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Ûzd ki a port a lakásból!
Elõször a pókhálókkal végezz! Az
elérhetetlen magasságban lévõ
dolgokat (például függönykarnis,
fûtéscsövek) tollseprûvel tisztítsd
meg. Ezt követõen nekiveselkedhetsz a szekrények portalanításának. Húzd el a szekrényeket, tárolókat, és a tetejüket, oldalukat,
hátlapjukat is törölgesd le mosószeres vízzel. A könyveket vedd le,
és portalanítsd õket, töröld át egy
száraz ruhával. A dísztárgyakat is
tisztítsd meg!
Moss ki mindent, amit kell!
Mosd le az ajtókat, ajtófélfákat nem is gondolnád, mennyire elkoszolódnak a mindennapi használat során. Ezt követõen jöhet az
ablakpucolás. Az ablaktisztítással
egyidejûleg érdemes leszedni a
függönyöket is - ezeket mosógéppel mosd ki, majd az ablakpucolás után, még kicsit nedvesen
tedd õket vissza, így kilógják magukat, nem lesznek annyira gyûröttek. Mosd ki a lakástextíliákat!
Tedd a mosógépbe az ágynemût,
ágytakarókat, díszpárnákat, terítõket, esetleg az arra alkalmas
szõnyegeket. Ha van rá lehetõséged, az ágynemût tedd ki a napsütésre, ez nem csak felfrissíti a takarókat és párnákat, de a poratkák ellen is hatásos.

Így lesz ragyogó
az otthonod
- tavaszváró nagytakarítás, ésszerûen
Érdemes a tavaszi nagytakarítás kapcsán néhány fontos szabályt betartani annak érdekében, hogy gyorsan
és viszonylag kényelmesen tudd elvégezni ezt az embert próbáló feladatot is.
Fentrõl lefelé, és bentrõl kifelé takaríts, így nem koszolod össze azt, amit egyszer már megpucoltál. Fontos, hogy a munka közben folyamatosan szellõztess,
így a por kiszáll, míg a lakás megtelik friss levegõvel.

Betanított dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és gyõri munkahelyünkre.
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 06-70/354-9321

KERESEM

Aki talált január 25-én Spaten
sörözõnél szerdán egy kulcscsomót, szíveskedjék leadni az önkormányzat információs irodájába, mert ott a tulajdonosa fájó
emlékén sírva nagyon várja.
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!

Szociális szolgáltató szakképzettséggel rendelkezõ vezetõt keres.
Önéletrajzokat vezeto2017@
gmail.com-ra kérünk.
Kõmûveseket és segédmunkásokat keresek alkalmazásba, hoszszútávra. 06-30/7229-887
Céltudatos molett emberek jelentkezését várom, akik úgy szeretnének fogyni, hogy közben
pénzt keresnek vele. 06-20/4958195
Hegesztõket és robotkezelõket keresünk hódmezõvásárhelyi munkahelyre. Tel.: 06-20/320-5229

Forrás: http://www.life.hu

Békéscsabai munkahelyre 6 órás
ételkiosztót felveszünk. 06-30/
9834-103

Békéscsabai munkahelyre szaPrésgépkezelõt keresünk hód- kácsot, konyha kisegítõt felvemezõvásárhelyi munkahelyre. szünk. 06-30/9834-103
06-20/320-5229
Békéscsabai pizzériába pizza fuÜzletvezetõ helyettes kollégát ke- tár t felveszünk. csabaipizza@
resünk! Feladatok: ér tékesítés,
gmail.com, 06-70/551-8797
szakszerû ügyfélkezelés, adminisztráció. Elvárások: érettségi,
Gépgyártás technológus
mûszaki beállítottság, számítógémunkatársat keresünk.
pes ismeretek (word, excel), miRészletes hirdetés:
nimum két éves munkatapasztawww.keramiagep.hu
lat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: erdei.zoltan63@gmail.
Dániába keresünk tapasztalattal
com
rendelkezõ mezõgazdasági mun213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
kásokat, traktorosokat, tehenészállás, elõleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat kere- szeket, sertésgondozókat (háztáji
sünk több mûszakos munkarend- vagy üzemi tapasztalattal). Alap
be. Érd.: 06-20/224-0242, 06- angol nyelvtudás feltétel. Jelent30/791-0950
kezés: 06-70/607-0067,
anett.sulyi@andreasagro.com;
Békésszentandrási húsüzemwww.andreasagro.com
be, csontozó munkakörbe, kizárólag gyakorlattal rendelkezõ hentest keresünk. Érdeklõdni: 06-20/ 255-6465

