáz- és 
vegyes kp.-i), melléképületek, 
gyümölcsös. I.ár: 18,3 M Ft  + 1 
M Ft a mellette lévő, 740 m2-es 
építési telek. A kettő egyben 
vagy külön is megvásárolható! 
Érd.: Czédula Ingatlaniroda  
06-30/6555-165.
Eladó Orosháza belvárosában 
egy elegáns, fiatalos, kívül-be-
lül igényesen felújított, 72 
m2-es, nappalis + étkezős + 
2 hálószobás lakás új, beépí-
tett bútorokkal, gépekkel. 2 
erkélyes, keleti és déli tájo-
lású, panelprogramban részt 
vett, liftes házban, 9.em.-i. 
Alacsony rezsi! Azonnal köl-
tözhető! Ára: 14,4 M Ft. Érd.: 
Czédula Ingatlaniroda 06-
30/6555-165.
Eladó Orosháza belvárosában, 
kellemes, csendes utcában 
egy jó állapotú, tégla építé-
sű, szigetelt, 4,5 szobás, 140 
m2-es, előkertes, kétszintes 
családi ház. Jellemzői: gáz- 
és vegyes központi fűtés, 
ipari áram, kamera és riasztó 
rendszer stb. A térburkolatos 
udvarban 2 garázs (18 m2 és 
17 m2) és egy 19 m2-es táro-
ló van. Az ingatlannal együtt 
kerül értékesítésre a mellette 
lévő, önálló helyrajzi számon 
található parkosított telek, 
amely 80%-ban beépíthető. 
I.ár: 25,9 M Ft. Érd.: Czédula 
Ingatlaniroda  06-30/6555-
165.
Orosházán a belvárosban, 
vállalkozásnak is alkalmas lakó-
ház (telephelyengedéllyel) eladó. 
Érdeklődni:  +3630 9313 792
Orosháza belterületén 1 ha, 38 
AK termőföld eladó.  06-70/6122-
751.
Oházán, a Szőlő körúton, kertes 
ház eladó.  06/20/5300-058
Csorváson 3 szobás családi ház 
eladó. Orosházi bérházi lakást beszá-
mít.  06-30/9584-702.

Gyopárosfürdőn, üdülőö-
vezetben beépíthető 725 m2 
telek eladó. Érd.: 18 óra után  
06-30/9285-289.  
Felújított tanya 6 ha földdel eladó 
Csorvástól 1,5 km-re kövesút köze-
lében.  06-30-275-0396 ; 06-30-
698-3085
Orosháza, Székács J. u. 31. sz., 
felújítandó ház eladó.  06-20/940-
7779
Oházán ház eladó a Makói utcá-
ban.  06/30/856-5762
Nagyszénáson ház eladó.  
06/20/587-0541
Oháza, Kisfaludy utcában 2 db 
építési telek /2x80 m/ egyben eladó. 
Összközmű az utcában. Irányár: 4 M 
Ft.06-30/327-3326
Eladó 3 szobás kockaház. 06-
70/366-1441, 06-30/360-7936
Pusztaföldváron eladó 0147/38 
Hrsz. 1,4 ha szántó 56 AK tulajdonostól 
földhasználattal. 30-345-22-01 
Árpádhalom, Petőfi utcában 
2 szobás, összkomfortos paraszt-
ház eladó. Irányár: 1,5 M Ft.  
06-30/656-5523.
Német partnereim részére 
keresek családi házat, tanyát, nyaralót. 
 30/282-9225.
Tótkomlós, Luther u. 14. sz. 2 
szobás összkomfortos, nagy családi 
ház, nagy telekkel eladó. Irányár: 5 M 
Ft.  0670/2522-327
Végegyházán összkomfortos, 
bútorozott családi ház eladó.  
0670/771-3748

JÁRMŰ
Kisteherautó és személyautó 
bérelhető.  06-20/262-3962.
Használt és új gumiabroncsok-fel-
nik -személy-teher-mezőgazdasági- 
szerelése, javítása, értékesítése, fel-
nijavítás. Gál Gumiszerviz, Kardoskút, 
Petőfi u. 29.06/30/474-4457
A szentesi Makai Autóbontó 
Kft. autóját forgalomból vég-
leg kivonja. Ugyanitt alkatré-
szek értékesítése.  30/269-
8188.
Autókat, kisteherautókat 
veszek! Azonnali készpénzfi-
zetéssel! Bármilyen érdekel! 
Keleti is!  0630/231-7750
B-es Opel Corsa eladó.  
06/30/5110-196

