BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS

A Csaba Metál Öntödei Zrt. 1999. augusztus 1-én alakult, 100%-ig
magyar magántulajdonú vállalat. A Zrt. Békéscsabán 2005.
júniusig kizárólag alumíniumnyomásos öntészettel foglalkozott
fõként autóipari beszállítóként, majd ezt követõen felvásárlással
kiegészült a társaság szeghalmi telephelyén folytatott fémszerkezet-gyártással. Békés megye egyik legnagyobb munkáltatójaként,
2 telephelyén jelenleg 1.000 fõt foglalkoztat.
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Nyitott pozíciók
Minõségbiztosítási mérnök
Beszerzési ügyintézõ
CNC mérnök
Készüléktervezõ mérnök
Projekt mérnök
További információ megtalálható a cég honlapján:

www.csabametal.hu/hu/allasajanlat
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal: munkaugy@csabametal.hu
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A farsang története
A farsang a vígság azon idõszakát jelzi, mely a húsvéti
nagyböjtöt megelõzi. A Farsangot rendesen jan. 6-ától
hamvazó szerdáig számítják. Velencében már István-napján (dec. 26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor
(jan. 20.) kezdõdik a Farsang, Rómában csakis a hamvazó
szerdát megelõzõ 11 napot mondják Farsangnak. illetve
karnevál-nak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelõzõ héten tartják a voltaképpeni Farsangot, mely minálunk húshagyó kedden éri el befejezõ tetõpontját. A Farsang hazája
Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei
Farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik.
Farsang ma
A farsang vízkeresztkor (január
6.) kezdõdõ és hamvazószerdáig
(változó idõpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlõdõ ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelõzi a
karácsonyi ünnepkör, és követi a
húsvéti ünnepkör, pontosabban
annak kezdete, a húsvétot megelõzõ 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt
mulatozás, dús lakomák idõszaka, amikor búcsúzunk a téltõl és
köszöntjük a tavaszt.
Farsangi népszokások
A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget - sikertelen üldözését
követõen végül - a keresztény
egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a
farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német fasching
szót vettünk át a karnevál helyett
ezen idõszak, és a hozzátartozó
hagyományok megnevezésére.
Nem kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok
jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt elõtt. A gazdag
lakomákkal a természetet kívánták bõségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az

MUNKA
A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben elõzetesen ellenõrizzék a hirdetések valós tartalmát, a
munkaügyi központoknál tájékozódjanak,
hogy bejegyzett magán-munkaközvetítõrõl
van-e szó, a munkaközvetítõnek ne adjanak
pénzt, és a munkaszerzõdést csak akkor írják
alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

esküvõket is. A legismertebb farsangi népszokások az aszszonyfarsang, alakos játékok, farsangi
jelmezek, köszöntõk, farsangtemetés. Farsanghoz kötõdik egyik
legérdekesebb népszokásunk, a
mohácsi busójárás is. Az ételek
közül Magyarországon tipikusan
a húsételek, kocsonya, káposzta
és a farsangi fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt elsõ
napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt
(mai modern verzióban az éttermek kedvezményekkel várják a
vendégeket egy kiadós lakmározásra).
A farsangi idõszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a
farsangi fánk. Garantáltan még a
legnagyobb akaraterõvel rendelkezõk sem bírják ki, hogy legalább farsangi idõszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi
fánk kedvéért! Farsangkor fánkot
kell enni, és illik házilag is készíteni! A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is
léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba..
A farsangi szokáshagyományokhoz tar tozó farsangi fánk
ugyan csábítóan finom édesség,
mégis elkészítésére általában

csak a bátrabbak vállalkoznak. A
fánk alapesetben élesztõs, édes
kelt tészta, amelyet bõ olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény
érdekében baracklekvárral töltünk. Nemzetközi kitekintés: természetesen a különbözõ nemzetek saját fánkja, fánk megfelelõje
is megtalálható, így a német Berliner Krapfen, az amerikai donut,
a francia beignet.
A legismertebb farsangi fánk a
szalagos fánk, amely nevét a
barna fánkon körbefutó, a fánk
tökéletességét jelzõ fehér csíkról
kapja. Ahhoz, hogy ez a szalag és
a fánk is tökéletes legyen, bizony
kell némi rutin, és néhány fortély,
például: kiváló és szobahõmérsékletû alapanyagok, a megfelelõ
fánk méret, bõséges és kellõ
hõmérsékletû olaj, stb. A farsangi
szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna színû,
gömbölyded. Szintén ismert még
a csöröge, vagy forgácsfánk, és a
rózsafánk, ezek elkészítése némileg egyszerûbb, de szintén olajban történõ sütést igényelnek.
Forrás: www.mngsz.com

Eladót keresünk! Békéscsabai Békéscsabai munkahelyre szabútorüzlet keres, bolti eladói kácsot, konyha kisegítõt felvevégzettséggel rendelkezõ nõi szünk. 06-30/9834-103
bolti eladót, fiatalos lendületes
Békéscsabai munkavégzésre
csapatba. A fényképes önéletraktári dolgozó munkakörbe
rajzokat várjuk a polstylkft@
gmail.com e-mail címre. Jelent- keresünk jó fizikai állóképességgel
és érvényes targoncavezetõi
kezési határidõ: 2017.02.15.
Napilap kézbesítõket és szórólapterjesztõket keresünk Békéscsabán, Gyulán, Békésen. 0620/779-2423

jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat.