A növényekrõl se feledkezz meg!
Fürdesd meg a növényeket! A
szobanövények poros leveleit töröld át vizes ruhával, a nagyobb virágokat akár a fürdõkádba állítva
is lezuhanyozhatod. Az elszáradt,
felkopaszodott, betegnek tûnõ részeket vágd le, ha kell, ültesd is át
a növényeket. Porszívózz ki alaposan! Húzd el a szekrényeket, bútorokat, hogy azok háta mögött és a
nehezen elérhetõ sarkokban is kitakaríts.
Tedd tisztába a konyhát!
Pakold ki a konyhaszekrényt és
mosd le mosószeres vízzel. A tûzhelyet és a sütõt súrolóval tisztítsd
meg, a lefolyóba pedig önts lefolyótisztítót. Ne feledkezz meg a
mikró kitakarításáról sem. A
hûtõbõl mindenképpen dobd ki a
lejárt szavatosságú élelmiszereket
és tisztítsd ki az összes tároló rekeszt, ha szükséges, olvaszd is le.
A tisztaság fél egészség
Végül pucold ki a fürdõszobát! Pakolj le a polcokról, szekrényrõl, és
törölgess át mindent. Mosd le a
csempét, a csaptelepekrõl, a zuhanyról és a csõrõl pedig távolítsd
el a vízkövet. Fertõtlenítsd a kádat,
zuhanytálcát, mosdókagylót és a
WC-t, és cseréld ki a törölközõket.
Ha úgy érzed, mindennel kész
vagy, még egyszer alaposan söpörj fel vagy porszívózz ki, moss
fel a lakásban, és szellõztess ki.

Békéscsabai betanított gépkezelõi munkára keresünk munkatársakat, folyamatos munkavégHázi segítségnyújtásra szociális zésre, kiemelt bérezéssel. Érd.:
gondozókat és társadalmi gondo- 06-30/606-2214
zókat keresünk. Jelentkezni munkanapokon 8,00-10,00. 06-20/ Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat
998-3943
Békéscsabán bedolgozós var- 19 éves kortól, top keresettel.
rónõt keresek, varrodába is. 06- Tel.: 00-43-664-599-96-95, 0630/313-3516
20/475-2828

Eladó egy bejáratott, 35 m2-es
pizzériaként mûködõ üzlethelyiIngatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 06- ség a Lencsési szívében. 7.2 MFt
+36-70/454-1955
30/418-8373
I N G AT L A N

Békéscsabán, Szigetvári utcában
tetõtér beépítéses, 3 és fél szobás társasházi lakás eladó, kis
kerttel, garázzsal. Hasznos alapterület garázzsal együtt 130 m2.
Ir.ár: 14.900.000,- 06-20/9765099

Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en,
eladó egy teljesen felújított, földszinti, 35 m2-es, egyedi fûtéses
téglalakás. Irányár: 5,8 MFt. Tel.:
06-20/502-0207

Eladó egy felújítandó családi ház
a Szõlõ utca elején. 14.9 MFt.
Sétálóutcán 1. emeleti teljesen új +36-70/454-1955
41 m2-es lakás 11 m2-es erkéllyel
Békéscsabán, Szarvasi úthoz kö13,5 MFt-ért, és egy 80 m2-es 22
zel, építési telek lebontandó vagy
MFt-ér t eladó. +36-70/454falújítandó házzal eladó. 06-20/
1963
924-3886
Békéscsabán, új építésû földszintes családi ház leköthetõ. 3
szoba + nappali + kert. CSOK
igénybe vehetõ. Átadás 2017 vége. 06-30/7229-887
Belvárosi igényes luxussorház
akár 1+2 fél szobás lakáscserével is eladó. +36-70/454-1963
Békéscsabán belváros közeli,
sorházi, újszerû lakás eladó. 0670/3696-240

Felújítandó családi ház eladó a
Belvárosi elsõ emeleti 120 m2- Kastély utcában. 14.9 MFt. +36es, erkélyes lakás, utcafronti ga- 70/454-1955
rázzsal 22,9 + 3 MFt-ért eladó.
Békéscsabán, a belvárosban fe+36-70/454-1963
lújítandó lakás eladó. 06-70/
Háromszobás családi ház, felújí- 3696-240
tást igénylõ, 2 családnak is alkalmas, kedvezõ áron eladó Békés- Árpád sor közelében 5 szobás
csaba belvárosában. 1 szobás tetõteres családi ház 540-es telföldszinti lakást beszámítok. 06- ken eladó, 31,9 MFt. +36-70/
454-1960
20/912-3798
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Gipszkartonozás,
tetõtér beépítés
kedvezõ áron,
csúcsminõségben.
OZORÁK PLUSZ Bt.
Békéscsaba ,
4-e
es Honvéd utca 19.
T: 06-3
30-3
3474-6
643