Robogó eladó.  06/70/250-
5602
Qpel Astra H -2005-ós évjáratú- 
eladó.  06/30/488-2623
Régi motorkerékpárokat, 
Velorexet vásárolnék gyűjteményembe. 
 30/950-9170.
Opel Astra kombi J -dízel, 2012. 
októberi- eladó. Cserét beszámítok, 
banki hitel megoldható.  70/424-
7820.
VW Bogár cabrio -2005-ös évjá-
ratú- megkímélten, kihasználatlanság 
miatt, áron alul 1.150.000 Ft-ért eladó. 
Cserét beszámítok.  70/42-47-
820.
VW Sharan dízel, -4x4-es, 2009-
es évjáratú- kifogástalan állapotban 
eladó. Cserét beszámítok, banki hitel 
megoldható.  70/424-7820.
Skoda Fabia kombi, -2007-es 
évjáratú, 1,4-es, dízel- megkímélten 
eladó. Cserét beszámítok.  70/424-
7820.
Renult Megane 1,5 év műszakival 
285.000 Ft-ért eladó.  70/632-5836.
Ponyvás utánfutó eladó.  
70/424-7820.
Renault Scenic dízel 399.000 
Ft-ért eladó.  70/632-5836.
Készpénzért bármilyen után-
futóját, lakókocsiját, autóját, büféko-
csiját megvásárolom.  30/421-85-
75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó.  70/42-478-20.
Bármilyen állapotú Mini Rigát és 
Póni Romettet vennék.  06/30/711-
1513
Robogók: 2, 4, üteműek, kis, 
nagy kerekűek (nem kínaik) eladók.  
06-30/278-2071
VW Polo 1.2-es 30.000 km-rel 
eladó.  06/30/483-0637
Pótkocsi MBP 6,5 tonnás érvé-
nyes műszakival eladó, nem hibátlan. 
 06/30/304-0610

KERES
Keresek megvételre ter-
mőföldet Nagybánhegyes, 
Gerendás és Pusztaföldvár, 
Csorvás környékén. 
06-20/346-4975

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, 
gépsatut, üllõt, CO-hegesztõt, mûsze-
részesztergát, marógépet, komp-
resszort, invertert, kis gépeket.  
0670/624-5475
Bármilyen állapotú Simsont 
és alkatrészeit vásárolnék. 
06/30/711-1513
Figyelem! Vásárolok min-
dennemű porcelánfigurákat, 
üveg-, réz- és bronztárgyakat, kor-
társ és régi festményeket, régi cse-
répedényeket, régi könyveket, hasz-
nált tollat és teljes hagyatékot, fali-, 
zseb- és karórákat. Hívásra házhoz 
megyek, készpénzzel fizetek!   
0630 375-7605, 0670 775-4163.
Régi bármilyen állapotú kis 
lemezautót vennék. 06/30/711-
1513
Simsont vennék felújításra. 
 06/30/573-6990
Mindenféle vasat meg-
veszek, érte megyek.  
0630/8299-3336
RÉGI motorokat keresek, 
Simson, Jawa, MZ, stb.  06/20-
572-5142.
Kiadó kb. 100 m2-es zárt telep-
helynek való ingatlant keresek.  
06/20/9244-750
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Orosházi Dél-Békési

Megjelenik: 
Orosházán és környékén 

minden pénteken 28 000 példányban.

Lapzárta: kedd 17.00 óra

Kiadó: Czédula és Társa Kft.

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!

Mopedautót vásárolnék, 
reális áron.  06/30/793-7099
Diavetítot, diafilmeket, gyer-
mekjátékokat, legókat, társas-
játékokat, régi vasút modelleket, 
gombfoci készletet, mesekönyve-
ket készpénzfizetéssel vásárolok. 
06-20/806-4448
Lapradiátort, bérházi abla-
kokat vennék.  0630/391-9959
Hagyatékot, régiséget, hús-
darálót (22-es, 32-es), demizsont, 
könyvet, szerszámféléket vásárolok. 
 06-70/391-2503

OKtatÁS
Aranykalászos gazda, 
méhész,  dajka, eladó, boltve-
zető, vagyonőr, vendéglátó OKJ-s 
képzések. A tanfolyam és távoktatás 
helye: Orosháza www.okjcentrum.
hu E:000846/2014/A001122  
06-30/310-8934.
Szakács, cukrász, pincér, 
vendéglátásszervezõ, vendéglá-
tó üzletvezetõ, vendéglátó eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
 06-70/637-4750. www.minervakft.
hu; (E-00909/2014/A001-A011).
Német nyelvterületen szerzett 
tudással, vállalom általános iskolá-
sok korrepetálását kedvező áron. 
06/70/386-7824
Tanuljon angolul beszélni, 
anyanyelvű tanárral. haladóknak - 
teljesen kezdőknek, délelőtt is.  
06/30/184-8414
Lovári nyelvtanfolyam és vizs-
gára felkészítés. Február 10-től máju-
sig, Vizsga májusban! Hidd el menni  
fog! 06-20/451-1135