Teljes munkaidõs munkavégzés, biztos
jövedelem, hosszú távú foglalkoztatás.

Jelentkezéseket a
ber@uniconrt.hu e-mail címre
várjuk!
Érdeklõdni munkaidõben a
+36-30/935-4180 mobilszámon.

Gyulára, román városrészbe,
Békéscsabán lakástakarítást korán reggeli kézbesítésre újságkihordót keresünk. 06vállalok. 06-30/227-7895
30/482-0080
Békéscsabai cég önállóan dolHázi segítségnyújtásra szociális gondozókat és társadalmi Békéscsabai munkahelyre 6 gozni tudó ács-, állványozó
gondozókat keresünk. Jelent- órás ételkiosztót felveszünk. szakmunkást keres. 06-30/
240-7740
kezni munkanapokon 8,00- 06-30/9834-103
10,00. 06-20/998-3943
Békéscsabai pizzériába pizza Hegesztõket és robotkezelõket
keresünk hódmezõvásárhelyi
Békéscsabán bedolgozós var- futárt felveszünk.
munkahelyre. Tel.: 06-20/320rónõt keresek, varrodába is. csabaipizza@gmail.com,
5229
06-20/475-2828
06-70/551-8797

Orosházi szállítmányozási cég
lehetõleg mérlegképes könyvelõt keres angol vagy német
nyelvtudással. Érdeklõdni önéletrajzzal e-mailben:
Békéscsabai betanított gépke- a.csizmadia@offergeld.com
zelõi munkára keresünk munkatársakat, folyamatos munka- A Trezor-Liktor Zrt. jó kereseti
végzésre, kiemelt bérezéssel. lehetõséggel az alábbi pozíciókra keres munkaerõt: fémipari
Érd.: 06-30/606-2214
áruszállító,
Üzletvezetõ helyettes kollégát segédmunkás;
keresünk! Feladatok: értékesí- elõny román nyelvismeret; péntés, szakszerû ügyfélkezelés, zügyi vezetõ asszisztens. Jeadminisztráció.
Elvárások: lentkezni a kozpont@trezor.hu,
érettségi, mûszaki beállítottság, 06-30/748-7190 telefonszászámítógépes ismeretek (Word, mon, ill. személyesen a BékésExcel), minimum két éves mun- csaba, Illésházi 18. szám alatt.
katapasztalat. Jelentkezni fény213.000 Ft bruttó fizetés, inképes önéletrajzzal:
gyen szállás, elõleg megoldott.
erdei.zoltan63@gmail.com
Alkalmazottat felvesz ingatlani- Sárvárra betanított munkásokat
roda fõ vagy másodállásban (a- keresünk több mûszakos munlapbér+ jutalék). 06-30/334- karendbe. Érd.: 06-20/2245262
0242, 06-30/791-0950

Mezõberényi munkahelyre, hagyományos gépre maróst, sugárfúróst, lakatost, esztergályost és hegesztõt felveszünk.
Tel.: 06-20/949-3036
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Békéscsabán, Szigetvári utcában tetõtér beépítéses, 3 és fél
Gépgyártás technológus
szobás társasházi lakás eladó,
munkatársat keresünk.
kis kerttel, garázzsal. Hasznos
Részletes hirdetés:
alapterület garázzsal együtt 130
www.keramiagep.hu
m2. Ir.ár: 14.900.000,- 06-20/
Ausztriai Nightclub hostess 976-5099
munkára keres csinos lányokat Békéscsabán, Szigetvári utcá19 éves kortól, top keresettel. ban családi ház eladó. +36-30/
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 833-9072
06-30/313-3516
Háromszobás családi ház, felúMUNKA

Békésszentandrási húsüzembe, csontozó munkakörbe, kizárólag gyakorlattal rendelkezõ hentest keresünk. Érdeklõdni: 06-20/255-6465

jítást igénylõ, 2 családnak is alkalmas, kedvezõ áron eladó Békéscsaba belvárosában. 1 szobás földszinti lakást beszámítok. 06-20/612-3798

