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INGATLAN 
Oháza, Gárdonyi lakótelepen lakó-pi-
henőövezetben ház eladó, ár: 22 M Ft. ( 
06/20/297-4526
Nagyszénáson 33 éve épült, blokktégla 
építésű, 4 szobás ház 2 garázzsal, mellé-
képületekkel eladó.   ( 06-30/7180-792, 
06-70/6269-200
Eladnám, vagy elcserélném belvá-
rosi lakásra, Szőlő városrészben 
lévő, 3 szintes, sorházi lakásomat.  
(06-30/9459-703
Oh., Fácános u. 14. sz. alatti, felújí-
tott faház eladó, irányár: 10.5 M Ft. 
( 06/30/265-0492
Oháza, Martinovics utcában paraszt-
ház eladó.( 06/70/227-4047
Mezőhegyes 28-as 9/5-ös sz. major-
ban ház eladó. ( 06/20/277-6523
Csorvás külterületén, kövesút mel-
lett tanya 1 ha földdel eladó. ( 06/30/539-
8197
Társasházi lakás eladó. ( 06/30/206-
8184
Kardoskút környékén föld eladó. ( 
06/30/622-4482
Oházán bevezetett italbolt eladó. ( 
06/30/927-5862
Pusztaföldváron eladó 0147/38 Hrsz. 
1,4 ha szántó 56 AK tulajdonostól földhaszná-
lattal. (30-345-22-01 
Oh.-Monor, Bakó J. u. 11. sz. 4 szobás 
kockaház eladó, vagy II. emeletig lakásra 
cserélhető. ( 06/70/584-8319
Kocsma + üzlethelyiség eladó. ( 
06/20/4743-287
Tótkomlós, Luther u. 14. sz. 2 szobás 
összkomfortos, nagy családi ház, nagy telek-
kel eladó. Irányár: 5 M Ft. ( 0670/2522-327
Körbekerített gyümölcsös telek 
eladó Oházán. ( 06/20/415-0613
Kardoskút külterületén 12 ha 400 AK 
szántóföld eladó. ( 06/20/532-4567
Nagyéren igényesen felújított családi 
ház eladó. ( 0630/477-2542
Üzlethelyiség eladó Orosházán a 
Vásárcsarnokban. (  0630/477-2542
Eladó I. emeleti, 90 m2-es 3 szobás 
lakás. Kisebb lakást, garzont beszámítok. Ár: 
16.500.000. (06-20/425-0418
Kardoskúton, betonút mellett, 1 
ha, 47 AK, bekerített szántó eladó! (06-
20/620-1964
Oháza, Töhötöm utcában beépíthető /
családi, társas/ 1600 m2-es, telekrész eladó. 
(06-70/261-6102
Oháza, Zombai u. 61. sz., 3 szobás ház 
eladó. (06-20/800-7768, 06-20/208-9471

37 AK föld az csorvási gazdáknál eladó. ( 
06/30/298-9737
18,12 AK, 1,46 ha föld eladó Gádoroson. 
Helyrajzi szám: 0.42/1. ( 06/30/9356-517
Német partnereim részére keresek 
családi házat, tanyát, nyaralót. ( 30/282-
9225.
Oházán 3 szobás családi ház garázzsal, 
nagy udvarral eladó. ( 06-70/318-7657
Eladó szántóföld Oházán Béke Tsz 
0608/22 hrsz. 1,5 ha, 59 AK, Gyopáros, 
Napsugár utcában 610 m2-es, beépíthető 
telek, Gyopáros, Kárász utcában 2415 m2-es 
beépíthető telek. ( 06-30/8600-975
Családias zöldövezetben 67 m2-es 
társasházi lakás plusz garázs, 200 m2-es kert, 
óvoda, iskola bolt mellett, alkalmi áron eladó. 
(06-20/231-3372
Ház eladó: Újosztás, Fő. u. 18-20. sz., 
800 négyszögölös területen. Irányár: 3 M Ft. 
( 06-70/770-5900
Végegyházán bútorozott összkom-
fortos családi ház eladó. ( 0630/771-3748