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, bádogosmun-
kát,  kerítések építését  vállalom.  
06/30/468-4060
Tehertaxi. +36/30/399-0999 
Kályhák, kandallók újrasamot-
tozása. 06/30/338-7737
Tehertaxi, árufuvarozás, köl-
töztetés.  06/30/938-4412
Csontkovácsolás Oházán: 
ficamok, rándulások, gerincsérv, 
derékfájdalmak, végtagzsibbadások 
kezelése.  06/30/329-3805
Frissítő masszázs  !  
06/70/258-1809
Kútfúrás.  06/30/554-5544
PC-DOKI Házhoz megy! 
Számítógépek javítása, korszerűsítése.  
Új Számítógépek összeszerelése, ház-
hozszállítása.-Szaktanácsadás. �  � 
20/44-88-307

Májer Ékszer minden csütörtö-
kön. Tartós használatú nyakláncok, 
karkötők, egyedi gyűrűk, karikagyű-
rűk készítése, javítása, kőpótlás. Oh., 
Kölcsey u. 13.
Favágás, fakivágás garanciá-
val.  0630 311-9523.
Fák metszését vállalom.  
06/30/799-8975
Baromfikopasztást vállalunk, 
konyhakészre.  06/30/245-
7332
Figyelem! Tetők javítását, 
áthajtását, szegélyezését, fóliázását, 
bádogozását, és új tetők készítését 
vállaljuk. Referenciákkal rendelke-
zünk. Kedvezményes anyagbeszerzés. 
 0670 4328-483.
Tetőszigetelést vállalok.  
0670 432-8483
Trapézlemez-tetők készítését 
vállalom.  0630 935-6800.
Sóder, homok, kő, föld, töl-
tésanyagok kiszállítással megrendel-
hető!  +36-20/4824603
Palatetők javitását és tetőszige-
telést vállalok.  (30) 935-6800.
Beázások javítását vállalom. 
 0670 432-8483.
Bútorszállítás-Költöztetés ! 
Megbízható, pontos, gyors, 
prezíc munkaerõ kedvezõ 
árfekvésben. Benke János.  
06-20/973-8344
Frissítő és gyógymasszázs, 
hívásra házhoz megyek. Soványné 
Kanka Timea gyógymasszőr.  
0630/353-1436
Gépi földmunka, tuskó írás, 
rakodás, bejáró, útépítés, úthengere-
zés.  +36-20/4824603

Cipő-, táskajavítás! Szűk cipők 
gépi tágítása, megrendelés 
leadása. Vásárcsarnokban 
tasak-, tészta-, bizsuárusnál.
GYÓGYCIPŐK és méretre, 
igény szerinti cipőkészítés, 
hagyományőrző csizmák 
készítése.  06/30/283-4260
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, glettelés, javítómun-
kák, hőszigetelés. 20 év 
tapasztalattal, elérhető refe-
renciamunkákkal, számlaké-
pesen, rövid határidővel.  
30/440-0644, pnfsolutionsltd@
gmail.com
Kőművesmunkát vállalok.  
06/30/688-5643
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! 
 �06-70/244-4141

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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AKCIÓ A 

Rőfösbolt, Orosháza
Cím: Orosháza, Kossuth u. 26.

Tel.: 06-30/768-4394

FEBRUÁR 9ÉN,11ÉN
A TELJES 

ÁRUKÉSZLETBŐL

40%-OS 
ÁRENGEDMÉNYT

ADUNK 
VÁSÁRLÓINKNAK!

VALENTIN NAP
JEGYÉBEN!
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1 év jótállás és 6 év szavatosság1 év jótállás és 6 év szavatosság