A Koncsek Trans Kft. gépkocsivezetõt keres furgonra, csak
nemzetközi fuvarozásban szerzett gyakorlattal! Érdeklõdni:
+36-20/416-6840
A gyulai Hunguest Hotel Erkel
felvételt hirdet szobalányi állásra. Bérezés mt. szerint + útiköltség térítés + személyzeti
étkezés. Fényképes önéletrajzokat e-mailben gazdasag@
hotelerkel.hunguesthotels.hu
címre személyesen, a szálloda
recepciójára várjuk.
I N G AT L A N

Békéscsabán, Csiki utcában
összközmûves 740 m2-es telek
eladó 6,9 MFt. Elcserélhetõ belvárosi üzlethelyiségre vagy maximum elsõ emeleti lakásra, értékegyeztetéssel. 06-20/9579-496

Békéscsabán, Kazinczy lakóteIngatlanok adás-vétele, közve- lep kedvelt részén földszinti 1
títése, értékbecslés, hívjon! 06- szobás lakás eladó. +36-30/
833-9072
30/418-8373

Nagykamaráson remek állapotú, 2 szintes ház eladó, cserélhetõ békéscsabai lakásra. Irányár: 9,4 MFt. Tel.: 06-30/4188373

Kazinczy ltp.-en eladó 1. emeleti, egyedi fûtésû, 2 szobás, erkélyes téglalakás. Ir.ár: 8,1 MFt.
06-20/985-2119

Sarkadon 3 szobás, ebédlõs,
garázs, nagy kerttel, melléképülettel eladó. 06-70/662-2842

Vállalkozásra alkalmas belvá2
Bartók B. úton 3. emeleti fél- rosi 250 m -es ,kitûnõ állapotú
ingatlan
eladó.
06-30/946Békéscsabán, Mester u. 38. sz. kész állapotú 89 m2 es lakás
2971
alatt 780 m2 telek, hétvégi ház- eladó. 06-30/946-2971
zal eladó. (Csere is érdekel II.
Mezõmegyeren 3 szobás csaemeletig.) 06-30/958-8284
HÕKAMERÁS ládi ház eladó. 06-30/374-9859
Belváros közeli kétszintes, tipVIZSGÁLAT
Békéscsabán, fõút közelében
top, újszerû kis lakás terasszal Energetikai tanúsítvány eladó egy 100 m2-es, össz06-20/537-3285
eladó. 06-70/369-6240
komfortos, központi fûtéses taGyöngyösi 95. ház eladó. 06- Penza ltp. 1 szobás lakás ela- nya, 36 AK földterülettel.
Irányár: 8,9 MFt. Tel.: 06-20/
dó. 06-20/518-7900
70/353-5997. Ir.ár: 4,9 MFt.
502-0207
2
Békéscsabán, a belváros egyik Körös parton 176 m -es tágas,
2
mellékutcájában 7 szobás világos, két szintes családi ház Kenderföldeken 1000 m -es
gondozott
kert
(telek)
kiépített
2005-ben épült családi ház ela- eladó. Irányár: 18 MFt. Tel.: 06öntözõrendszerrel, termõ gyüdó. Irányár: 30 MFt. Tel.: 06-30/ 70/883-8061
mölcsfákkal, pince, teakonyha
418-8373
Békéscsabán, Perczel utca 2., és eszköztárolóval eladó. 06Békéscsabán, Hunyadi téren 3 szobás családi ház eladó. 06- 30/945-1050
elsõ emeleti, belsõlépcsõs, 84 30/710-8377, 06-70/369-6840
Csorváson 2 ha föld és 1000
m2-es lakás eladó. Ir.ár: 14,5
2
m2 es gazdasági épület eladó.
,
BékésÉpítési
telek
1246
m
MFt. 06-30/302-1108
csabán eladó. 06-30/946-2971 06-30/946-2971
Árpád soron 6 szobás, nagy teBékéscsabán, elkerülõ, élõvízlekkel rendelkezõ ingatlan ela- Békéscsabán, Tölgyfa utcában
csatorna mentén, kivont 1009
2
szobás,
erkélyes
4.
emeleti,
dó. 06-30/946-2971
m2-es zártkert eladó. Ir.ár: 990
Békéscsabán, Kenderföldeken téglaépítésû lakás eladó. 06- EFt. 06-20/537-3285
építési telek eladó. 06-30/483- 70/369-8915
Békéscsaba szívében, a piac
9574
Békéscsabán, csendes helyen, közelében, eladó egy 1+2 félLencsési központjában rende- eladó egy 4 szoba +nappalis, szobás, egyedi cirkófûtéses,
zett, karbantartott lépcsõház- ‘90-es években épült családi teljesen felújított, erkélyes,
ban felújított 1+2 fél szobás la- ház, garázzsal, melléképületek- hõszigetelt lakás. Azonnal birkás eladó. Irányár: 7,9 MFt. Tel.: kel, tágas udvarral. Irányár: tokba vehetõ. Irányár: 13 MFt.
15,9 MFt. Tel.: 06-20/502-0207 Tel.: 06-20/502-0207
06-70/883-8061
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Schweidel utcában felújítandó Keresek külföldi papíros autót,
önálló családi ház 3,5 MFt angol jobbkormányosat is, állapottól függetlenül. 06-20/975+36-70/454-1955
1501
2
Derkovits soron 107 m -es laKipufogó-javítás. Békéscsaba,
kás eladó. +36-70/454-1955
Mogyoró u. 7. 06-30/9255-999
2
Jaminában 97 m -es 3.5 szobás központi fûtéses hõszigetelt
ház eladó . Ir.ár: 5.9 MFt 06-70/
532-2170