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

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

Mûanyag nyílászárók
teljes körû
kivitelezéssel,
akár 3 rétegû üveggel.
Motoros hõszigetelt garázskapuk.
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
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Lencsési 3. emeleti, 54 m2-es lakás eladó. 06-70/641-8288
Békéscsabán, Erkel utcában kertes ház eladó. 06-70/313-8988,
06-30/816-3186
Békésen, a Körös közelében kétszintes felújítandó téglaház eladó,
5,7 MFt. +36-70/454-1953
Andrássy úton 2. emeleti erkélyes felújítandó lakás eladó. 0630/600-3544
Békéscsaba, Penza lakótelep 12es épület, 2. emeleti 39 m2-es felújított lakás eladó. Érdeklõdni
hétvégén. 06-70/235-7235
Eladó lakásokat és házakat keresek Békéscsabán és Békésen
meglévõ ügyfeleim részére.
Gyors ügyintézés. +36-70/4541953
Városközpontban lévõ, összkomfortos társasházi lakás eladó.
Irányár: 6,99 MFt. Tel.: 06-70/
883-8061

I N G AT L A N

Eladó: telephely, iroda, mûhely,
lakás, családi ház az Urszinyi
Dezsõné utcában. 29.8 MFt.
+36-70/454-1955
Az osztrák határ mellett, folyamatosan fejlõdõ vállalkozói környezetben Kõszegen, 80 m2-es felújítandó családi házat békéscsabai
vagy gyulai lakásra cserélném.
06-70/305-4757
Félkész családi ház eladó a VI.
kerületben. 26.5 MFt. +36-70/
454-1955
Békéscsabán, a Lencsési elején,
eladó egy elsõ emeleti, két szoba
+ebédlõs, erkélyes, egyedi fûtéses téglalakás. Irányár: 8,8 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
Kazinczy lakótelepen földszinti, 1
szobás, 44 m2-es egyedis felújított lakás eladó. Ir.ár: 6,5 MFt. 0630/4787-429
Jaminában 3+2 félszobás tégla
ház 673 m2-es telken eladó 13,99
MFt. +36-70/454-1960
Keresünk eladó, kiadó családi
házat, lakást, nyaralót, telket,
termõföldet, ipari ingatlant, egyéb
ingatlant, ország bármely területérõl bel-, külföldi vevõink részére. Tóth János 06-20/9220-990
Lencsésin tégla, két szobás, ablakcserés, harmadik emeleti lakás
eladó 7,49 MFt. +36-70/4541960
Békéscsabán, Szigetvári utcában
családi ház eladó. +36-30/8339072
Kazinczyn felújított, földszinti 22
m2-es garzonlakás 5,19 MFt.
+36-70/454-1960

Békéscsaba belvárosi irodaházban, elsõ emeleti 20 m2-es iroda
eladó. Ár: 2.5 M. 06-70/532Békéscsabán a VI. kerületben 2170
kellemes, csendes utcában eladó Kiadó Mezõberényben ipari terüegy 85 m2-es, 3 szobás jó álla- leten fûthetõ 600 m2, illetve 400
potú házrész. Irányár: 10,5 MFt.
m2 üzemcsarnok. 06-30/968Tel.: 06-30/943-2822
9680
Azonnal beköltözhetõ belvárosi,
ALBÉRLET - KIADÓ
világos, dupla komfortú családi
ház kedvezõ áron tehermentesen Békéscsabán vagy Gyulán 50-es
eladó. +36-30/255-0279
hölgy keres idõs embernél albérwww.ingatlan.com/22900682
letet, maximum 20.000 Ft-ig. 06Reményi utcában gyorsan köl- 30/634-7824
tözhetõ 2+1 szobás, vályog családi ház 14,9 MFt. +36-70/454- Belvárosban 3 szobás lakás kiadó. 06-20/513-6086
1952
2
Jaminában 97 m -es 3.5 szobás Kertes házban (VI. kerület) külöközponti fûtéses hõszigetelt ház nálló házrész 51 m2, üresen kiaeladó. Ir.ár: 5.9 M. 06-70/532- dó. +36-30/233-5950
2170
Piacnál újszerû, kétszobás lakás
Békéscsabán, Fényesen presszó kiadó. 06-30/230-6469
és élelmiszerbolt (bérbeadva) eladó. Ir.ár: 11.9 M. 06-70/532- Békéscsabán szoba kiadó dolgozók részére, kaució nélkül. 062170
70/520-1608
Schweidel utcában felújítandó
kis ház 3,5 MFt. +36-70/454- Bútorozott szoba belvárosban, 1
fõ részére kiadó. 06-30/39901952
Békéscsaba belvárosában, a pi- 549
Gyulán 1+2 félszobás földszinti
lakás eladó. 9,5 MFt. +36-70/
454-5240