S Z Ó R Ó L A P T E R J E S Z T É S T  V Á L L A L U N K
0 6 - 3 0 / 9 4 5 4 - 7 8 2

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

Vállalunk, hõszigetelést, 
kõmûvesmunkát, tetõfelújítást, új 
tetõ felhúzását, panel lakások felújítá-
sát. Hívjon bizalommal! Számlaképesek 
vagyunk. 06 30 912 2114
Bármilyen bádogos munkát 
vállalok, esőcsatorna 2500,-FT/m 
munkadíjjal, Lindab lemez anyagbe-
szerzéssel, széldeszka javítás, tetőszi-
getelés, ácsmunka, lambériázás.  
0670/5664-598
Fakivágást, gallyalást, dara-
bolást vállalok. Érd.: 15 óra után. 
06-70/591-2873.
Udvartakarítást, rossz hűtők, 
mosógépek, lomok elszállítását , fák 
kivágását vállaljuk  06/20/460-
3773
Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával, gépi földmunkák 
és emelőkosaras gép bérbe-
adása. 06-30/903-4582.
Udvartakarítást, lomtalanítást, 
szemétszállítást, elszállítását vál-
laljuk.  06/20/460-5230
Veszélyes fák kivágása, alpint-
chnikával , fakivágás, gallyalás cégek-
nek és magánszemélyeknek egyaránt,  
számlaképesen.  06/30/799-8975
Költöztetést vállalok.  
06/30/511-0196
Fák metszését vállalom.  
06/30/491-4707
Teljes körű lakásfelújítás 
garanciával, számlaképesen.  
06/30/383-3083

Kivehető fogsor készítése, 
javítása, fogpótlás, alábélelés, kapocs, 
törésjavítás garanciával.  30/908-
1798.
Kapuk készítése.  30/928-
1085.
Kazánok készítése.  30/928-
1085.
Heti 2-3 alkalomra takarítást vál-
lalok.  06/20/9589-333
Vízvezetékszerelés, vil-
lanyszerelés javítások.  
0630/322-1030

MUnKa 
Avon-tanácsadókat keresek. 
Küldj SMS-est, visszahívlak. 
Regisztráció esetén ajándé-
kot kapsz. 06/30/524-2741
Orosházára keresünk fizikai 
munkást, forgácsolót, esztergályost, 
megmunkáló központba munkavál-
lalót, bevont elektródás hegesztõt. 
20/500-6276.Nivella Kft.
Dolgozni akaró, munkájára 
igényes takarítónőt azonna-
li kezdéssel felveszünk.  
06/30/967-3833
Technológia szereléshez 
keres munkatársat B. kate-
góriás jogosítvánnyal és sze-
relési tapasztalattal szentesi 
telephelyű cég. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-
2823, info@agrotk.hu

Villanyszerelőket keres B 
kategóriás jogosítvánnyal 
és szerelési tapasztalat-
tal szentesi telephelyű cég. 
Agtórotech-Komfort Kft. 
Érd.: 30/219-2823, info@
agrotk.hu
25 év alatti, OKJ-s bizonyít-
vánnyal rendelkező munka-
társakat keresünk napelemes 
rendszerek és naperőművek 
kivitelezéséhez. A szakirá-
nyú végzettség nem feltétel! 
Jelentkezés: +36-30/929-
41-83
Baromfitartó telepre gondo-
zót felveszek.  06/70/608-7214
A Z + F Metál Kft. szegedi telephe-
lyére keres öntvénymegmunkáló mun-
kakörbe munkatársakat. A munka jel-
lege betanított munka, szakképzettsé-
get nem igényel. Bérezés megegyezés 
szerint. Vidékrõl a bejárás megoldott. 
Érdeklõdni a  06709401263-as 
telefonszámon kizárólag munkanapo-
kon 8 és16 óra között.
Orosházára keresünk fizikai 
munkást,forgácsolót,esztergályost,-
megmunkáló központba munkavál-
lalót, bevont elektródás hegesztõt.  
20/500-6276.Nivella Kft.
Villanyszerelőt, villanysze-
reléshez értő embereket kere-
sünk vidékre, nettó 230.000 Ft-tól.
 30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila
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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

Bokrosi partnerünkhöz keresünk
KISEGÍTŐ CSOMAGOLÓI

munkára munkavállalókat! 
Feladatok: • Csomagolás

• Dobozolás • Munkaterület 
tisztán tartása

Bérezés: nettó 160.000 Ft/hó. 
Ingyenes munkába járás  

saját buszokkal! 
Jelentkezni: 
30/259-6237-es 
számon. HSA Kft.

TAPASZTALT AUTÓBUSZVEZETŐKÉNT váltásban gondolkodsz, vagy SZERETNÉL 
BEUGRÓS/ MÁSODÁLLÁSÚ SOFŐRKÉNT TISZTES KERESETRE SZERT TENNI?

NYUGDÍJAS ÉVEIDET AKTÍVAN TÖLTENÉD?
ESETLEG MOST KEZDED A SZAKMÁT és vonz a nagyvárosi közlekedés világa?

