BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS

Gipszkartonozás, OZORÁK PLUSZ Bt.
tetõtér beépítés
Békéscsaba ,
kedvezõ áron, 4-ees Honvéd utca 19.
csúcsminõségben. T: 06-330-33474-6643

A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is jelentõs kommunikáció-elektronikai vállalat, jármûantenna-rendszerek, ipari
csatlakozók gyártója munkatársat keres az alábbi pozícióba:

BESZÁLLÍTÓI-VEVÕI
KAPCSOLATTARTÓ
Feladatok:
• kapcsolattartás külföldi vevõkkel és beszállítókkal,
• vevõi rendelések koordinálása,
• nyersanyagok, félkészáruk, segéd- és üzemi anyagok
beszerzése, szállítási határidõk felügyelete.
• analitikák vezetése, kimutatások készítése
• egyéb munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok
elvégzése.
Elvárásaink:
• erõs német és jó angol nyelvtudás,
• legalább középfokú iskolai végzettség,
• kiemelkedõ kapcsolatteremtõ és kommunikációs készség,
• jó konfliktuskezelõ és problémamegoldó képesség,
• termelõvállaltnál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elõnyt jelent:
• SAP ismeret
Amit kínálunk:
• Kihívást jelentõ feladatok
• Fiatalos csapat
• Versenyképes juttatási csomag
• Multinacionális vállalati környezet
• Nemzetközi kapcsolatok
Munkavégzés helye: Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el
magyar és német/angol nyelvû önéletrajzát 2017. március 12-ig:
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com
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Betterware értékesítõket keresünk
háztartási kiegészítõk forgalmazásához. Másodállásban, havi mellékjövedelemként. Szakképesítés nem
szükséges. 06-70/513-3510
Gyermek- és idõsgondozást vállalok bármely idõpontban. 06-70/
537-8208

Békéscsabai töltõállomásra kiemelt
kereseti lehetõséggel, hosszú távra
munkatársat keresünk kasszás
munkakörbe. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az alábbi e-mail címen
lehet: petronka111@gmail.com
Keszthelyi étterembe önállóan dolgozni tudó, józan életû szakácsot
azonnali kezdéssel egész éves állásra felveszünk. Bérezés megegyezés szerint, szállást panzióban biztosítunk. Tel.: 06-20/332-0255

Gépgyártás technológus
munkatársat keresünk.
Részletes hirdetés:
www.keramiagep.hu
Üzletvezetõ helyettes kollégát keresünk! Feladatok: értékesítés, szakszerû ügyfélkezelés, adminisztráció. Elvárások: érettségi, mûszaki beállítottság,számítógépes ismeretek
(word, excel), minimum két éves
munkatapasztalat. Jel. fényképes
önéletrajzzal:
erdei.zoltan63@gmail.com

Raklap összeszerelõ munka jó keresettel Komáromban. Szállás,
utaztatás biztosított. 06-70/8860235
Nyugdíjas sofõrt keresek betegszállításra. 06-30/716-0105

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves
kortól, top keresettel. Tel.: 00-43664-599-96-95, 06-30/313-3516

Kõmûveseket keresek Békéscsabára egész éves munkára. 0630/7229-887
Darus-önrakodós tehergépjármûre
gépkocsivezetõt keresek C+E kategóriás jogosítvány, versenyképes
jövedelem. 06-70/380-0530

Mezõberényi munkahelyre, hagyományos gépre maróst, sugárfúróst,
lakatost, esztergályost és hegesztõt
felveszünk. Tel.: 06-20/949-3036
Gyulai panzióba takarítónõket keresünk! +36-70/454-1962
A gyulai Hunguest Hotel Erkel felvesz felszolgálót és szakácsot. Bérezés mt. szerint + útiköltség térítés
+ személyzeti étkezés. Fényképes
önéletrajzot e-mailben gazdasag
@hotelerkel.hunguesthotels.hu
vagy személyesen, a szálloda recepciójára várjuk.
Betanított vasipari munkásokat keresünk kiemelt bérezéssel. szállás,
utazás, elõleg biztosított. 06-70/
610-3986, 06-70/660-6419
Szórólapterjesztõ munkatársat keresünk Békéscsabán, Gyulán és
Mezõberényben. 06-20/513-1371
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!