JÁRMŰ
Használt és új gumiabroncsok-felnik -sze-
mély-teher-mezőgazdasági- szerelése, javítá-
sa, értékesítése, felnijavítás. Gál Gumiszerviz, 
Kardoskút, Petőfi u. 29.(06/30/474-4457
Kisteherautó és személyautó bérel-
hető. ( 06-20/262-3962.
Autókat, kisteherautókat veszek! 
Azonnali készpénzfizetéssel! 
Bármilyen érdekel! Keleti is! ( 
0630/231-7750
1992-es évjáratú platós Renault Master 
eladó, felújított adagoló és kipufogórendszer, 
tartalék önindító, pótkerék, + 2 db 85%--os 
nyárigumi, jó motor és sebváltó. Irányár: 670 
ezer Ft. Tótkomlóson. ( 0630/219-3438
VW Bora  1.6 B. 99-es évjárat, 11 hó 
műszakival eladó. ( 06/30/830-6484
B-es Opel Corsa eladó. ( 06/30/5110-
196
Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásáro-
lom. ( 30/421-85-75, 70/424-78-20.
Utánfutó eladó. ( 70/42-478-20.
Zetor Crystal 120-45 eladó, 2.1 M/Ft. ( 
06-30/479-3710
Jumz-65 traktor eladó. ( 06-30/401-
5403
Utánfutó, 2 m hosszú, külső kerekesen 
eladó. 125.000 Ft. ( 70/424-7820.
Skoda Fabia combi 1.4 dizel, 2007-es, 
megkímélten eladó. Cserét beszámítok. ( 
70/424-7820.
Opel Astra F műszakival eladó. ( 
70/632-5836.

Renault Scenic 1.9-es, dizel, 2002-es, 
Renault Megan 1.4-es, 1998-as eladó. Cserét 
beszámítunk. ( 70/632-5836.
Utánfutó 4x2 m-es, dupla tengelyes, 
külső kerekes, lejárt műszakival eladó. ( 
70/424-7820.
Lakókocsi telepítésre eladó. 
Szállításban segítek. ( 70/424-7820.
Lakókocsi 2 év műszakival, 6 személyes 
eladó. Kisebbet beszámolok. ( 70/424-
7820.
VW Bora -1,6-os, B, 1999-es évjárat, 11 
hó műszaki, Fiat Tempra -1996-os- eladó. ( 
06-30/830-6484
Opel Corsa eladó. ( 06-30/5110-196
1300-S LADA másfél év műszakival 
eladó. ( 06-30/299-4614

KERES
Keresek megvételre termőföl-
det Nagybánhegyes, Gerendás és 
Pusztaföldvár, Csorvás környékén.
( 06-20/346-4975
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos 
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO-hegesztõt, mûszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. ( 
0670/624-5475
Figyelem! Vásárolok mindennemű 
porcelánfigurákat, üveg-, réz- és bronztárgya-
kat, kortárs és régi festményeket, régi cseré-
pedényeket, régi könyveket, használt tollat és 
teljes hagyatékot, fali-, zseb- és karórákat. 
Hívásra házhoz megyek, készpénzzel fizetek!  
( 0630 375-7605, 0670 775-4163.
RÉGI motorokat keresek, Simson, 
Jawa, MZ, stb. ( 06/20-572-5142.
Mopedautót vásárolnék, reális áron. 
( 06/30/793-7099
Mindenféle vasat megveszek, érte 
megyek. ( 0630/8299-3336
Disznóvágó asztalt, gyalupadot, 
satupadot, tollat, hagyatékot veszek. ( 
06-30/828-7727
Leinformálható, nyugdíjas férfi keres 
kb. 35 m2-es, bútorozatlan lakást, házat, hét-
végi házat hosszútávra, Orosháza, Gyopáros, 
Tótkomlós, Békésssámson körzetében. 
Esetleg kisebb házat vennék havi részletre 
- megegyezéssel.  Irányár: 35.000 Ft. ( 
06-70/250-6410
1+2 félszobás lakást keresek megvétel-
re. ( 06/20/276-3937
Hagyatékot, régiséget, húsdarálót / 
22-es, 32-es /, demizsont, könyvet,  szer-
számféléket vásárolok. ( 06-70/391-2503
Idős házaspár kisegítő családtagot 
keres „ fiatal pár személyében” jeligére a 
szerkesztőségbe. 