TÉGED VÁRUNK!
Feltételek: - D kategóriás jogosítvány +PAV I. vagy PAV II. engedély, GKI kártya

„NE MALMOZZ, BUSZOZZ”
GONDOLKODJ NAGYBAN, VEZESS 
CSÚCSKATEGÓRIÁS AUTÓBUSZOKAT
LEGYÉL TE IS A VT ARRIVA KFT. MEGBECSÜLT TAGJA INGYENES 

AUTÓBUSZVEZETŐ 
KÉPZÉS BUDAPESTEN

„B” VAGY „C” kategóriáról, álláslehetőséggel a 
tanfolyam elvégzését követően, kiemelt bérezéssel
JELENTKEZZ AMENNYIBEN:
 - elmúltál 21 éves ÉS 
- „B” VAGY „C” kategóriás jogosítványod legalább 2 éves

24
95

42

VIDÉKIEKNEK INGYENES SZÁLLÁS BIZTOSÍTOTT

SZÜKSÉG ESETÉN INGYENES 
GKI KÉPZÉST BIZTOSÍTUNK.

JELENTKEZÉS: fekete.nikolett@pannonjob.hu
VAGY +36203299522

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

GYÁRTMÁNYFEJLESZTŐ TECHNOLÓGUS
munkakör betöltésére.

Feladata:
•  gyártmányfejlesztéssel és technológiával kapcsolatos feladatok ellátása, dokumen-

táció készítése, folyamatok mérése, a mérési eredmények értékelése, elemzése,
•  az integrált irányítási rendszer működésében való aktív részvétel.

Feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség,
• jó kommunikációs képesség, precizitás,
• kiváló problémamegoldó készség,
• angol nyelv tárgyalási szintű (kommunikáció képes) ismerete,
• B kategóriás gépjárművezetői engedély,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel).

Előnyt jelent:
• élelmiszeriparban vagy minőségirányítási területen szerzett tapasztalat,
• német nyelvtudás, szentesi lakóhely.

Amit kínálunk:
• stabil, megbízható, hosszú távú munkalehetőség,
• fiatalos, dinamikus csapat, folyamatos szakmai fejlődés lehetősége,
• cafetéria, béren kívüli juttatás.
Fényképpel és fizetési igénnyel ellátott önéletrajzot, a kézzel írt motivációs

levelet és az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát kérjük benyújtani
magyar és angol nyelven 2019. 02. 20-ig az alábbi címre:

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

Az OROSházaGLAS K. 
bővülő csapatába 

KARBANTARTÓT 
keres orosházi munkavégzésre 

A pozíció betölthető: 
Gépszerelő, gépjavító, vagy 

karbantartó, vagy  autószerelő, 
mechatronikai műszerész 

végzeséggel 

Előnyt jelent: 
Hidraulikai, pneumakai, vagy 

elektronikai tapasztalat. 

 
 

MUNKÁBA JÁRÁST  
TÁMOGATJUK!  

Fényképes önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre várjuk: 

allas@oroshazaglas.hu 

Jelentkezési határidő: 

2019. február 22. 

Ponyvás-nyergesre 
keresünk - belföldi -

munkára
GÉPKOCSIVEZETŐT.

Orosházi telephely, 
szabad hétvége.

06-20/9422-430, truckmaster@globonet.hu
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Háztartási gépek
(klíma, hűtő-, mosó-, mosogatógép)

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 394-5640

Lakatosokat keresünk vidé-
ki munkára nettó 230.000 Ft-tól. 
30/310-6098, 9-17 óráig, Kormos 
Attila
Orosházi betanított munkát 
kínálunk. Infó: 06-20-934-
406. Work Force Kft.
CO2-hegesztõket, ipari 
fényezõket, lézervágó gép-
kezelõket keresünk kis-
kunmajsai munkahelyre hosz-
szú távra. Kiemelten magas 
bérezés, utazási költségtérí-
tés, szállítás vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosított.
 06-70/384-7636, femmun-
ka.eu@gmail.com (Cor-Tex 
Euro Kft.)
Villanyszerelõ munkatársat 
keresünk Siófokra. Bér: 11-13.000 
Ft/nap. Szállás biztosított. info@
karaszvill.hu Kárász -Vill Kft.
Gyõri munkahelyre targoncá-
sokat, hegesztõket és szalagmunká-
ra férfi dolgozókat korrekt bérezéssel 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk.  06-20/949-3036 Gekko 
Hungary 2014 Kft.
Pékáru szállítására barátsá-
gos, ápolt megjelenésű sofőrt fel-
veszünk. Csanádapáca.  06 70 
397 89 37
Orosházi cégünk gyakorlattal 
rendelkező gépkezelőt keres forgóra-
kodóra!  +36204824603
Éjszakai műszakba pékáru 
csomagolására női  raktáros felve-
szünk.  06 70 39 789 37
A Koncsek Trans Kft. megbízha-
tó gépkocsivezetőt keres FURGONRA, 
csak nemzetközi fuvarozásban szer-
zett GYAKORLATTAL! Érdeklődni:  
+36204166840
Autószerelőt és autóvillamos-
sági szerelőt keresek, kiemelt 
bérezéssel Mezőhegyesre.  
0630/326-8218 