MUNKA

Szakképzett cukrászt felveszünk.
06-30/9432-541 Juhász Zoltán
Békési sörözõbe nõi pultost felveszek. 06-20/415-9311

Belföldi és nemzetközi fuvarozással
foglalkozó békési telephelyû cég
sofõr állás betöltéséhez C, E kategóriával munkatársat keres. Minden
hétvége itthon. 06-20/9204-704

Kristály gyógyszertár (Békéscsaba) gyógyszerészt keres. Pályakezdõ, illetve nyugdíjas is lehet,
akár részmunkaidõben is. 66/529060 (munkaidõben!)
Mezõgazdaságba minimum 5 éves
szakmai tapasztalattal rendelkezõ,
szerelésben, öntözésben jár tas
traktorost keresünk Köröstarcsára.
06-70/600-4232
Lakatosokat keresünk hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06-20/3205229
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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,- 06-20/976-5099

Hegesztõket és robotkezelõket keresünk hódmezõvásárhelyi munkahelyre. 06-20/320-5229

Szobafestõt, kõmûvest és segédmunkást felveszünk. 06-30/9154124

Békéscsabai munkahelyre szakácsot és ételkiosztót felveszünk. 0630/9433-910

Céltudatos molett emberek jelentkezését várom, akik úgy szeretnének fogyni, hogy közben pénzt keresnek vele. 06-20/495-8195
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, elõleg megoldott. Sárvárra
betanított munkásokat keresünk
több mûszakos munkarendbe. Érd.:
06-20/224-0242, 06-30/791-0950
Dániába keresünk tapasztalattal rendelkezõ mezõgazdasági munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji vagy üzemi
tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás
feltétel. Jelentkezés: 06-70/6070067, anett.sulyi@andreasagro.
com; www.andreasagro.com

A gyulai Hunguest Hotel Erkel felvesz szobaasszonyt és cukrászt.
Bér mt. szerint + útiköltség térítés
+ személyzeti étkezés. Fényképes
önéletrajzot e-mailben gazdasag@
hotelerkel.hunguesthotels.hu címre
vagy személyesen a szálloda recepciójára várjuk.
Azonnali kezdéssel villanyszerelõket keresünk soproni munkavégzésre. Nettó: 1300 Ft-os órabér,
szállás, bejárás, napi elõleg, bejelentés biztosított. Pályakezdõk is
hívhatnak. Érd.: 06-20/316-8343,
06-70/335-2727
Betanított és szakmunkásokat
nettó 175-220 ezer Ft közötti bérrel
felveszünk. Ingyenes szállással
vagy albérlet-támogatással NyugatDunántúlra hosszú távra. Tel.: +3620/284-0698, +36-30/282-6263,
engedélyszám: 49765-1/20085100595
Toborzó munkatársat keresünk romániai magyar ajkú és magyarországi munkavállalók toborzására
Nyugat-Dunántúli gyárakba ingyenes szállással, magas fizetéssel.
Tel.: +36-20/393-3446, engedélyszám: 49765-1/2008-5100595
Békéscsabai autóipari céghez keresünk végellenõröket és gépkezelõket, betanított munkára. Hosszú
távú munkalehetõség, versenyképes jövedelem. Jelentkezés: 0630/606-2214

Kenderföldeken zártkert eladó. 0630/348-7458
Reményi utcában 2+1 szobás,
önálló családi ház 370 m2-es telken
14,9 MFt. +36-70/454-1952
Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 06-30/
418-8373
Háromszobás családi ház, felújítást
igénylõ, 2 családnak is alkalmas,
kedvezõ áron eladó Békéscsaba
belvárosában. 1 szobás földszinti
lakást beszámítok. 06-20/9123798
Schweidel utcában felújítandó
komfortos kis ház 3,5 MFt. +3670/454-1952
Gerendás, Telekgerendás és Csabaszabadi környékén keresek megvételre termõföldet. 06-20/3464975
Kézay utca környékén komfort nélküli, felújítandó kis ház 437 m2-es
telken 2,99 MFt. +36-70/4541952
Békéscsabán újonnan épülõ 105
m2-es, földszintes, kertes családi
ház év végi átadással eladó, leköthetõ. CSOK felhasználásával is. 0630/7229-887
Jamina központjában, kiváló helyen
eladó egy háromszobás, felújított
családi ház, 800 m2-es telken. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-20/5020207
Azonnal költözhetõ lakás a Lencsésin 47 m2-es, 3. em.-i erkélyes, jó
állapotú 6,85 MFt. +36-70/4541952
Mezõberény határában, a 46-os
fõút mellett, romos tanyás ingatlan
eladó. 2727 m2 kivett 1589 m2
szántó, ásott kút, három fázis, tehermentes. 06-30/515-4825
Meglévõ ügyfeleim részére lakásokat és családi házakat keresek Békéscsabán és környékén. +36-70/
454-1952
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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

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

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

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

ISO 9001

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
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Lila verbéna
A nyár egyik legszebb virágocskájának, a verbénának (más néven vasfû) színe jövõre a szobákba is beköltozhet, hiszen
2017 egyik legnagyobb slágere a
lakberendezésben ez a lilás árnyalat lesz. Mi nem tudunk betelni vele!
Mélykék
A végtelen tenger és az óceán
borongós színét idézi fel ez a
mélykék, ami egyszerre nyugtat
és nagyítja a teret. Remekül kiemeli a szoba belmagasságát.