Multicart vásárolok, billenő platósat, 
„B” kategóriásat, okmányokkal. Műszaki nél-
küli is érdekel. Idős házaspár kisegítő 
családtagot keres „ fiatal pár személyében” 
jeligére a szerkesztőségbe. (0630)705-1569.
Keresek Budapesten tanuló mate-
matika szakos egyetemistát / vagy tanárt/ 
hatodikos kislány korrepetálására.  (06-
30/421-2373
Nyugdíjas hölgy szintén nyugdíjas 
lakótársat keres. ( 06-30/585-0320  

OKTATÁS
Aranykalászos gazda, méhész,  
dajka, eladó, boltvezető, vagyonőr, ven-
déglátó OKJ-s képzések. A tanfolyam és 
távoktatás helye: Orosháza www.okjcentrum.
hu E:000846/2014/A001122 ( 06-30/310-
8934.
Szakács, cukrász, pincér, vendéglá-
tásszervezõ, vendéglátó üzletvezetõ, vendég-
látó eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam.( 06-70/637-4750. www.minervakft.
hu; (E-00909/2014/A001-A011).
Tanuljon angolul beszélni, anyanyelvű 
tanárral. haladóknak - teljesen kezdőknek, 
délelőtt is. ( 06/30/184-8414
Lovári nyelvtanfolyam és államvizsgá-
ra felkészítés. Február 16-tól, Vizsga júniusba 
! Képes vagy rá ! Hívj ! (06-20/451-1135

SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítás bontás nélkül, víz-
vezetékszerelés. 06/30/712-6216
Tehertaxi, fuvarozás, költöztetés, 
rakodókkal is. Helyben és vidékre.  Gelegonya 
József(+36/30/955-1863.
Kútfúrás. Saját készítésű, réselt szű-
rővel, sárgaréz szelepekkel, a kútra 10 év 
garancia.  (06/30/3387-737
Kőművesmunkát, burkolást, térkő-
lerakást, tetőjavítást, csatornázást, festést, 
bádogosmunkát,  kerítések építését  vállalom. 
( 06/30/468-4060
Tehertaxi. (+36/30/399-0999 
PC-DOKI Házhoz megy! Számítógépek 
javítása, korszerűsítése.  Új Számítógépek 
összeszerelése, házhozszállítása.-Szakta-
nácsadás. � ( � 20/44-88-307
Kályhák, kandallók újrasamottozá-
sa. (06/30/338-7737
Favágás, fakivágás garanciával. ( 
0630 311-9523.
Tehertaxi, árufuvarozás, költözte-
tés. ( 06/30/938-4412
Csontkovácsolás Oházán: ficamok, 
rándulások, gerincsérv, derékfájdalmak, 
végtagzsibbadások kezelése. ( 06/30/329-
3805

Kútfúrás. ( 06/30/554-5544
Májer Ékszer minden csütörtökön. 
Tartós használatú nyakláncok, karkötők, 
egyedi gyűrűk, karikagyűrűk készítése, javí-
tása, kőpótlás. Oh., Kölcsey u. 13.

Fák metszését vállalom. ( 
06/30/799-8975

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: 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!

Fürdőszoba felújítást,
teljes körű hidegburkolást

és kőművesmunkát
vállalok. 

3 0 / 6 3 6 - 07 6 2
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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

REDŐNY
Harmonikaajtó, szúnyogháló,

szalagfüggöny, reluxa, javítások,
gurtnicsere, átszabás.

Műanyag nyílászárók
garanciával!
Ingyenes felmérés!
Folyamatos akciók!

06-30/374-2606
HÉTVÉGÉN IS!

plesoka55@gmail.com

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

JAVÍTÁSA
hétvégén is. Hibabejelentés:
0670 394-5640

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. 

BAROMFI-
TELEPEK
ELADÓK.

20/956-8892

FELVÉTELT HIRDETÜNK
kunszentmártoni mintaboltunkba

(5440 Kunszentmárton, Bethlen u. 2.)

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkakör betöltésére, napi 8 órás munkaidőbe.

Feltételek:
•  élelmiszer- és vegyiáru eladó, illetve

pénztárosi végzettség,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• rugalmasság.

Előny:
• érettségi bizonyítvány,
• húsértékesítésben szerzett tapasztalat.

Jelentkezni lehet
a kiss.edit@hungerit.hu e-mail címen.

A HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt.
felvételt hirdet

HŰTŐHÁZI RAKODÓ
munkakör betöltésére

azonnali kezdéssel.
Feltétel:

• 3 műszak vállalása.

Előnyt jelent:
• targoncavezetői engedély.

Az önéletrajzokat kérjük az alábbi címre eljuttatni:
HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály

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

Érdeklődni a 63/510-544-es telefonszámon lehet.

Sóder, homok, kő, föld, töltésanya-
gok kiszállítással megrendelhető! ( +36-
20/4824603
Baromfikopasztást vállalunk, kony-
hakészre. ( 06/30/245-7332
Figyelem! Tetők javítását, áthajtását, 
szegélyezését, fóliázását, bádogozását, és új 
tetők készítését vállaljuk. Referenciákkal ren-
delkezünk. Kedvezményes anyagbeszerzés. 
( 0670 4328-483.
Tetőszigetelést vállalok. ( 0670 432-
8483
Számítógépe nem működik? 
Otthonában megjavítjuk! Hívjon most! ( �06-
70/244-4141
Trapézlemez-tetők készítését válla-
lom. ( 0630 935-6800.
Palatetők javitását és tetőszigetelést 
vállalok. ( (30) 935-6800.
Beázások javítását vállalom. ( 0670 
432-8483.
Kőművesmunkát vállalok. ( 
06/30/688-5643
Gépi földmunka, tuskó írás, rakodás, 
bejáró, útépítés, úthengerezés. ( +36-
20/4824603
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 vállalok. ( 
06/20/9589-333
Gipszkartonszerelést vállalok: 
mennyezet, előtérfal, válaszfal, 
díszítő dobozolás, hőszigetelés. 
Minőségi munka , kedvező ár! ( 
06-70/543-4949
Bútorszállítás-Költöztetés ! 
Megbízható, pontos, gyors, prezíc 
munkaerõ kedvezõ árfekvésben. 
Benke János. ( 06-20/973-8344

Tetőfedő bádogozás, cserépléce-
zés, széldeszkázás, szegélyezés, ereszcsa-
tornázás,Lindab lemez felrakása anyagbe-
szerzéssel együtt vállalom. ( 0670/566-
4595
Takarítást vállalok. ( 06/20/953-5165
Gyümólcsfák metszését vállalom  
( 06/30/468-4060
Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkát, új 
tetõ építését, régi tetõ újítását, Lindab lemez-
tetõ készítése 3500 Ft/m2 munkadíjjal együtt, 
ereszcsatorna rendszer újítását, javítási mun-
kálatokat, hõszigeteléseket, festést, mázolást, 
kúpcserép kikenést, épületek bontását, lapos-
tetõ szigetelést, kémények bontását, felújítá-
sát, kerítés bontását és javítását, az ország 
minden pontján vállalom. ( 20/477-7742, 
30/723-4133
Bármilyen bádogos munkát válla-
lok, ereszcsatorna 2500,-FT/m munkadíjjal, 
Lindab lemez anyagbeszerzéssel, széldeszka-
javítás, cserepezés, tetőszigetelés, lambériá-
zás. 0670/3529-880
Kőművesmunkát és hidegburkolást, 
festést, hőszigetelést  vállalok.(06/30/768-
9817 
Fametszést, fakiszedést, kertrende-
zést vállalok. ( 06/30/2616-855
Teljes körű hitelügyintézés: Legjobb 
banki ajánlatok 1 helyen  lakáshitel, személyi 
hitel, szabadfehasználású .( 06/30/654-
9056 vagy személyesen Izisz szolárium Tóth 
Istvánné Oh., Rákóczi u. 4. 
Költöztetést vállalok. ( 06/30/511-
0196
Udvartakarítást, lomtalanítást, sze-
métszállítást, elszállítását vállaljuk. ( 
06/20/460-5230
Kivehető fogsor készítése, javítása, 
fogpótlás, alábélelés, kapocs, törésjavítás 
garanciával. ( 30/908-1798.
Kapuk készítése. ( 30/928-1085.