Békéscsabán, Csiki utcában
összközmûves 740 m2-es telek
eladó 6,9 MFt. Elcserélhetõ belvárosi üzlethelyiségre vagy maxi2
mum elsõ emeleti lakásra, érté- achoz közel 3 szobás, 76 m -es
kegyeztetéssel. 06-20/9579-496 lakás eladó. Ár: 13 MFt. Tel.: 0630/418-8373
Tanya sok gazdasági épülettel, 2 Belvárosban 230 m2-es családi
ha termõfölddel Békéscsaba ha- ház eladó. 21.9 MFt. +36-70/ Gyulán egyszobás lakás áron alul
eladó. Tel.: 06-70/315-9325
tárában, 47 fõút mellett eladó. 454-5240
06-20/9220-990
Békéscsabán, Mester u. 38. sz. Pásztor utcában 3+1 szobás erFövenyesen elsõ emeleti 2 szo- alatt 780 m2 telek, hétvégi házzal kélyes egyedis lakás 9,8 MFt.
bás, erkélyes, tégla lakás eladó eladó. (Csere is érdekel II. emele- +36-70/454-1952
Penza ltp. 1 szobás lakás eladó.
7,49 MFt. +36-70/454-1960
tig.) 06-30/958-8284
06-20/518-7900
Békéscsabán a Center közelé- Körös parton újszerû, nappali
ben, eladó egy 2+2 félszobás, +2 hálószobás, nagy erkélyes Kis-Tabán utcán jó állapotú ut78 m2-es, hõszigetelt, erkélyes gyönyörû lakás, liftes házban, cafronti nagy házrész eladó. 06lakás. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06- akár mélygarázzsal eladó. 06-30/ 30/946-2971
20/502-0207
600-3544
Mezõberényben gépesített konyBékéscsabán, Gyulán, Oroshá- Kazinczyn egy szobás lakás ela- hás+nappalis, felújított, erkélyes
lakás 3.em.-en 8 MFt. +36-70/
zán családi házat, lakást vásárol- dó. 5,99 MFt. +36-70/454-5240
454-1952
nék. 06-20/9220-990
Gyöngyösi 95. ház eladó. 06Körösladány, Jókai u. 3. ház elaBékéscsabán, az Elõre pálya kö- 70/353-5997. Ir.ár: 4,9 MFt.
dó. Érd.: 06-30/833-2428
zelében 3 szobás ház garázzsal A VI. kerületben eladó egy 140
Béla úton
eladó, 21,9 MFt. +36-70/454- m2-es társasházi lakás, nagymé- Békéscsabán, a Bartók
eladó egy 140 m2-es családi ház,
1953
retû garázzsal. Irányár: 12,9 MFt. kis kerttel. Irányár: 14 MFt. Tel.:
Békéscsabán, 44-es fõút mellett Tel.: 06-70/883-8061
06-30/418-8373
130 m2-es jó állapotú, vállalko- Újkígyóson 86 m2-es családi ház
Meglévõ ügyfeleim részére lakázásra alkalmas tanya 4302 m2-es eladó. 7,5 MFt. +36-70/454sokat és családi házakat keresek
szántóval eladó. Ir.ár: 4,9 MFt. 5240
Békéscsabán és környékén.
06-70/532-2170
Békéscsabán, Hunyadi téren elsõ +36-70/454-1952
Békéscsabán, Kazinczy lakótelep emeleti, belsõlépcsõs, 84 m2-es ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS
kedvelt részén földszinti 1 szobás lakás eladó. Ir.ár: 14,5 MFt. 06Élelmiszerbolt bejáratott vevõlakás eladó. +36-30/833-9072
30/302-1108
körrel, Kamuton eladó. 06Jaminában 3 szobás szép csa- Békéscsabán, Fényesen 2374 30/397-9181
ládi ház nagy melléképülettel ela- m2-es telken lakóház (kétféle fûGarázsból kialakított üzlethelyidó. 13,9 MFt. +36-70/454-1953 téssel) eladó. 06-30/432-4557
ség kiadó. Békéscsaba, Rábai 2.
Békéscsabán telek eladó, elcse- Sarkadon családi ház eladó. 06-30/3266-732
rélhetõ. 06-20/448-8558
+36-70/454-5240
Békéscsabán 150 m2-es üzletheBelvárosi 140 m2-es 4 szoba Medgyesegyházán 3 szoba, lyiség kiadó. Üzem, üzlet, iroda,
lehetséges.
06+nappalis kitûnõ állapotú sorházi összkomfor tos családi ház raktár…
lakás, garázzsal, kis kerttel eladó. 2.400.000 Ft-os irányáron eladó. 30/2400-026
Irányár: 22,5 MFt. Tel.: 06-20/ (CSOK igénybe vehetõ.) 06-30/ Békéscsabán, Kinizsi utcában 68
502-0207
2078-860
m2-es iroda/üzlethelyiség hosszú
Békéscsabán a vasútállomás kö- Gyulán, fürdõ közelében a Klap- távra kiadó. 06-30/935-7274
zelében 2 szobás magasföldszin- ka utcában, 2 lakásos családi Békéscsabai szépségszalonban
ti cirkós tégla lakás eladó. 8,5 ház, kis telken apartmannak is al- mûkörmösnek hely kiadó. 06-70/
MFt. +36-70/454-1953
339-7911
kalmas eladó. 06-30/946-2971