A kékeszöldtõl a liláig
Ezek lesznek 2017 színei
a lakberendezésben
Izgalmasnak ígérkezik a jövõ év, már ami a lakberendezési trendeket illeti. Az elõrejelzések szerint ugyanis ismét a pasztellszínek andalító
árnyalatai hódítanak majd. Mindegy, hogy
púderkékben vagy lilában pompázik az otthonotok, a hatás nem marad el - összeállításunkban
2017 legszebb színei közül válogattunk.

Kékeszöld
A narancssárgás árnyalatú bútorok hangsúlyt adnak a zöld telített
színének. Ha egy kis drámai hatást szeretnétek elérni az otthonotokban, a kékeszöld kitûnõ választás lehet.

Penzán földszintes, egyszobás, teljesen felújított (nyílászárók, szerelvények, vezetékek, burkolatok, beépített bútorok) lakás eladó. Közvetítõk ne hívjanak! Érdeklõdni: 0670/328-3353
Sétálóutcán 1. emeleti teljesen új
41 m2-es lakás 11 m2-es erkéllyel
13,5 MFt-ért, és egy 80 m2-es 22
MFt-ért eladó. +36-70/454-1963
Belvárosban, szerkezetileg jó állapotban levõ, 2 szobás, központi fûtéses, önálló családi ház 325 m2-es
telken eladó. Irányár: 8,9 MFt. Tel.:
06-70/883-8061

Sarkadon tetõtér beépítéses családi ház eladó. +36-70/454-5240

Jaminában, négylakásos társasházban, földszinti, 3 szobás, 120
m2-es lakás, kis kerttel, garázzsal
eladó. Irányár: 11,95 MFt. Tel.: 0670/883-8061

Békéscsabán, Erkel utcában kertes
ház eladó. 06-70/313-8988, 0630/816-3186

Mezõmegyerhez közel tanya, földdel együtt eladó. Tel.: 06-20/2510221
Felsõ Körös soron (strand részén)
egy 2 szintes családi ház. 25.9 MFt.
+36-70/454-1955
Jamina végén 3 szobás, nappalis
vegyes központi fûtéses hõszigetelt
téglaház eladó. Ir.ár: 4.5 M. 06-70/
532-2170

Belvárosi igényes luxussorház akár
1+2 félszobás lakáscserével is eladó. +36-70/454-1963

Csorváson 2 szobás központi fûtéses jó állapotú vályogház, kis melléképülettel eladó. Ár: 1.7 M. 0670/532-2170

Lencsési úton, Almáskert mellett
1500 m2-es telek eladó/kiadó. 0670/5853-691

Eladó telephely, iroda, lakás, családi ház az Urszinyi Dezsõné utcában. 29.8 MFt. +36-70/454-1955

Mezõmegyeren 900 m2-es építési
telek eladó. 06-70/321-2821

Békéscsaba belvárosában, a
szökõkút közelében eladó egy 68
m2-es, kétszobás házrész, garázzsal. Irányár: 5,9 MFt. Tel.: 0620/502-0207

Belvárosi elsõ emeleti 120 m2-es,
erkélyes lakás, utcafronti garázzsal
22,9 +3 MFt-ér t eladó. +3670/454-1963
Felújításra szoruló családi ház
eladó a Szõlõ utcán. Ir.ár: 14.9 MFt.
+36-70/454-1955
Békéscsabán, elkerülõ út-Élõvíz
csatorna mentén, kivont 1009 m2es zártkert eladó. 890 EFt. 06-20/
537-3285

Forrás: noklapja.nlcafe.hu

Hõkamerás vizsgálat. Energetikai
tanúsítvány. 06-20/537-3285

Felújítandó családi ház eladó a
Kastély utcában. 13.5 MFt. +3670/454-1955

Békéscsabán a Körös-part közelében, CSOK-os vagy 3 lakásos sorházi ház építésre alkalmas telek eladó. Irányár: 15 MFt. Tel.: 0630/418-8373
Medgyesegyházán 2 szobás családi ház eladó. +36-70/454-5240
Békéscsabán, Szarvasi úthoz közel, építési telek lebontandó vagy
falújítandó házzal eladó. 06-20/
924-3886
Békéscsabán, Botyánszki Pálné utcában ház eladó. 06-70/531-1745
Újkígyóson 2 szoba + étkezõs
családi ház eladó.+36-70/4545240
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, Mester u. 38. sz.
alatt 780 m2 telek, hétvégi házzal
eladó. (Csere is érdekel II. emeletig.) 06-30/958-8284