Hízó, malac eladó. 06-20/
3535-189
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, selyembaromfit és postagalambot vásárolok. Érd.: 0630/843-3322
Hízó, kisbálás lucernaszéna
eladó. Sarkad 06-30/832-4724
MEZÕGAZDASÁG

Gyomaendrõdön (Öregszõlõ)
fél ha föld, kövesút mellett eladó. +36-20/2195-107
3,2 hektár termõföld eladó
Személyautókat, teherautókat Gyulán, 44-es út mellett. Építési
vásárolok készpénzért. Ház- lehetõség (gáz-, víz-, villany behoz megyek, elszállítom. Bár- köthetõ). 06-30/264-1546
milyen érdekel! 06-30/231EGÉSZSÉG
7750
Testmasszázs férfi masszõrtõl.
O K TAT Á S
06-30/368-5291
Believe Egészség Központ
GONDOZÁS
thai masszázs tanfolyam
Eltartást,
gondozást vállalok,
53.000 Ft helyett 24.900 Ft.
www.belivekozpont.hu 06- otthonomba fogadom. 06-30/
3044-179
20/805-8230
TÁRSKÖZVETÍTÉS

Angol, német nyelvtanítás,
vizsgafelkészítés. 06-30/256- Megbízható sikeres társközvetítés. 06-30/355-2039
1377
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne. 06-70/225-1332

Szakmai tanfolyamok:

Eng.sz.: 00158-2012

Békésen fürdõ közelében 200
m2-es 2 generációs hõszigetel
részben újépítésû családi ház 2
Jaminában 3+2 félszobás tég- garázzsal eladó 06-70/532I N G AT L A N
laház 673 m2-es telken eladó 2170
Budapesten keresek eladó la13,99 MFt +36-70/454-1960
kást. Tel.: +36-20/435-3007
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS
Lencsésin tégla, kétszobás, abGyorsan megtérülõ befektetést
Garázsból kialakított üzlethekeres, hívjon! 06-30/946-2971 lakcserés, harmadik emeleti lakás eladó 7,49 MFt +36-70/ lyiség kiadó. Békéscsaba, RáBudapesti kisebb lakást vásá- 454-1960
bai 2. 06-30/3266-732
rolnék készpénzért. Lehet felújífelújított, földszinti Békés, piactéren lángossütõ
tandó is. Tel.: +36-70/949- Kazinczyn
2
22
m
-es
garzonlakás
5,19 MFt komplett berendezéssel együtt
0944
kiadó. 06-30/701-2201
+36-70/454-1960
Körösladány, Jókai u. 3. ház
Fövenyesen elsõ emeleti, 2 Kiadó Mezõberényben ipari teeladó. Érd.: 06-30/833-2428
2
szobás, erkélyes, téglalakás rületen fûthetõ 600 m , illetve
Békéscsabán, VI. kerületben, eladó 7,49 MFt +36-70/454- 400 m2 üzemcsarnok. 06-30/
eladó egy 144 m2-es klímás 1960
968-9680
sorházi lakás, tágas nappalival,
2
gondozott pihenõkerttel, garáz- Békéscsabán az Elõre pálya Békés központjában 60 m -es 2
zsal. Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06- közelében 3 szobás ház garáz- szintes fiatal üzlethelyiség elzsal eladó, 21,9 MFt +36-70/ adó. Ir.ár: 6.5 MFt 06-70/53220/502-0207
2170
454-1953
Kazinczyn eladó egy magasföldszinti, 3 szobás +nagy ét- Jaminában 3 szobás, szép Fényesen presszó és élelmikezõs 72 m2-es, erkélyes lakás. családi ház nagy melléképület- szerbolt eladó. Ir.ár: 11.9 MFt
tel eladó. 13,9 MFt +36-70/ 06-70/532-2170
+36-30/600-3544
454-1953
2
Eladó egy bejáratott, 35 m2-es,
Sopronban 76 m -es, félszuterén lakás (2 szoba-konyha, tá- Békéscsabán, a vasútállomás pizzériaként mûködõ üzlethelyirolóhelyiség, 2 WC, tusoló) + közelében 2 szobás, magas- ség a Lencsési szívében! 7.2
24 m2-es zárt terasszal eladó földszinti, cirkós, téglalakás ela- MFt +36-70/454-1955
akár irodának, vendéglátó egy- dó. 8,5 MFt +36-70/454-1953
ALBÉRLET - KIADÓ
ségnek, üzlethelyiségnek vagy Békésen, a Körös közelében
Bútorozott,
2 szobás lakás Tiborozónak is. Ir.ár: 18,5 MFt. kétszintes, felújítandó, téglaház
Tel.: +36-20/996-3415, hét- eladó, 5,7 MFt +36-70/454- nódin kiadó. 06-30/361-1141
fõtõl péntekig 16 h után, hétvé- 1953
Belvárosban 3 szobás lakás kigén egész nap.
adó. 06-20/513-6086
Eladó lakásokat és házakat keBékéscsaba elsõ kerületében,
resek Békéscsabán és Békésen Kazinczy lakótelepen kétszoösszközmûves, 2 utcára nyíló
meglévõ ügyfeleim részére. bás, elsõ emeleti, bútorozott la950 m2-es telek, lebontandó,
Gyors ügyintézés. +36-70/ kás kiadó. Érdeklõdni: 06-20/
vagy felújítandó családi házzal,
498-9745
454-1953
ipari árammal eladó. Irányár:
Andrássyn, Csaba Center köze12,9 MFt. Tel.: 06-20/502-0207 Eladó egy felújítandó családi
lében egyedi gázos, klímás feház
a
Szõlõ
utca
elején!
14,9
Andrássy úton eladó egy 3
lújított lakás hosszútávra kiadó.
szobás, egyedi fûtéses, 1.eme- MFt +36-70/454-1955
60.000,- + rezsi/hó. 06-20/
leti lakás, tégla építésû házban. Felújítandó családi ház eladó a 462-9787
+36-30/600-3544
Kastély utcában! 14,9 MFt
Békéscsabán szoba kiadó dolBelvárosban 230 m2-es családi +36-70/454-1955
gozók részére, kaució nélkül.
ház eladó.+36-70/454-5240
Eladó: telephely, iroda, mûhely, 06-70/520-1608
Medgyesegyházán 2 szobás lakás, családi ház az Urszinyi Békéscsabán 1,5-2 szobás búcsaládi ház eladó, 4,9 MFt Dezsõné utcában! 29,8 MFt torozatlan, belváros közeli al+36-70/454-1955
+36-70/454-5240
bérletet keresek. Kazinczy ltp.
2
Újkígyóson 86 m -es családi Félkész családi ház eladó a VI. elõnyben. 06-30/593-1020
ház eladó.7,5 MFt +36-70/ kerületben. 26,5 MFt +36-70/ Békéscsabán minigarzon kia454-1955
454-5240
dó. 06-20/423-2721
Sarkadon családi ház eladó. Családi házat keresek Békés- Bútorozott szoba belvárosban,
csabán ügyfeleim részére.
+36-70/454-5240
1 fõ részére kiadó. 06-30/
+36-70/454-1955
Gyulán 1+2 félszobás föld3990-549
szinti lakás eladó. +36-70/ Muronyban, 1995-ben épült
Albérlet kiadó fiataloknak.
1+4 szobás, tégla családi ház,
454-5240
66/321-003
Árpád sor közelében 5 szobás 7,79 MFt +36-70/454-1955

200-300 kg-os hízók eladók
Gyulán. 06-70/3836-207

• Svédmasszázs
• Talpmasszázs
• Köpölyözõ masszázs
• Alternatív fizioterápia
• Természetgyógyászati modul
• Házi beteggondozó-segítõ

06-30/219-4109
www.erudio.hu

Kényeztetõ masszázs ápolt 40es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határt. 06-20/
367-8959
30-as egyedülálló hölgy egyedülálló, vagy elvált férfit keres
komolyan. 06-30/273-2102
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518

Francia anyanyelvû tanár tanítást, fordítást és tolmácsolást
vállal. 06-20/382-5374,
66/442-517
Bolti eladó, Boltvezetõ, Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam.
06-70/524-6166
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/ A001-A011).
Á L L AT

Hasítva félsertés eladó. 06-30/
567-1904

Kedvenc Mester
állatkórház
Békéscsaba, Mester u. 7.
(a Lencsési buszfordulónál)

• Társasállatok sebészeti, belgyógyászati,
szülészeti ellátása • Digitális röntgen
• Ultrahang • Endoszkópos vizsgálatok
• Laborvizsgálatok • Mikrochip, útlevél
• Bentlakásos ellátás •Szaktanácsadás
Sürgõs esetben: dr. Sprõber Zoltán
Tel.: 66/642-002, 30/985-5798
kisállatgyógyász szakállatorvos,
lógyógyász-specialista
E-mail: sproberzoltan@gmail.com