Sopronban 10-15 fõre szállás kiadó. Érd.: +36-30/946-4975,
+36-99/316-202
GÉPJÁRMÛ

Keresek külföldi papíros autót, angol jobbkormányosat is, állapottól
függetlenül. 06-20/975-1501

AUTÓBONTÓ
ROADSTER KFT.

Használt alkatrész kedvezõ áron.

Végleges gépjármû forgalomból kivonás
ügyintézéssel, elszállítással, helyszíni
fizetéssel a LEGKEDVEZÕBBEN!

06-30/9536-435, 66/452-476
www.autobontocsaba.hu
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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
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Hajdúszoboszlói márciusi félpan- Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06ziós üdülés 19.000 Ft/fõ/hét. 06- 20/588-4535 Vasadi Tibor
30/867-6550
Non-stop autómentést vállalok
bel- és külföldön. Hívjon bizalomKarneváli hangulat
Velencében-autóbusszal mal! 06-30/647-2997
2017. február 24/26. 3 nap/1 éj
városnézés Padovában, Velencében,
Murano szigetén
33.900 Ft/fõ helyett

csak 29.900 Ft/fõ
Látogassa meg honlapunkat:

www.zenittours.hu
www.bekestourist.hu
VÁRJUK SZERETETTEL:

BÉKÉS TOURIST
Bcsaba, Andrássy út 10. 66/323-448
ZENIT TOURS
Bcsaba, Andrássy út 4. 66/453-210

GONDOZÁS

Idõsgondozást, ápolást vállalok.
06-30/196-7173
TÁRSKÖZVETÍTÉS

Pártalálás, társközvetítõvel. 0630/355-2039
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne.
06-70/225-1332
44 éves férfi keresi hölgy társát.
06-30/741-6535

GÉPJÁRMÛ

Kipufogó-javítás. Békéscsaba,
Mogyoró u. 7. 06-30/9255-999

Szakmai tanfolyamok:

Eng.sz.: 00158-2012

9 személyes mikrobusz bérelhetõ. 06-30/953-5540

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

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

30-as egyedülálló hölgy egyedülálló, vagy elvált férfit keres komolyan. 06-30/273-2102

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

kuglizva 27,50 Ft/kg
konyhakész 29 Ft/kg
1-2 m-es rönk
100 q-tól
26 Ft/kg
INGYENES SZÁLLÍTÁS!
06-70/300-3595, 06-70/563-4349

Tetõjavítás, bitumenes szigetelés. Csatornák-, szegélyek-, kémények építése, kúpcserépkenés. 06-30/9356-229

SZÁRAZ TÛZIFA
JÓ MINÕSÉGBEN ELADÓ

tölgy, bükk
kugli
27,50 Ft/kg-tól
konyhakész 29,00 Ft/kg-tól
rönk
26,00 Ft/kg-tól
INGYENES, GYORS KISZÁLLÍTÁS.
10 q-tól kedvezmény!