Sarkadon 2 szobás családi ház eladó. +36-70/454-5240

Kazinczyn 1 szobás elsõ emeleti lakás eladó. +36-70/454-5240

Békéscsabán, VI. kerületben nyeles
építési telek eladó. 20/2311-941

Békéscsaba belvárosában eladó
egy kétszobás, erkélyes, hõszigetelt
lakás. Irányár: 6,5 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207

Kazinczy lakótelepen földszinti, 1
szobás, 44 m2-es egyedis felújított
lakás eladó. Ir.ár: 6,5 MFt. 06-30/
4787-429

Púderkék
Ha még nem próbálkoztatok az
élénkebb színekkel, elsõ lépésként ezt a nyárias púderkéket
ajánljuk. Sötétebb hajópadlóval
és kiegészítõkkel remekül mutat.

Piszkos sárga
A piszkos sárga színû bútordarabok remekül illenek a pasztellszínû falakhoz - energiával és
élettel töltik meg a szobát.

Sötétszürke
A sötétebb árnyalatok már jó
ideje hódítanak a lakberendezésben is. Ha sötétszürkére festitek a
falat, az árnyékok is sokkal finomabban fognak tükrözõdni rajta.
I N G AT L A N

A föld színei
A halványzöld és a tópszín - vagyis a piszkos bézs - kombinációja megnyugtató hangulatot kölcsönöz bármelyik szobának, a
legjobban mégis a nappaliban
mutat.

Pasztell rózsaszín
2017 kétség kívül a pasztellszínek
éve lesz, a gazdag, ugyanakkor
megnyugtató árnyalatok közül a
rózsaszín kifejezetten hangsúlyos
szerephez jut.

Napsárga
Igen, akár a padlón is remekül
mutat a sárgának ez az árnyalata.
Ne féljetek tõle, kellemes, meleg
hangulatot kölcsönöz majd a szobának.

Békéscsabán, a nagy Tesco közelében 1987-ben épült padlásteres,
kétgenerációs ház eladó. 17,8 MFtért. 06-70/517-7213

Világos kékeszöld
Ha fekete vagy fehér kiegészítõkkel párosítjátok, ez a szín rendkívül tiszta és üde hatást fog kelteni. Különösen nappalikba, étkezõkbe ajánljuk.

Gyöngyösi 95. ház eladó. 06-70/
353-5997. Ir.ár: 4,9 MFt.

Békéscsabán a Center mellett,
2008-ban épült liftes házban 3 szobás erkélyes igényes lakás eladó.
19,49 MFt. +36-70/454-1953
Veres Péter utcában 2+1 szobás
összkomfortos, kertes ház eladó.
10,5 MFt. 06-30/376-9681
Békéscsabán, Hunyadi téren elsõ
emeleti, belsõlépcsõs, 84 m2-es lakás eladó. Ir.ár: 14,5 MFt. 06-30/
302-1108
Jaminában 3 szobás szép családi
ház nagy melléképülettel, 13,9 MFt.
+36-70/454-1953
Békéscsabán a Center közelében,
eladó egy 2+2 félszobás, 78 m2es, hõszigetelt, erkélyes lakás. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-20/5020207
Medgyesegyházán 3 szoba, összkomfortos családi ház 2.400.000
Ft-os irányáron eladó. (CSOK
igénybe vehetõ.) 06-30/2078-860
Békéscsabán, a vasútállomás közelében 2 szobás magasföldszinti
cirkós téglalakás: 8,5 MFt. +3670/454-1953
Eladó! Szeghalmon az Árpád utca
legmagasabb pontján, 6,5 MFt-ért
egy kétszobás, központi fûtéses
családi ház. A telken jó állapotú
melléképület (állattar tásra alkalmas) és termõ gyümölcsös található. 06-20/276-0326
Csabai piacnál kétszobás téglalakás áron alul eladó. 06-20/3149663
Békésen, a Körös közelében kétszintes felújítandó téglaház eladó.
5,7 MFt. +36-70/454-1953