Nyitva: H-P 900-1800-ig
Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.

www.facebook.com/kedvencmester

Malacokat, süldõket vásárolok.
Házhoz megyek. 06-30/5771604

GÉPJÁRMÛ
tetõteres családi ház 540-es 3+1 szobás erkélyes, egyedis
telken eladó, 31,9 MFt +36-70/ lakás a Lencsésin, 9,98 MFt 9 személyes mikrobusz bérel- Tápmentes hízók hasítva eladók. 06-30/850-6500
+36-70/454-1955
454-1960
hetõ. 06-30/953-5540

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó
Megjelenik:
Békéscsaba és térségében
52.000 példányban
Békéscsaba 26.000 db, Békés 6.500 db,
Gyula 11.400 db, Gyulavári 1.600 db,
Mezõberény 3.500 db,
Szabadkígyós 1.000 db, Újkígyós 2.000 db
Lapzárta:
szerda 1600 óra
Felelõs kiadó:
CSABAINFÓ KFT.
Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Telefon/fax: (66) 443-352
Felelôs szerkesztõ:
Zahorán Jenôné ügyvezetõ
Grafikai elõkészítés:
Vígh Kreatív Grafikai Stúdió
vgrafika@gmail.com
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/2254/Bé/1994.
Internet: www.szuperinfo.hu
E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért,
harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket,
vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következményeket és
hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

Terjeszti:
Oláh Péter vállalkozó 06-20/513-3633

2017. február 4.
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Bútorkárpitozás. 06-70/414- Fodrász hajvágást, idõsek bo- Hagyatékot, régiséget, mindenrotválását vállalja. Hívásra ház- félét veszek. Megbízható. 068127, 06-70/776-8421
Lakatosmunkák. Korlátok, kerí- hoz megyek. 06-70/948-7916 30/308-9416
tések, elõtetõk kivitelezése ko- Tetõjavítás, bitumenes szigeteBontott építési anyagok eladók.
vácsoltvastól a rozsdamente- lés. Csatornák-, szegélyek-, kémények építése, kúpcserépke- 06-70/428-4576
sig. 06-70/421-4374
Szobafestés, mázolás korrekt nés. 06-30/9356-229

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK
új lakás építésére és vásárlására,
használt lakás vásárlásra, ill. bõvítésre is.
Teljes körû ügyintézéssel, díjmentes
tájékoztatással és felelõsségvállalással.

HITELEK

• új lakás építése, vásárlása • korszerûsítés
• használt lakás vásárlás • hitelkiváltás
• felújítás • bõvítés • szabadfelhasználás
Ügyfélfogadás idõpont-egyeztetéssel
(BÁRMIKOR HÉTVÉGÉN IS.)

HÍVJON MOST! TÓTH JÁNOS
06-20/9220-990, 06-30/737-5127

áron. 06-70/417-7663

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!

Ácsmunkák teljeskörû kivitelezése. Tetõterek hõszigetelése,
gipszkartonozása. Számlaképesen garanciával. 06-20/3188Költöztetés! Piacképes áron,
826
áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504

FAIR PLAY PLUSZ
INGATLANKÖZVETÍTÕ és HITELIRODA
5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
E-mail: toth.janos@fairplay-hiteliroda.hu

M2 TÛZIFA
BIZOMÁNYI AKCIÓ
ÁRUHÁZ
Békéscsaba, Orosházi út 25.
Bejárat a Táncsics u. felõl
(JYSK áruház emeletén)
Nyitva: H-P 900-1800 Szo 900-1300 Tel.: 06-30/585-2687

26,50 Ft/kg-tól
rönk, kugli, konyhakész
Ingyenes, gyors
kiszállítás.
(A készlet erejéig.)