Női munkatársat keresek 
zöldség-gyümölcs árusításhoz.   
0630/391-9959
A Hocz és Medvegy Kft. 1 
fő csoportvezető munkavállalót keres 
15 fős takarító csapat irányításá-
hoz. Jelentkezni fényképes önélet-
rajz megküldésével lehet a hmkft@
hoczesmedvegy.hu címen.
Bútorboltba 1 fő férfi munkatár-
sat keresünk: bútorösszeszerelésben 
való jártasság, kézügyesség előnyt 
jelent. Jelentkezni személyesen, 
fényképes önéletrajzzal űzletünkben: 
Oháza, Arany J. u. 19. vagy emailbe: 
Megváltozott munkaképes-
ségű, rehabilitációs kártyával 
rendelkező munkavállalót keresünk 
orosházi töltőállomásra takarítói 
munkakörbe. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi email címen 
lehet: csildeak@gmail.com illetve 
telefonon 06-30/710-94-27 8-16 
óráig. Don-Go 2002. Kft
A Kubik Ételbárba ételkészí-
tő-pultos munkatársat keresünk. 
Érd.:0620/213-9992
A Kubik Ételbárba kisegítő-pul-
tos munkatársat keresünk. Érd.: 
06-20/213-9992
Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyarországi 
(Győr, Mosonmagyaróvár és 
Sopron környéki) autóipari 
és fémipari nagyvállalatok 
állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, 
targoncás, CNC-s, hegesztő, 
stb.), ahol kiemelt bérezést, 
ingyenes szállást, utazást, 
valamint bérelőleget és hosz-
szú távú munkát biztosítunk. 
Érdeklődni 8-20 óráig a  
06-70/639-9920 telefonszá-
mon -JOBmotive Kft.-
800.000 Ft kezdő kereset! 
Nemzetközi médiacsatorna területi 
képviselőt keres. Laczkó Anna  
06-30/261-6261

Csanytelekre szakképzett és 
szakképzetlen női és férfi eladót 
keresünk. Szállást biztosítunk. Tóth 
M.  20/467-0993.
Nincs munkád vagy váltani 
szeretnél? Betanított dolgo-
zókat keres nemzetközi autó-
ipari cég győri és moson-
magyaróvári munkahelyére. 
Versenyképes fizetés mellé, 
cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget bizto-
sítunk. Érd.:  06-70/415-
9020 -JOBmotive Kft.-
Nemzetközi cég keres mun-
katársat  irodai adminisztrációs 
területre, német aktív vagy passzív 
nyelvtudással. Érd:   68/414-
005 vagy office.hungary@flying-
teachers.com

Győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszere-
lő munkakörbe dolgozókat. 
Amit biztosítunk: versenyké-
pes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási 
támogatás, bérelőleg. Érd.:  
06-70/415-9021 -JOBmotive 
Kft.-
Gyakorlattal rendelkező trak-
torost, kombájnost keresünk felvé-
telre. Fizetés megegyezés szerint. / 
Agro Malmos Kft/  06/30/569-3826

tÁRSKERESÕ
Dúskeblű ismerkedne.  
06/70/295-5640
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne. 06-30/211-5442.

Kedves, igényes lány  ismerkedne.
 06/20/568-0083
Csinos lány ismerkedne.  
06/30/953-3189. 
Társközvetítés.  0630 355-2039.
Lány ismerkedne.  06/30/9913-
804

KIaDÓ
Nagymágocs mellett termõföld 
haszonbérbe adó. Érd.: 06 20 
38 34 420
Kölcsey utcában garázs kiado.  
0670/624-6085
2 szobás, egyedis, bútorozatlan, 
igényesen felújított, erkélyes, 2. em.-i 
tégla lakás kiadó Orosháza belvárosában 
igényes párnak. 60 ezer Ft + 1 havi 
kaució + rezsi. Czédula Ingatlaniroda  
06-30/6555-165.
Nagyszénáson családi ház kiadó 
hosszútávra.  06/70/283-2320
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Csorvás központjában a 
Cooppal szemben üzlethelyiség kiadó.
Kisebb vásárok céljára is alkalmas.  
06-30-2056977
Csorvás Rákóczi u. 3. alatt a 
szolárium mellett üzlet kiadó. Alkalmas 
irodának,műkörmösnek is.  06-30-
2056977
Albérlet kiadó férfinak. Ház körüli 
munkálatokhoz értőnek.  06/20/321-
4667
Orosházán lakás kiadó.  
70/577-1435.