Békéscsabán, csendes helyen
eladó egy 4 szoba + nappalis, ‘90es években épült családi ház garázzsal, melléképületekkel, tágas udvarral. Irányár: 13,5 MFt. Tel.: 0620/502-0207
Kenderföldeken 1000 m2-es gondozott kert (telek) kiépített öntözõrendszerrel, termõ gyümölcsfákkal,
pince, teakonyha és eszköztárolóval
eladó. 06-30/945-1050
Eladó lakásokat és házakat keresek
Békéscsabán és Békésen meglévõ
ügyfeleim részére. Gyors ügyintézés. +36-70/454-1953
Békéscsabán 800 m2 minõségi
gyümölcsös, kúttal, villannyal betegség miatt eladó. 66/737-739
Azonnal beköltözhetõ belvárosi, világos, dupla komfortú családi ház
kedvezõ áron tehermentesen eladó.
+36-30/255-0279 www.ingatlan.
com/22900682
Árpád sor közelében 5 szobás tetõteres családi ház 540-es telken
eladó 31,9 MFt. +36-70/454-1960
Közvetlen Körös-par ti nyaraló
eladó Békésszentandrások. Tel.:
06-30/606-7151
Mezõberényben 3 szobás felújítást igénylõ ház, dupla portával
áron alul sürgõsen eladó. 0620/240-3624
Békéscsabán a VI. kerületben, a Dr.
Becsey Oszkár utcában eladó egy
85 m2-es, 3 szobás, jó állapotú
házrész. Irányár: 10,5 MFt. Tel.: 0630/943-2822
Jaminában 3+2 félszobás téglaház 673 m2-es telken eladó 13,99
MFt. +36-70/454-1960
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Makón motel, kávézó (11 szobás,
26 férõhelyes) eladó, kiadó. 0630/9595-615
Lencsésin tégla kétszobás ablakcserés harmadik emeleti lakás
eladó 7,49 MFt. +36-70/454-1960
Eladó Békéscsaba belvárosában,
liftes házban 1. emeleti 122 m2-es
3 szoba + nappali, erkélyes lakás.
Ár: 31,9 MFt. 06-30/383-5590, 0630/383-5591
Eladó Békéscsaba belvárosában teremgarázs beálló és udvari parkolóhely. 06-30/383-5590, 06-30/3835591
Kazinczyn két szobás erkélyes 55
m2-es lakás eladó 7,49 MFt. +3670/454-1960
Körösladány, Jókai u. 3. ház eladó.
Érd.: 06-30/833-2428
Békés megyében mûködõ pékség
eladó! Érdeklõdni lehet: 06-30/2069691
Fövenyesen elsõ emeleti 2 szobás,
erkélyes téglalakás eladó 7,49 MFt.
+36-70/454-1960
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Kocsma sürgõsen eladó Békésen.
06-70/340-6810
Békéscsabán, Kinizsi utcában 68
m2-es iroda/üzlethelyiség hosszú
távra kiadó. 06-30/935-7274
2

Pizzériaként mûködõ 35 m -es üzlethelyiség a Lencsési szívében! 7.2
MFt. +36-70/454-1955
Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár elõnyben. 06-30/3454-724

Kiadó Mezõberényben ipari területen fûthetõ 600 m2, illetve 400 m2
üzemcsarnok. 06-30/968-9680
Élelmiszerbolt bejáratott vevõkörrel, Kamuton eladó. 06-30/3979181

GÉPJÁRMÛ

Autót vásárolok. Bármilyet. 06-20/
975-1501

Békéscsaba belvárosában 1. emeleti 20 m2-es iroda eladó. Befektetésnek kiváló! Ár: 2.5 M. 0670/532-2170

Régi autókat vásárolok, gyûjtök.
(1930-1975) Citroen 2cvKacsa,
Volkswagen T1 T2 Transpor ter,
Skoda Octavia, Fiat500, Renault
4cv, Opel Olympia, Trabant 500
600, Mercedes Benz. Tel.: 0620/572-5142
Eladó Ford Ranger XLT 3 éves, keveset futott, jó állapotban. 0630/383-5590, 06-30/383-5591
O K TAT Á S

ALBÉRLET - KIADÓ

Április elejétõl Békéscsabán, hoszszútávra bútorozott albérletet keresek. 06-30/544-5649

OKJ-s kézápoló-mûkörömépítõ tanfolyam indul Békéscsabán március
12-én. Eng.: E-00879/2014. 0670/363-1991

Lencsésin 1,5 szobás bútorozatlan
lakást keresek. 06-20/232-5867

Hajhosszabbítás oktatás. 06-20/
423-2721

Andrássyn lakás kiadó. 06-20/9520393

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

Szoba közös konyhával kiadó diáklánynak, dolgozó hölgynek. 0620/234-2505

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

Békéscsabán szoba kiadó dolgozók részére, kaució nélkül. 06-70/
520-1608

Vásárolnék motorhibás, egyébként
komplett Babettát. 06-20/479-6658

Bolti eladó, Boltvezetõ, Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam. 0670/524-6166
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011).