06-30/472-9714

Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 0620/588-4535 Vasadi Tibor
Kõmûves-, ácsmunkák, térköBékéscsabán, 35 éves vidám,
vezések, kerítéskészítés anyanyitott, formásan teltkarcsú,
SZÁRAZ TÛZIFA gostól is, rövid határidõvel, kordúskeblû ismerkedne. 06-30/
JÓ MINÕSÉGBEN ELADÓ rekt áron. 06-70/615-5612
646-1217
tölgy, bükk
Komoly férfitársam keresem. kugli
27,50 Ft/kg-tól Víz-, gáz-, központi fûtés szere06-30/825-6909
konyhakész 29,00 Ft/kg-tól lés. Gázipari mûszaki biztonsági
rönk
26,00 Ft/kg-tól felülvizsgálat. Egyszerûsített
S Z O L G Á LTAT Á S
gázkészülék-cserék lebonyolíINGYENES, GYORS KISZÁLLÍTÁS.
tása. +36-30/811-9907
Vállaljuk veszélyes fák kivágá10 q-tól kedvezmény!
sát, teljeskörû felelõsség válla06-20/462-9787
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárlással szakszerûen, kedvezõ
csere. 06-70/421-4374
áron; alpintechnikai munkákat. Jelmez kölcsönözhetõ Békéscsaba, Franklin 80. 66/436- Cserépkályha, kandalló, ke06-70/977-5150
093, 06-70/677-1101, 06-20/ mence, nyári konyha, gyümölcsaszalók építése, javítása. 06MINÕSÉGI
393-3654
30/557-9814
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
Redõny, reluxa, szalagfüggöny
kuglizva 27,50 Ft/kg készítés, javítás részletfizetés- Kényeztetõ, frissítõ érzéki maskonyhakész 29 Ft/kg sel is. Nyílászárók javítása. százsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
66/454-171, 06-70/212-6776
1-2 m-es rönk
Számítógép karbantartás, javí100 q-tól
26 Ft/kg
tás otthonában 3.000-5.000 Ft,
INGYENES SZÁLLÍTÁS!
kiszállással együtt. 06-70/70206-70/300-3595, 06-70/563-4349
3316
Fogtechnika. Fogsorjavítás,
Gyümölcsfák metszése. 06-20/
fogsor tisztítás. Békéscsaba,
9262-142
Lázár u. 35. 06-30/630-5864
Vállaljuk víz-, gáz-, központi fû- Teljes körû, azonnali helyszíni
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
tésrendszerek kiépítését, kor- üvegezés. 06-30/742-3507
TÁRSKÖZVETÍTÉS

BONTÁS BÉLKÜL

szerûsítését, karbantartását. Ifj.
Priskin Lajos és Priskin Péter
Számítógépes 3D-s animáció 06-30/550-2828 priskin92@
készítését vállalom. 06-70/286- freemail.hu
5369
A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.

06-20/9162-961, 66/435-439

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191
BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari
munkák, referenciákkal. 06-70/
337-0708
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, hétvégén is.
Megbízható, olcsó.

06-30/939-7720

Költöztetés garanciával, vidékre is. 06-30/4088-125

Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6. 66/436226, 06-30/481-8071

Svédmasszázs.
4221

06-30/727-

Könyvelõt keres? Megtalálta.
Hívjon bizalommal. 06-30/5480211
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés, villanyszerelés. Lakásfelújítás,
burkolás. 06-30/504-7970

Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozások könyvelési korrekt,
megfizethetõ áron. Tel.: 0620/367-3222

MINÕSÉGI SZÁRAZ
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
konyhakészen 28,50 Ft/kg-tól
kugli
26,50 Ft/kg-tól
Teljesen száraz tölgy
szelezék, konyhakészre vágva
(Vastag!)
26,50 Ft/kg-tól
1 m-es rönk
25,00 Ft/kg-tól

A tûzifa fedett helyen tárolt!
10 q felett árkedvezmény!
Ingyenes, gyors szállítás.
30/991-6013 • 70/623-0795

Bármit megveszek, ami Önnek
eladó. Árajánlattal házhoz meFöldkimérés, változási vázraj- gyek. Tel.: 06-30/287-9886
zok készítése. 06-30/243-7676
Minõségi keményfa kamionos
Villanyszerelés hétvégén is.
és nagy tételben, 1, 2, 3 méte06-70/514-1346
res, akciós áron eladó. 06-30/
PÉNZPIAC
999-7816
Házat, lakást részletre! Ön választ, én intézem. 06-20/348- Falitányérokat, porcelánokat,
régi könyveket, festményeket,
0999
rézmozsarat, egyéb régiséget
Hitelek. +36-70/379-2362.
Megérkezett a szocpol. Sikerdí- veszek. Tel.: 06-70/608-9353
jas ingatlanközvetítés.
Vas- és színesfém hulladék,
E GY É B

Tollat, porcelánokat, képeket,
hagyatékot vásárolok. Hétvégén
is hívható! 06-20/920-8511

TÛZIFA VÁSÁR!
Száraz tölgy, bükk
kugli
26,50 Ft/kg
konyhakész 28,50 Ft/kg
Mérlegeljen velünk!
Békéscsabán a szállítás 20 q-tól ingyenes!
Kedvezményeinkrõl
bõvebb felvilágosítás:

06-30/233-6126
Gyerekjátékot veszek kis és
nagy tételben is. 06-20/2916305

számítógép, elektronikai panel,
villanymotor felvásárlása.
Akkumulátor 200 Ft/kg
VAFÉM Kft.
Békéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 20/997-1497

1945 elõtt megjelent könyveket, folyóiratokat, könyvhagyatékot, festményeket és régiségeket vásárolok. Tel.: 06-20/
485-9251
LOMI Körösladány. Felvásároljuk feleslegessé vált dolgait: konyhai eszközök, dísztárgyak, padlásról lomokat,
hagyatékot.
06-30/7471419