VEgYES
Centrifuga eladó.  06/30/602-
9954
MT tehenek 270. 000 Ft, tejhűtő, 
eladók .  06/20/297-5363
Körbálás lucernaszéna és 
búzaszalma eladó.  06/30/540-
1063
MTZ traktorok kiváltására 
alkalmas új HATTAT traktorok 50-110 
LE-s kategóriában készletrõl eladók. 
Használt traktor beszámítáa, finan-
szírozás helyben megoldható. Új 
MTZ-320.4, MTZ-820, MTZ-820.2, 
MTZ-892.2 traktorok vizsgáztatva ren-
delhetõk. 30/349-8133 Farkasagro 
Plusz Kft.
Száraz fűrészpor füstöléshez, 
fűszerpaprika / 2800 Ft / kg / eladó 
Oházán.  06/30/2078-860
Bontott nagyméretű tégla és 
szalagcserép eladó.  06/20/353-
3992
2 db MT Xcharolais bikaborjak 
eladók.  06/20/556-8057
160-200 kg húsjellegű hízók 
eladók.  06/30/368-2608
Tömött kacsa íratható.  +36-
30/3969-556.

Eladó 4 hetes magyar tarka 
üszõ borjú. 06/70-637-8990
270 kg-os hízók, eladók 420 Ft/kg  
 30/665-70-27
Bontásból eladók:Tégla járó-
lapok, csabai hófogó cserép, Bohn-
cserép, kúpcserepek, kazettás 
bejárati ajtó, spaletták, tetőablakok,  
gáztűzhelyek, tőtéri ablakok, üvegtég-
lák, halszálkás bejárati ajtó, hőtárolós 
gáz-vízmelegítő,  kazettás ajtó,C-
30-as gázkazán,  saválló mosogató, 
mosogatók,5 l-es villanybojler, kézi-
mosó csapteleppel, + csaptelepek, 
Hungaropán bukó-nyíló fa ablakok, 
műanyag és zsalugáteres  ablakok, 
gáz- víz  vízmelegítők,  gázkonvek-
tor, koronás kúpokkal, hódfarkú kis-
cserép, szalag, minden méretű nyí-
lászárók, üvegfalak,asztali sparhelt, 
kutyól, vaskályha, mobillépcső cse-
répléc, Épületek bontását vállalom. 
Cserepeket, palát veszek, jószágot 
beszámítok. Orosháza, Székács 
J. u. 54.  06/68/416-362, 
+36/20/361-2301
Kukorica, búza eladó. 
06/70/529-7807
Elektromos betegágy tar-
tozékaival, gurulós etetőszék, 
WC-szék eladó. 06/70/3223-874
Süldő, hízó eladó. 06/30/382-
8287
Kisbálás jóminőségű lucerna-
széna eladó Oházán. 06/30/358-
3815
Gally ingyen elvihető. 
06/70/589-0503
Postagalambok eladók, cse-
rélhetők. 06/20/238-7582
Hízók eladók, cserét beszámí-
tok.  06/20/321-4667