Békéscsabán, vasútállomáshoz közel egyszobás, bútorozott albérlet
lányoknak vagy fiatal párnak kiadó.
06-20/360-2735

Békéscsabán dolgozónak albérlet
kiadó. 06-30/592-6809

a Kétegyházai Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és Kollégium.
Érdeklõdni: 5741 Kétegyháza,
Gyulai u. 6. Tel.: 06-70-320-9867

Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal. 0620/382-5374, 66/442-517

Különbejáratú összkomfortos utcai
házrész, valamint udvari házrészek
kiadók. Érd.: Békéscsaba, Bessenyei u. 77. sz. alatt.

Békéscsabai belvárosi, utcai kétszobás, galériás, bútorozatlan társasházi lakás kiadó. 06-30/9781293

Aranykalászos gazda
tanfolyamot indít

Angol, német nyelvtanítás, vizsgafelkészítés. 06-30/256-1377
Mercedes 160-as eladó. 0670/598-0805
Autót veszek! Állapot és kortól függetlenül, azonnali készpénzfizetéssel. 06-70/625-5878

Á L L AT

Vágni való húscsirke kapható Békéscsabán, a Medovarszki Farmon
február 27-28., március 1-jén.
Csak 3 napig! +36-30/655-0852,
66/435-035 Töltse fel hûtõládáját.
Információ: www.medofarm.hu
Hízók, süldõk eladók. 06-70/2222332
Húsgalambok olcsón eladók. 0620/224-8382
Süldõk eladók. 06-30/605-8961
Tojó jérce (3 hét múlva tojnak),
rántani való csirke, kakas, pecsenye kacsa, Mulard kacsa, tojótyúk rendelhetõ. Kérésre felpucoljuk. 06-20/540-7480
Malacokat 10-25 kg-ig veszek, és
süldõket is. Házhoz megyek. 0630/577-1604
Sárga tojótyúk, 590 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással márciusra
megrendelhetõ. 06-30/860-2627
Tojótyúk 599 Ft/db. Nagyon szép
barna tollas, kiválóan tojó, ingyen
házhoz szállítva. 06-70/240-1331
MEZÕGAZDASÁG

Eladó kisbálás szalma. 06-70/3958793
3,2 hektár termõföld egyen is (1,5
hektár külön is) Gyulán, 44-es fõút
mellett eladó. 06-30/264-1546
Telekgerendás mellett 2,5 ha föld
eladó. 06-30/665-3349

220 kg-os hízó, birkák eladók. Békéscsaba 06-70/395-1952

Békéscsaba határában 5 ha termõföld kiadó (dinnyéseknek is). 0630/605-8961

Bárány és birkahús eladó. 0620/9620-896

Békéscsaba határában 5 ha szántóföld eladó. 06-70/321-2821
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ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDÉS

új lakás építésére és vásárlására,
használt lakás vásárlásra, ill. bõvítésre is.
Teljes körû ügyintézéssel, díjmentes
tájékoztatással és felelõsségvállalással.

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

HITELEK

Kõzetgyapot 10 cm-es

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

5,95 m2/csomag
5355 Ft/csomag

900 Ft/m

2

SZÉN AKCIÓ!

LENGYEL DIÓSZÉN

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

cca.6300kcal
63 Ft/kg

6300 Ft/q

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Az árak 2017.02.252017.03.11-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Érd: 66/438-635, 06-30/336-6092, 06-30/466-3832
turi.jozsef-tj@bonag.hu

Faajtók, ablakok gyártása, felületkezelése, beépítése. Szúnyogháló,
redõny. 06-30/372-1160

SZÁRAZ TÛZIFA
JÓ MINÕSÉGBEN ELADÓ

tölgy, bükk
kugli
26,50 Ft/kg-tól
konyhakész 28,50 Ft/kg-tól
rönk
25,00 Ft/kg-tól

TÛZIFA
AKCIÓ

25 Ft/kg-tól
rönk, kugli, konyhakész
Ingyenes, gyors
kiszállítás.

FAIR PLAY PLUSZ
INGATLANKÖZVETÍTÕ és HITELIRODA

INGYENES, GYORS KISZÁLLÍTÁS.

(A készlet erejéig.)

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
E-mail: fairplayplusz@gmail.com

10 q-tól kedvezmény!

06-30/472-9714

06-20/462-9787
Számítógép karbantartás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszállással együtt. 06-70/702-3316

Székek, fotelok, heverõk felújítása,
kárpitozása. 06-70/7768-421
Szobafestés, mázolás korrekt áron.
06-70/417-7663

Video- és hangkazetták digitalizálása. 06-70/341-0477

FÉMFORGÁCSOLÁS
Egyedi gépalkatrészek,
élelmiszeripari gépalkatrészek,
mezogazdasági
gépalkatrészek
´´
gyártása, felújítása.