Duguláselhárítás bontás nélkül, víz-
vezeték szerelése. ( 06-30/312-6216
Lomtalanítás a pincétől a padlásig. ( 
06-70/262-5070.
Törmelékszállítást, udvartakarí-
tást, gallyelszállítást  vállalok. ( 
06/30/356-7324
Udvartakarítást, rossz hűtők, mosógépek, 
lomok elszállítását , fák kivágását vállal-
juk ( 06/20/460-3773
Bádogos, ácsmunkát, tetõfedést, 
tetõjavítást vállalok. 06-30/313-7110

MUNKA 
Avon-tanácsadókat keresek. Küldj 
SMS-est, visszahívlak. Regisztráció 
esetén ajándékot kapsz. 
(06/30/524-2741
Technológia szereléshez keres 
munkatársat B. kategóriás jogosít-
vánnyal és szerelési tapasztalattal 
szentesi telephelyű cég. Agrotech-
Komfort Kft. Érd.: 30/219-2823, 
info@agrotk.hu
Villanyszerelőket keres B kategó-
riás jogosítvánnyal és szerelési 
tapasztalattal szentesi telephe-
lyű cég. Agtórotech-Komfort Kft. 
Érd.:( 30/219-2823, info@agrotk.hu
Dolgozni akaró, munkájára igényes 
takarítónőt azonnali kezdéssel fel-
veszünk. Amo ( 06/30/967-3833
25 év alatti, OKJ-s bizonyítvány-
nyal rendelkező munkatársakat 
keresünk napelemes rendszerek 
és naperőművek kivitelezéséhez. A 
szakirányú végzettség nem feltétel! 
Jelentkezés: (+36-30/929-41-83
A Kubik Ételbárba kisegítő-pultos mun-
katársat keresünk. Érd.: (06-20/213-9992
Baromfitartó telepre gondozót felve-
szek. ( 06/70/608-7214
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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

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

Ponyvás-nyergesre 
keresünk - belföldi -

munkára
GÉPKOCSIVEZETŐT.

Orosházi telephely, 
szabad hétvége.

06-20/9422-430, truckmaster@globonet.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
Kollégákat keresünk Ózdra!

Versenyképes bérezés (akár havi 200.000 Ft) 
béren kívüli juttatások, előrelépési lehetőség és céges 

buszjárat!

Ne hagyja ki a lehetőséget! 
JELENTKEZZEN MOST!

Bővebb információ:
tengelyne.krisztina@work-force.hu

+36 20/269 96 83

MUNKALEHETŐSÉG! 
PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKA- 
VÁLLALÓKAT OROSHÁZI MUNKAVÉGZÉSRE  

KIKÉSZLETEZŐ, BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ,  
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ POZÍCIÓKRA.

+36 20 934 40 16 • tirpak.rita@work-force.hu

Work Force Kft.

Az OROSházaGLAS K�. pályázatot hirdet

MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe, 2 műszakos munkarendbe.

Feladatok: • termékek vizuális ellenőrzése, mérése, minősítése
• mérések dokumentálása, jegyzőkönyvek kiállítása
• a gyártási terület támogatása minőségügyi oldalról

Feltétel: • középfokú végzettség
• számítógépes ismeretek / Word – Excel 

gyakorlati szintű ismerete
• precizitás, megbízhatóság, felelősségteljesség 

ELŐNY: • hasonló területen szerzett tapasztalat 
• mérőeszközök gyakorlati szintű ismerete

• műszaki rajzolvasás 
Fényképpel ellátott önéletrajzot várunk az 

allas@oroshazaglas.hu e-mail címre!
Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 
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PAPÍR, FÓLIA FELVÁSÁRLÁSA.
Mihalics Tüzép

06-30/249-5908.
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RAKODÓKKAL IS. Helyben és vidékre. Gelegonya József +06 (30) 955-1863

MADE IN GERMANY

műanyag ajtók, ablakok
garázskapuk, árnyékolók

PORTOS alumínium redőnyök
raktárkészletről azonnal!

Viszont eladókat keresünk!

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

Az ERZOL 2000 Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy a Gádoros, 

külterület, 47-es sz. főút 
1+690 km szelvény melletti 

22kV-os légvezetékre 
felszerelt oszlopkapcsolókat az 

NKM Áramhálózati Kft.
2019.02.22-én 

FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZI. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy  

az elektromos berendezések 
megközelítése, érintése  

TILOS és ÉLETVESZÉLYES!