Kakasok eladók. 06/30/219-
3258
Tűzifa eladó, házhoz szállítva.
  0630/493-4293  UETR AA 
5699357
Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 
2 kg-os, ingyenes házhoz szállítás-
sal megrendelhető 550 Ft/db-tól. 
30/835-1121 
Búza, kukorica eladó. 
06/20/991-9880
Eladó 130-180 kg-ig hízó, 360 Ft 
/ kg. 06/30/947-4786
Burgonya kis és nagy tételben, 
zuhanykabin, sütni való tök eladó. 
06/30/572-5530
Lili tyúkok  / feketék /   eladók. 
 06/20/467-4820
11 guriga lucernaszéna , 25 
guriga búzaszalma, 7 db 3 méteres 
marhaetető vasvályú .  06/30/481-
3818
Tűzifa készletről, azonnal! 
Nagyszénás Hevesi Trans 
Kft. Hasított vegyes fa: 3.300 
Ft/100 kg, szelezék darabol-
va: 3.300 Ft/100 kg. EUTR: 
AA5952405.  +36-70/614-
8142. 
Kombinátor eladó.  
06-30/677-1833.
Bükk fűrészpor eladó.  
0630/493-4293
Gyepszéna hengerbálás és 
kiskocka bálás eladó.  0630/3268-
301
Süldők, hízók eladók 
Tótkomlóson.  0620/4888150
Fűtéshez kiskocka bálás rep-
ceszalma eladó.  0630/326-8301
Lucernaszéna hengerbálás és 
kiskocka bálás eladó.  0630/3268-
301
Gitárok, erősítők eladók.  
06-30/9584-702.
Szalma almozásra henger-
bálás és kiskocka bálás eladó.  
0630/3268-301
Függesztett 600 l-es permetező 
eladó.  06-30/677-1833.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz 
szállítva 700 Ft/db.  06-20/204-
2382
Tûzifa jó áron! Száraz minõ-
ségi 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 kiszállítás. 
Kedvezményeinkért hív-
jon!06-70/316-4431 EUTR: 
AA5879874
Aggregátor eladó,  
06-30/677-1833.
Két pótkocsi mennyiségű 
száraz gally ingyen elvihető.  
06-70/233-4901.
Antik barokk, legyezőtámlás 
ülőgarnitúra,  koloniál  ülőgarnitúra 
és könyvszekrény eladó. Érd.: 18 óra 
után  06-30/9285-289. 
Közelellős kecskék eladók. 
 06/70/209-4884
Fekete bikaborjúk eladók.  
06/70/209-4884
Cirkula eladó.  06-30/677-
1833.
Kukorica, kisbálás lucerna 
eladó.  06/30/373-2811
Búza, kukorica eladó.  
06/30/264-3220
Süldők és kissúlyú hízók eladók. 
 06/30/482-6062
Pianinó eladó.  68/680-876
2 db bikaborjú eladó.  
06/30/5060-822
Fajtatiszta kiskutyák oltva 
eladók.  06/30/482-6062
22 db kisbálás gyepszéna eladó. 
 06/30/5032-487
Kisbálás hereszéna / jó minő-
ségű / és gumiskocsi eladó.  
06/70/616-4707
Szoba szekrénysor és antik var-
rógép eladó.  06/30/628-1406

Eladó körbálás gyepszéna, 
kukoricaszár, szalma, tető alatt tárolt 
körbálás lucernaszéna.  06/20/416-
4676
Fekete üveges könyvesszek-
rény, kiegészítő bútorok, csillárok.  
06/30/953-8383
Bútorok, famázsa, termény-
daráló eladó.  06/70/366-8441, 
06/30/960-7936
Eladók iker szénsav reduktor, 
régi nagykapuba való ajtózár, 8” cső-
vágó, ősatu.  06/30/319-7330
Pótkocsik, gabonavetőgép, 
ekék, fűkasza, kalmárrosta, 46 AK föld 
eladók.  06/30/479-1066
Dobermann kiskutyák eladók. 
 70/424-7820.
1 éves kosbirkák eladók. Foxi 
kutyát vásárolnék.  20/467-0993.
Csokoládé labrador kiskutyák 
eladók.  20/424-3082.
Szójadara házhoz szállítással. 
 30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, fejes-
, kelkáposzta-, karfiol-, brokko-
li-, saláta-, zellerpalánta eladó.  
06-30/625-25-93
Gyepszéna, lucerna kisbá-
la eladó. Szállítás megoldható.  
06-30/9031-269
Asztali csontfűrész eladó.  
06-20/496-4470.
Kukorica és terménydarálók 
eladók.  06/9253-075
Új FÉG gázkonvektorok eladók. 
 0630/322-1030
Vitrines szekrény, rekamiék, 2 
db fotel, kihúzható ülőgarnitúra eladó. 
 0630/903-3805
Körbálás fűszéna eladó.  
0668/468-226
Tűzifa eladó nyárfa, fűzfa 14 
ezer FT/m3, juhar 18 ezer Ft/m3, tölgy, 
kőris 24 ezer Ft/m3, kiszállítva.  
0630/217-5575, 0670/506-8000   
UETR AA5987773
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Érdeklõdni személyesen az Iványi Építõmester Kft. 
irodájában lehet a Deák Ferenc u. 14-16. fszt. 1. szám alatt 

(bejárat a Vörösmarty utca felől)
H-P.: 8-12 és 13-17 óra között.

Idõpont-egyeztetés: +36 68 418 179 -es telefonszámon.

Orosházán a Deák Ferenc utca 20. szám alatti
új építésű társasházban

1 db II. emeleti 75,5 m2-es lakás 
szerkezetkész  vagy kulcsrakész állapotban,

2019. II félévi beköltözési lehetőséggel eladó!

TÜZELŐANYAG: TÖLGY, BÜKK,
 GYERTYÁN, SÓDER KAPHATÓ!

EU
TR

 a.s
z.: 

AA
14

45
34

1.

PAPÍR, FÓLIA FELVÁSÁRLÁS.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

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