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

+36-30/655-1815
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
Festést, burkolást, teljes kivitelezést vállalok. Ha csak a minõség
számít. 06-20/502-7772

MEZÕGAZDASÁG

Kukoricavetõmagok: Dekalb,
Pioneer, Syngenta februárban
akciósan rendelhetõk házhozszállítással.
www.kukoricavetomag.hu.
Tel.: 06-20/980-4449
PÉNZPIAC

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

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

S Z O L G Á LTAT Á S

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS BÉLKÜL
A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.

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

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191

Pártalálás, társközvetítõvel. 0630/355-2039

BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Gyulán 40-es szöszi ismerkedne.
06-70/225-1332

Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari munkák,
referenciákkal. 06-70/337-0708

Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantáziád szab határt. 06-20/367-8959

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

66 éves férfi társat keres. Jelige:
“Napsütés” Békéscsaba, Munkácsy
utca 13.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Békéscsabán, 35 éves vidám, nyitott, formásan teltkarcsú, dúskeblû
ismerkedne. 06-30/646-1217

Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 0620/588-4535 Vasadi Tibor

Megismerkednék 35-65-ig zeneszeretõ, családcentrikus hölggyel.
“Szilencium” jelige: Békéscsaba,
Munkácsy 13.

Esküvõi foto-video készítés. 06-20/
435-8120

Csinos fiatal nõ ismerkedne. 0630/875-1859
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518

garanciával, hétvégén is.
Megbízható, olcsó.

06-30/939-7720

Hajhosszabbítás. 06-20/423-2721

Gyümölcsfák metszése. 06-20/
9262-142
Non-stop autómentést vállalok belés külföldön. Hívjon bizalommal!
06-30/647-2997

Hõszigetelés, lamináltpadló, szobafestés, gipszkartonozás. 06-30/
441-2553
Tetõjavítás, cserépátrakás, tetõdeszka csere, kéményépítés, kúpkenés, ács-, kõmûvesmunkák, bádogozás. 06-30/244-1178

Cserépkályhás munkák. 06-30/
340-9815
Svédmasszázs. 06-30/727-4221

Tetõbeázás elhárítás, bármilyen bádogosmunka, széldeszka javítás,
felújítás. 06-20/806-7062

Lakatosmunkák. Korlátok, kerítések, elõtetõk kivitelezése kovácsoltvastól a rozsdamentesig. 0670/421-4374

MÁR OKOSTELEFONON IS!

Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-, villanyszerelés. Lakásfelújítás, burkolás. 06-30/504-7970

Redõny, reluxa, szalagfüggöny készítés, javítás részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. 66/454-171,
06-70/212-6776

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

Térkövezések, kõmûves-, ácsmunkák, kerítéskészítés anyagostól is,
rövid határidõvel, korrekt áron. 0670/615-5612

Villanyszerelés hétvégén is. 0670/514-1346
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Kútfúrást vállalok 2 év garanciával,
rozsdamentes szeleppel, homokmentesen. Gyebrovszki Károly 0630/416-5909
Víz-, gáz-, központi fûtés szerelés.
Gázipari mûszaki biztonsági felülvizsgálat. Egyszerûsített gázkészülék-cserék lebonyolítása. +3630/811-9907
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere. 06-70/421-4374
Nyílászárók bemarásos szigetelését, zárcseréjét, pászítását, karbantartását, festés elõtti átnézését és
egyéb asztalosipari munkákat vállalok. Flender Pál asztalos. Békéscsaba, Egressy 2. 06-20/361-0515,
66/738-014

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.

Komróczki László kõmûves. Minõségi munka reális áron. Felújítástól
a teljes kivitelezésig, garanciával!
06-30/357-7230, 66/270-442
Áruszállítás, költöztetés. 06-30/
435-2968
Teljes felújítás, központi fûtés-,
víz-, gázszerelés, gázkészülék javítás. 06-70/382-1655
Kertápolást és fametszést vállalok.
06-70/533-1946, 06-30/469-9066
Burkolást vállalok márciusi kezdéssel. 06-30/645-3301
Gépkocsi-kárpitozás. 06-70/4148127

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 és Társa Bt.
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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Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 06-30/9243867
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Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij
u. 6. 66/436-226, 06-30/481-8071
Teljes körû, azonnali helyszíni üvegezés. 06-30/742-3507
Kft.-k, bt.-k, egyéni vállalkozások könyvelési korrekt, megfizethetõ áron. Tel.: 06-20/3673222

Mesterboszorkány jövendõmondó:
rontáslevétel, szerelmi energiák,
halottlátás isteni gyógyító erõvel.
06-70/434-2178
Magánházak, középületek bontási
munkáit vállaljuk. Érd.: 06-30/9281879

Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó Fuvar 06-30/9550-504
Fodrász hajvágást, idõsek borotválását vállalja. Hívásra házhoz megyek. 06-70/948-7916
EGYÉB