Orosházára keresünk fizikai mun-
kást,forgácsolót,esztergályost,megmunkáló 
központba munkavállalót, bevont elektródás 
hegesztõt.  20/500-6276.Nivella Kft.
Villanyszerelõ munkatársat kere-
sünk Siófokra. Bér: 11-13.000 Ft/nap. 
Szállás biztosított. info@karaszvill.hu Kárász 
-Vill Kft.
A Kubik Ételbárba ételkészítő-pultos 
munkatársat keresünk. Érd.:(0620/213-
9992
Orosházi cégünk gyakorlattal ren-
delkező gépkezelőt keres forgórakodóra! ( 
+36204824603
Gyakorlattal rendelkező traktorost, 
kombájnost keresünk felvételre. Fizetés 
megegyezés szerint. / Agro Malmos Kft/ ( 
06/30/569-3826
A KOMLÓS 2005 Kft. szegedi telephe-
lyére keres öntvénymegmunkáló munkakörbe 
munkatársakat. A munka jellege betanított 
munka, szakképzettséget nem igényel. 
Bérezés megegyezés szerint. Vidékrõl a bejá-
rás megoldott. Érdeklõdni a(06709401263-
es telefonszámon kizárólag munkanapokon 8 
és 16 óra között.
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)
Székesfehérvári ruhaválogató 
üzembe egy mûszakos munkarendben 
betanított munkásokat keresünk! A munkaidõ 
H-P-ig 8-17 óráig tart! Szállást biztosítunk! 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a text-
radekft@gmail.com címen lehet. (Textrade 
Kft.)
Kocsikísérõ sofõrt keresünk nagy-
mágocsi székhelyû céghez. B kat. 
jogosítvány szükséges. ( 30/938-
2868 Comix System Kft.
Lakatosokat keresünk vidéki munká-
ra nettó 230.000 Ft-tól.( 30/310-6098, 9-17 
óráig, Kormos Attila
Szalai Dózer Kft. nyerges-billencses 
munkára E. kategóriás gépjármû 
vezetõt felvesz dunántúli hetelõs 
munkára. Szállás, utazás biztosít-
va. Kiemelt bérezés. Érdeklõdni: 
06/20/910-6869.

Kecskemét környéki fémipari nagy-
vállalathoz keresünk betanított dol-
gozót, valamint: végzettség nélküli, 
gyakorlattal rendelkező hegesztőt, 
lakatost, CNC gépkezelőt, lézer-
gépkezelőt, présgépkezelőt és 
epoxi kabinost kiemelt bérezés-
sel. Szállást, utazást biztosítunk. 
Érdeklődni 8-16 óra között:( 
06-70/940-25-62 -JOBmotive Kft.-
Férfi -női munkaerőt keresek virág-
kertészetbe.( 06/30/326-0232
Orosházi betanított munkát kíná-
lunk. Infó: (06-20-934-4016. Work 
Force Kft.
Gyõri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztõket és szalagmunkára férfi dolgo-
zókat korrekt bérezéssel felveszünk. Szállás 
ingyenes, utazást térítünk.( 06-20/949-
3036 Gekko Hungary 2014 Kft.
Autószerelőt és autóvillamossági 
szerelőt keresek, kiemelt bérezés-
sel Mezőhegyesre. ( 0630/326-
8218 
Villanyszerelőt, villanyszereléshez 
értő embereket keresünk vidékre, nettó 
230.000 Ft-tól.( 30/310-6098, 9-17 óráig, 
Kormos Attila
Kardoskúti állattartó telephelyre 2 
fő férfi munkaerőt keresünk ottlakással.(  
06/30/645-0610
Orosházi virágkerteszetbe helybeli, 
női munkavállalót keresek.(  06-70/290-
1208
Autóbontóba munkaerőt keresünk 
kiemelt bérezéssel. / Zalai - Autó Kft / 
(06/70/948-8908
Munkalehetőség Esztergom Suzuki 
gyár. Fizetés 190.000 Ft nettó, 3 hónap után 
+ 30.000 Ft, ingyenes szállás  / Tóth Istvánné 
/.( 06/30/654-9056
CO2-hegesztõket, ipari fényezõket, 
lézervágó gépkezelõket keresünk 
kiskunmajsai munkahelyre hosszú 
távra. Kiemelten magas bérezés, 
utazási költségtérítés, szállítás 
vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított. ( 06-70/384-7636, 
femmunka.eu@gmail.com (Cor-Tex 
Euro Kft.)
Metszéshez értő embert keresek. ( 
06/30/468-4060
Piaci munkára márciusi kezdéssel női 
vagy férfi munkaerőt keresek jó kereseti lehe-
tőséggel. ( 06-70/675-1435
Éjszakai műszakba pékáru csoma-
golására női raktárost felveszünk. ( 06 
70 39 789 37