Kazánt, radiátort, vízmelegítõt,
kályhát, csempekályhát, mosó- Vásárolnék lakatos, bádogos
gépet, fagyasztóládát veszek. gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
06-70/414-0309
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
Háztartási eszközöket, porce- mûszerészesztergát, marógélánokat, könyvet készpénzér t pet, kompresszor t, inver ter t,
vásárolok. 06-20/291-6305
kis gépeket. 06-70/624-5475
Hagyatékot, bútort, festményt,
Festményeket (képcsarnokost
porcelánt vásárolok. 06-30/
is), régiséget készpénzért vásá555-2635
rolok. 06-30/9983-766
Antik tárgyakat, tollat, porcelánt vásárolok. 06-30/5552635

Festést, burkolást, hõszigetelést, lakásfelújítást vállalunk.
Hagyatékot veszek. 06-70/
06-70/263-7095
414-0309
Sorselemzés, kár tyajóslás,
családi, párkapcsolati problé- Mosott, megkötött kuláré, marmák, szerelemkötés, átok-ron- habél. 06-70/406-7383
tás levétele. Hívásra házhoz Hagyatékot, régiséget, szermegyek. 06-30/924-3867
számféléket vásárolok. 06-70/
Non-stop autómentést vállalok Asztalos munkák, egyedi nyílá- 391-2503
bel- és külföldön. Hívjon biza- szárók, bútorok. 06-20/496- Hagyatékot veszek, teljes eltakarítással is. 06-20/611-4115
lommal! 06-30/647-2997
8529

Kattintson
ide:
www.
szuperinfo.
hu
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MÛANYAG ÉS
ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
66/446-515, 06-30/456-4105
Minden ami üvegezés
Polykarbonát és
plexi méretre szabása.
Békés•Float•Plusz•kft
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.
A VÍDIA UDVARBAN

Gipszkartonozás,
tetõtér beépítés
kedvezõ áron,
csúcsminõségben.
OZORÁK PLUSZ Bt.
Békéscsaba ,
4-e
es Honvéd utca 19.
T: 06-3
30-3
3474-6
643

Contine
ent
Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.
T.: 66/442-145, 453-678 Ny: H-P 9-16
Ügyeleti szám: 06-30/9357-985

R-0812/83

UTAZÁSI IRODA

Utazzon velünk!
Békéscsabáról induló autóbuszos utak:
Velencei Karnevál (3 nap)
Valentin napi kedvezény: 2 fõ részére10.000 Ft!
Szállodai elh., svédasztalos reggelivel
33.900 Ft/fõ
2017. február 17-19.
Hollandia - tulipánvirágzáskor (6 nap)
2017. április 18-23.
84.900 Ft/fõ
Ausztria-Liechtenstein-Svájc (5 nap)
2017. május 03-07. hotel,reggeli 49.900 Ft/fõ
Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2017. május 11-15. hotel, reggeli 39.900 Ft/fõ
Görög tengerpart (10 nap)
2017. májustól minden héten!
20.900 Ft-tól/fõ
apartman önellátással:
Napospart (10 nap)
2017. júniusától minden pénteken!
4* szálloda all inc. ellátásssl 84.900 Ft-tól/fõ
Spanyol tengerpart (10 nap)
2017. jún. 02-11., jún. 30-júl. 09., aug. 19-27.,
szept. 15-24. szállodai elh félpanzió
89.900 Ft-tól/fõ
Horvát tengerpart / Omis - Dubrovnik (8 nap)
2017. júl.01-08. apartman félpnazió vagy
önellátás
74.900 Ft-tól/fõ
Róma-Nápoly-Sorrento-Capri (9 nap)
Hotel, félpanzió júl.15-23, aug. 05-13., 19-27.
94.900 Ft/fõ

Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal:
Continent Utazási Iroda

ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDÉS
BÉKÉSCSABA, TOMPA U. 2/1.
(Jaminában a Repülõhíd lábánál)
Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 8-16-ig

Békéscsaba
Gyóni Géza u. 21.
66/638-980
06-30/6393-176

Kõzetgyapot 10 cm-es
5,95 m2/csomag
5355 Ft/csomag

Nyílászáró
Galéria
ablakinfo@t-online.hu
www.ablakkeret.hu

900 Ft/m2

SZÉN AKCIÓ!

LENGYEL DIÓSZÉN
cca.6300kcal
63 Ft/kg

6300 Ft/q

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Az árak 2017.02.042017.02.18-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Érd: 66/438-635, 06-30/336-6092, 06-30/466-3832
turi.jozsef-tj@bonag.hu

Mûanyag nyílászárók
teljes körû
kivitelezéssel,
akár 3 rétegû üveggel.
Motoros hõszigetelt garázskapuk.
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.

Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr
nagy választékban.
Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást
is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon
Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