06-20/462-9787

Bútorkárpitozás. 06-70/414Kényeztetõ masszázs ápolt 40- 8127, 06-70/776-8421
es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határt. 06-20/3678959
Csinos fiatal nõ ismerkedne. 0630/875-1859

Csempézést, burkolást vállalok.
06-30/645-3301
Víz-, gáz-, központi fûtés szerelés. Gázipari mûszaki biztonsági
felülvizsgálat. Egyszerûsített gázkészülék-cserék lebonyolítása.
+36-30/811-9907
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere. 06-70/421-4374
Masszázs Gyulán, Békéscsabán.
06-30/482-0959

TÛZIFA
AKCIÓ

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

06-30/472-9714
Számítógép karbantartás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszállással együtt. 70/702-3316
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Költöztetést, padlástakarítást,
lomtalanítást vállalok. 06-70/
355-9553

Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518

Lakatosmunkák. Korlátok, kerítéBékéscsabán, 35 éves vidám, sek, elõtetõk kivitelezése ková200 kg-os mangalica hízó és 5 nyitott, formásan teltkarcsú, dúsdb 70 kg-os süldõk eladók. Tel.: keblû ismerkedne. 06-30/646- csoltvastól a rozsdamentesig.
06-70/421-4374
06-30/420-6420
1217
Hízó, malac eladó. 06-20/3535- 174/67/42 éves férfi hölgyet ke- Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás,
189
res 35-53 között, tartós kapcsoHasznált autóját, tehergépkocsiburkolás. 06-30/504-7970
ját készpénzér t megveszem. Hubbel és Myrthis francia vérvo- latra. Csörgess meg, felhívlak.
Kõmûves-, ácsmunkák, térköve06-30/199-2147
Üzemképtelen, papír nélkül is le- nalú húsgalambok eladók. 0620/224-8382
Sürgõsen keresek egy hölgyet zések, kerítéskészítés anyagostól
het. Ha kell, házhoz megyek. 06is, rövid határidõvel, korrekt áron.
20/910-9361, 06-20/280-9747
Golden Retriever 7 hetes kisku- élettársnak, 30-55 évesig, aki el06-70/615-5612
Szobaestés, mázolás korrekt
jönne
hozzám
végleg.
06-30/
tyák eladók. 06-30/7229-887
áron. 06-70/417-7663
735-4405
Malacokat, süldõket felvásároKertásást, fakiszedést, fabehorS Z O L G Á LTAT Á S
lok, házhoz megyek. 06-20/591Egyedi gépalkatrészek,
dást vállalok. 06-70/295-2541
6026
Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
Á L L AT

FÉMFORGÁCSOLÁS

Tojótyúk egyéves, nagyon szép
barna tollas, kiválóan tojó, 599
Ft/db áron ingyenes házhoz szállítással rendelhetõ. 70/240-1331

teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpintechnikai munkákat. 06-70/9775150

MEZÕGAZDASÁG

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191

Autótfelvásárlás! Állapot és kor- Tritikálé eladó. 06-20/9237-388
tól függetlenül, azonnali kész- Kukoricavetõmagok: Dekalb,
pénzfizetéssel. 06-70/625-5878
Pioneer, Syngenta februárban
akciósan rendelhetõk házhozO K TAT Á S
szállítással.
Nyolcadikos diákhoz tanárt kerewww.kukoricavetomag.hu.
sek. 06-30/3608-655
Tel.: 06-20/980-4449
Angol, német nyelvtanítás, vizsTelekgerendás mellett 2,5 ha föld
gafelkészítés. 06-30/256-1377
eladó. 06-30/665-3349
Bolti eladó, Boltvezetõ, Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam. 06EGÉSZSÉG
70/524-6166
Testmasszázs férfi masszõrtõl.
www.oktatohazkelet.hu
06-30/368-5291
(E-000937/2014/A001-A011).

BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari munkák, referenciákkal. 06-70/3370708

élelmiszeripari gépalkatrészek,
mezõgazdasági gépalkatrészek
gyártása, felújítása.

Sveti Kft.
Békéscsaba, Kétegyházi út 3.
(az Inkubátorház udvarában)

+36-30/655-1815
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. Reális áron. 06-30/
773-5945
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, hétvégén is.
Megbízható, olcsó.

AKKUMULÁTOR
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ

Bankkártyával is fizethet!
Békéscsaba, Bartók B. út 46-50.
(Generál udvar) Tel.: 66/445-305
NYITVA: hétköznap: 8-17, szombaton: 8-12.

Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni
javítása: Szívós Ferenc. Tel.: 0670/311-9907
Asztalos munkák, egyedi nyílászárók, bútorok. 06-20/496-8529

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák,
Redõny, reluxa, szalagfüggöny Kõmûvesmunka, burkolás, belsõ- szerelemkötés, átok-rontás levékészítés, javítás részletfizetéssel munkák, festés. Nyugdíjasoknak tele. Hívásra házhoz megyek. 06is. Nyílászárók javítása. 66/454- kedvezmény. 06-30/798-5375
30/924-3867
171, 06-70/212-6776
Tetõjavítás, cserépátrakás, tetõ- Gyümölcsfák metszése. 06-20/
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
deszka csere, kéményépítés, 9262-142
BONTÁS BÉLKÜL
kúpkenés, lakásfelújítás, festés, Földkimérés, változási vázrajzok
A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.
06-20/9162-961, 66/435-439
bádogozás. 06-30/244-1178
készítése. 06-30/243-7676
06-30/939-7720

ÜDÜLÉS
Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal. Húsvéti kirándulás észak Erdély- Költöztetés garanciával, vidékre Villanyszerelés hétvégén is. 0606-20/382-5374, 66/442-517
70/514-1346
is. 06-30/4088-125
be. 06-30/9455-433

Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
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Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
Svédmasszázs. 06-30/727-4221 308-9416
Könyvelõt keres? Megtalálta. Hagyatékot, régiséget, szerHívjon bizalommal. 06-30/548számféléket vásárolok. 06-70/
0211
391-2503
Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó Kinõtt bébiruhák 0-10 hónaposig
vagy 8-20 hónaposig 50 db,
Fuvar 06-30/9550-504
5000 Ft-ért eladó. 70/284-8564
Festést, burkolást, hõszigetelést,
lakásfelújítást vállalunk. 06-70/ Art & Antik Galéria megvételre
keres XVIII-XX. századi festmé263-7095
nyeket, grafikákat, szobrokat,
Fodrász hajvágást, idõsek borot- Zsolnay dísztárgyakat és egyéb
válását vállalja. Hívásra házhoz kvalitásos mûtárgyakat. Békésmegyek. 06-70/948-7916
csaba, Andrássy út 7. (Irányi u.
sarok.) Tel.: 06-20/311-3784
Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkoS Z O L G Á LTAT Á S

zások könyvelési korrekt,
megfizethetõ áron. Tel.: 0620/367-3222
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba,
Gorkij u. 6. 66/436-226, 06-30/
481-8071

MINÕSÉGI SZÁRAZ
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

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
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!

FAIR PLAY PLUSZ
INGATLANKÖZVETÍTÕ és HITELIRODA
5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
E-mail: fairplayplusz@gmail.com

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA
ONLINE:

www.szuperinfo.hu

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
Száraz konyhakész akác
37,00 Ft/kg-tól

PÉNZPIAC

A tûzifa fedett helyen tárolt!

Hitelek. +36-70/379-2362. Megérkezett a szocpol. Sikerdíjas ingatlanközvetítés.

10 q felett árkedvezmény!
Ingyenes, gyors szállítás.
30/991-6013 • 70/623-0795

Hocz és Medvegy Kft.
Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B.
Tel/fax: 66/442-380, 06-30/600-1900
E-mail: hmkft@hoczesmedvegy.hu
Web: http://www.hoczesmedvegy.hu

Mindenféle TAKARÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS garanciával.
Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biztosítása. Raktározási lehetõség rövid idõre is.

Elavult, drága hitelek kiváltása, Bármit megveszek, ami Önnek
cégeknek és magánszemélyek- eladó. Árajánlattal házhoz megyek. Tel.: 06-30/287-9886
nek is. Hívjon: 06-20/348-0999
E GY É B

KINCSVADÁSZ
ÖNKISZOLGÁLÓ BOLHAPIAC.
Hozd el hozzánk megunt,
használaton kívüli tárgyaidat,
ruháidat! Keresgélj és vásárolj a boltban található kincsek közül! KÉZMÛVESEK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Békéscsaba, Andrássy út 2428. az “U” alakú üzletsoron.
Tel.: 66/ 747-490
www.kincsvadasz.eu
Tollat, porcelánokat, képeket, hagyatékot vásárolok. Hétvégén is
hívható! 06-20/920-8511

TÛZIFA VÁSÁR!

Kardán meghajtású gyorsító iker
szivattyúval eladó. 06-30/3830901
Kazánt, radiátor t, vízmelegítõt,
kályhát, csempekályhát, hûtõt,
fagyasztót veszek. 06-70/4140309

Kolbászgyártási akció!
Ön hozza a fûszert, mi legyártjuk
megfüstölve elviheti.
Vékony kolbász 1350 Ft/kg
Culáréba töltött
vastag kolbász 1450 Ft/kg
Külön egyeztetéssel mangalicából is.
Megrendelésre félsertés,
kolbászhús. (mangalicából is).
Ezen kívül füstölt áru
(mangalicából is)
Sertés zsír hozott edénybe,
mangalica zsír.
Akció a készlet erejéig tart.