TÁRSKERESÕ
Dúskeblű ismerkedne. ( 06/70/295-
5640
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy 
ismerkedne.( 06-30/211-5442.
Társközvetítés. ( 0630 355-2039.
Feltűnően csinos lány ismerkedne. 
(06/30/9913-804

19 éves cicababa ismerkedne.  
(06-30/953-3189
 Kedves, 23 éves lány ismerked-
ne.(06-20/373-2432
Dúskeblű, új lány ismerkedne Oházán.( 
06/30/576-8913

KIADÓ
Belvárosban garázsok kiadók.( 
06/30/9535-224
Kert művelésért kiadó.( 06/30/612-
2296
Garázs kiadó.( 06/20/567-6538
Csorvás központjában a Cooppal 
szemben üzlethelyiség kiadó. Kisebb vásárok 
céljára is alkalmas. ( 06-30-2056977
Belvárosban 1 szobás , bútorozatlan 
lakás kiadó.( 06/20/961-2639
Igényesen felújított, 2 szobás, nagy 
konyhás,  II. emeleti, egyedis, nem bútorozott 
lakás extrákkal (sarokkád, új konyha stb.) 
kiadó egy-két fő részére. 60 ezer Ft + 1 havi 
kaució + rezsi. Czédula Ingatlaniroda ( 
06-30/6555-165.
Liget utcán 1. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás kiadó. 65.000 Ft/hó + 2 havi kaució 
+ rezsi. ( +36 20 4166 840.

VEGYES
Centrifuga eladó. ( 06/30/602-9954
MT tehenek 270. 000 Ft, tejhűtő, eladók 
. ( 06/20/297-5363
Száraz fűrészpor füstöléshez, fűszer-
paprika / 2800 Ft / kg / eladó Oházán. ( 
06/30/2078-860
Elektromos betegágy tartozékai-
val, gurulós etetőszék, WC-szék eladó.( 
06/70/3223-874
Süldő, hízó eladó.( 06/30/382-8287
Kisbálás jóminőségű lucernaszéna 
eladó Oházán.( 06/30/358-3815
Eladó 130-180 kg-ig hízó, 360 Ft / kg.( 
06/30/947-4786
Burgonya kis és nagy tételben, zuha-
nykabin, sütni való tök eladó.( 06/30/572-
5530
Eladó körbálás gyepszéna, kukorica-
szár, szalma, tető alatt tárolt körbálás lucer-
naszéna. ( 06/20/416-4676
Bútorok, famázsa, terménydaráló 
eladó. ( 06/70/366-8441, 06/30/960-7936
Pótkocsik, gabonavetőgép, ekék, 
fűkasza, kalmárrosta, 46 AK föld eladók. C 
06/30/479-1066
Nyári Farm: Közvetlen a termelőtől, 
állatorvosilag ellenőrzött minőségi termé-
kek. Árusítás mozgó boltból.Érdeklődés: 
V06-70/515-40-32 Friss, bontott csirke: 
749 Ft/kg, Házi, füstölt szalámi: 2690 Ft/
kg. Orosháza:Időpont: február 21. (csütörtök), 
Arany János u. 2. p.  15:00 Csorvás: Időpont: 
február 21. (csütörtök) Piac területén 11.15-
12.00. óráig.
Eladó 7 db malac és 6 db kis súlyú hízó. 
( 06-30-291-8623.
1 db kecskebak eladó.  ( 0630/366-
9818,  0620/612-5404

22 db körbálás gyepszéna eladó. ( 
06/30/5032-487
Körbálás szár eladó /120 X 125-ös 
/ akár szállításal is Oházán.( 06/30/358-
3815
Süldők, hízók eladók Tótkomlóson. ( 
0620/4888150
Vitrines szekrény, rekamiék, 2 db 
fotel, kihúzható ülőgarnitúra eladó. ( 
0630/903-3805
13 db választott malacok  eladók. 
(06/70/543-7000, 06/70/214-9733
Masszázsfotel eladó. ( 06/30/369-
1477
Kolbászhús kocából (70/30 arány-
ban), egészben vagy darálva 1050 Ft/
kg.  GádorosHús mintabolt, 5932  Gádoros, 
Kossuth Lajos utca 6.  ( +36706306988
Függesztett 600 l-es permetező eladó. 
( 06-30/677-1833.
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 
kiszállítás. Kedvezményeinkért 
hívjon! ( 06-70/316-4431 EUTR: 
AA5879874
Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes 
házhoz szállítással megrendelhető 550 Ft/db. 
( 30/835-1121
Tojótyúk akció! Mélyalmos, jó tol-
lazatú, 15 hónapos sárga tyúk 680 Ft/db. 
10 db-ra 1 db ajándék. Ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. ( 30/896-8811
Tűzifa eladó, házhoz szállítva.(  
0630/493-4293  UETR AA 5699357
Ágaprító eladó, ( 06-30/677-1833.
Tanyasi kakasok, pulykák eladók.
( 06/30/489-9954
Bútorok, famázsa, terménydaráló 
eladó. ( 06/70/366-1441, 06/30/360-7936
Nagyon szép tollas tojótyúkot március 
9-re előjegyzek. Kérésre megtisztítjuk, ház-
hoz szállítjuk.( 62/297-079, 30/299-3168
Varrógép, üstházak, üstök, elektro-
mos húsdaráló, fagyasztóláda, mikro eladó. 
( 06/30/298-9737
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
Fűmag, fűszéna eladó. ( 0620/580-
4232
Cirkula eladó. ( 06-30/677-1833.
Süldők és kissúlyú hízók eladók. ( 
06/30/482-6062

Kompresszor eladó. ( 06-30/677-
1833.
Bajnok szekrénysor, fa karfás fote-
lek, ágyneműtartós kanapé eladó. 
( 06 30 9454 782
Kombinátor eladó. ( 06-30/677-1833.
Fűkasza eladó. ( 06-30/677-1833.
Vágómarha folyamatosan eladó. ( 
30/967-77-00.
Kuvasz kiskutyák eladók. ( 30/442-
11-61.
Csokoládé labrador kiskutyák 
eladók. ( 20/424-3082.
Dobermann 3 hónapos kan kiskutya 
nagytestű szülőktől eladó. ( 70/424-7820.
Szójadara házhoz szállítással. ( 
30/228-0881.
Tápkockás karalábé-, fejes-, kelká-
poszta-, karfiol-, brokkoli-, saláta-, zellerpa-
lánta eladó. (  06-30/625-25-93
Kisbálás széna, szalma, here, takaró-
ponyva, furnérlemez eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. ( 06-30/902-6002
Használt, alumínium gurulós állványt 
keresek. Csempekályha eladó. ( 20/367-
68-89.
Asztali csontfűrész eladó. ( 
06-20/496-4470
Fabrikett és tyúkoknak vegyesmag 
eladó. ( 06/30/511-8629
Elektromos kerékpár eladó. ( 
06-30/677-1833.
Amerikai óriásposták eladók. ( 
06-20/452-2688.
Fát kivágásra veszek. ( 70/414-
0309.
Kazán, radiátor, vízmelegítő, kály-
ha, hűtő, fagyasztóláda, sparhelt eladó. ( 
70/414-0309.
Bármilyen épület bontását vállalom. 
( 70/414-0309.
Fajtatiszta puli kiskutyák oltva eladók. 
( 06-30/482-6082
Naposcsibe íratható március 13-ra, 
fehér és sárga húshibrid, kettőshasznú sárga 
és tarka. ( 06-30/526-7009, Oháza, 
Szabó Lőrinc utca 38. sz.
Claas dominátor, műtrágyaszóró 2 
tárcsával eladók. ( 06-30/562-7211
60 q szárított, tisztított kukorica, 
ugyanitt 2 db 120-150 kg-os hízó eladó. ( 
06-30/716-6184
Közelellős kecskék eladók. ( 
06/70/209-4884
Fekete bikaborjúk eladók. ( 
06/70/209-4884
Eladó 7 db malac és 6 db kis súlyú hízó. 
( 06-30-291-8623
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