Megyer Vágóhíd, Békéscsaba, Új u. 9.
Tel.: 66/431-545: 06-30/630-1749

Száraz tölgy, bükk
kugli
26,50 Ft/kg
konyhakész 28,50 Ft/kg
Mérlegeljen velünk!

Terménytárolásra, raktározásra
alkalmas zárható konténer eladó.
06-30/383-0901

Békéscsabán a szállítás 20 q-tól ingyenes!
Kedvezményeinkrõl
bõvebb felvilágosítás:

Hagyatékot veszek. 06-70/4140309

06-30/233-6126

Yanmar kistraktor 3 hengeres díHagyatékot, bútort, festményt, zelmotor eladó. 06-30/383-0901
porcelánt vásárolok. 06-30/555Ipari ezüst, amalgám, pogá2635
csa, platina, palládium felvásárlása. Non stop. Tel.: 06Vas- és színesfém hulladék,
számítógép, elektronikai panel,
70/292-1004
villanymotor felvásárlása.
Akkumulátor 200 Ft/kg
VAFÉM Kft.
Békéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 20/997-1497

Jani házhoz megy. 06-30/6551636

ISO 9001

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
06-70/624-5475

Antik tárgyakat, tollat, porcelánt Minõségi keményfa kamionos és
vásárolok. 06-30/555-2635
nagy tételben, 1, 2, 3 méteres,
Mosott, megkötött kuláré, marha- akciós áron eladó. 30/999-7816
bél. 06-70/406-7383
Festményeket (képcsarnokost
Asztali varrógép eladó. 06-20/ is), régiséget készpénzért vásá423-2721
rolok. 06-30/9983-766

Képzési kínálatunk 2017-ben
OKJ

Képzés / Képzési program megnevezése

55 344 02
31 621 02
51 344 01
35 341 01
54 522 01
31 341 01

Államháztartási mérlegképes könyvelõ
Aranykalászos gazda
Bérügyintézõ
Boltvezetõ
Erõsáramú elektrotechnikus
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
(Emelõgépkezelõ (kivéve targonca))
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
(Építésianyag-elõkészítõ gép kezelõje)
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
(Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ)
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje
(Targoncavezetõ)
Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
Házi idõszakos gyermekgondozó
Ingatlanközvetítõ
Konyhai kisegítõ
Mezõgazdasági munkás
Munkavédelmi technikus
Parkgondozó
Pénzügyi ügyintézõ
Raktáros
Sportedzõ (Fitness)
Sportedzõ (Labdarúgás)
Sportedzõ (Ökölvívás)
Számviteli ügyintézõ
Társadalombiztosítási ügyintézõ
Társasházkezelõ
Textiltermék-összeállító
Tûzvédelmi elõadó
Tûzvédelmi fõelõadó
Vállalkozási mérlegképes könyvelõ

32 582 02
32 582 02
32 582 02
32 582 02
31 761 01
31 761 02
52 341 02
21 811 01
21 621 02
52 862 01
21 622 02
51 344 04
31 341 04
54 813 02
54 813 02
54 813 02
51 344 05
51 344 02
52 814 01
21 542 02
52 861 10
53 861 10
55 344 07

Nyilvántartásba
vételi száma
E-000272/2014/A003
E-000272/2014/A004
E-000272/2014/A005
E-000272/2014/A001
E-000272/2014/A025
E-000272/2014/A002
E-000272/2014/A006
E-000272/2014/A019
E-000272/2014/A018
E-000272/2014/A020
E-000272/2014/A007
E-000272/2014/A008
E-000272/2014/A009
E-000272/2014/A024
E-000272/2014/A022
E-000272/2014/A010
E-000272/2014/A023
E-000272/2014/A011
E-000272/2014/A012
E-000272/2014/A026
E-000272/2014/A027
E-000272/2014/A028
E-000272/2014/A013
E-000272/2014/A014
E-000272/2014/A015
E-000272/2014/A021
E-000272/2014/A016
E-000272/2014/A029
E-000272/2014/A017
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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.

•
•
•
•

Nyitott pozíciók
Pénzügyi elemzõ
Pénzügyi munkatárs
Bérszámfejtõ,
TB és munkaügyi ügyintézõ
Rendszergazda

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

További információ megtalálható a cég honlapján:

www.csabametal.hu/hu/allasajanlat

Kõzetgyapot 10 cm-es

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal: munkaugy@csabametal.hu

5,95 m2/csomag
5355 Ft/csomag

900 Ft/m2

SZÉN AKCIÓ!

LENGYEL DIÓSZÉN
cca.6300kcal

6300 Ft/q 63 Ft/kg
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

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

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