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, porcelánokat, képeket, hagyatékot vásárolok. Hétvégén is hívható! 0620/920-8511
Kazán, radiátor, vízmelegítõ, hûtõ,
fagyasztóláda, fagyasztószekrény
eladó. 06-70/414-0309
Hagyatékot, régiséget, szerszámféléket vásárolok. 06-70/391-2503

Asztalos munkák, egyedi nyílászárók, bútorok. 06-20/496-8529
Földkimérés, változási vázrajzok
készítése. 06-30/243-7676

tárgyakat. Békéscsaba, Andrássy út
7. (Irányi u. sarok.) Tel.: 06-20/
311-3784
Hagyatékot, bútort, festményt, porcelánt vásárolok. 06-30/555-2635
Mosott, megkötött kuláré, marhabél. 06-70/406-7383

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
Bontásból tégla, cserép, faanyag,
nyílászárók, cserépkályhák eladók.
Gyula, Béke sugárút 61. 06-70/
428-4576
Festményeket (képcsarnokost is),
régiséget készpénzér t vásárolok.
06-30/9983-766
Hagyatékot és bútorokat veszek
06-70/224-7389 és 06-30/6014195

Antik tárgyakat, tollat, porcelánt
vásárolok. 06-30/555-2635

Vásárolnék 120 B-s, négykórusos
harmonikát, 30 évnél ne legyen idõsebb. “Royál Standard” elõnyben.
06-20/479-6658

Jani házhoz megy. 06-30/6551636

Ingyen téglatörmelék Békéscsabán
elvihetõ. 06-30/497-4528

Hagyatékot, kazánt, radiátort, vízmelegítõt veszek. 06-70/414-0309

Karos fûnyíró, olajradiátor, 50 cm3es robogó, fémpolc, TV eladó. 0620/415-9311

Art & Antik Galéria megvételre keres XVIII-XX. századi festményeket,
grafikákat, szobrokat, Zsolnay dísztárgyakat és egyéb kvalitásos mû-

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét
veszek. Megbízható. 06-30/3089416

Házi zsír eladó. 06-20/423-0505
Bármit megveszek, ami Önnek eladó. Árajánlattal házhoz megyek.
Tel.: 06-30/287-9886

Tûzifa, vastag tölgy széldeszka,
csak kamionos tételben (kb. 230
mázsa) eladó, leszállítva. 25 Ft/kg
(2500 Ft/q). 06-30/637-1132

MINÕSÉGI SZÁRAZ
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

Februári tûzifa akció tavalyi áron!
Kaloda 80x80x130 m ár: 10.50013.000-14.500 Ft-ig. Termékeink
kb. 10 hónapos kitermelés, akác,
tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtõl
függõen ingyenes házhoz szállítás!
Akár 24 órán belül fuvarunkat teljesítjük. 80x80x130-as kaloda ár:
14.500 Ft, ömlesztett m3 ár:
15.500-16.500 Ft. Hívjon bizalommal. Tel.: 06-30/752-1650

konyhakészen
28,50 Ft/kg-tól
kugli
26,50 Ft/kg-tól
Teljesen száraz tölgy szelezék,
konyhakészre vágva
(Vastag!)
28,50 Ft/kg-tól
1 m-es rönk
25,00 Ft/kg-tól
Száraz konyhakész akác
37 Ft/kg-tól

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort,
invertert, kis gépeket. 06-70/6245475

1945 elõtt megjelent könyveket, folyóiratokat, könyvhagyatékot, festményeket és régiségeket vásárolok.
Tel.: 06-20/485-9251
Falitányérokat, porcelánokat, régi
könyveket, festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget veszek. Tel.:
06-70/608-9353

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

Vadászházamba afrikai trófeákat,
hullott szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyûjteményeket vásárolok. Tel.: 06-30/849-4786
Februári tûzifa akció! Kaloda
80x80x130 m ár: 13.000-14.500
Ft-ig. Termékeink 10 hónapos kitermelés, akác, tölgy, bükk. Akár ingyenes házhoz szállítás! Fuvarunkat
24
órán
belül
teljesítjük.
80x80x130-as kaloda ár: 14.500
Ft. Ömlesztett m3 ár: 15.50016.500 Ft. Hívjon bizalommal. Tel.:
06-30/502-9810

Szezonvégi kiárusítás kalodás és
ömlesztett konyhakész hasított tûzifa! Jelenlegi termékeink: száraz
minõségi törzsfa, tölgy, bükk, akác.
Kiszállítás több helyre és településre megoldható. Szállítás mennyiség függvényében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1m ár: 12.500 Ft. Erdei m3 ár: 25.000 Ft. Üzemi ömlesztett ár: 17.500 Ft/m3. Hívjon bizalommal: 06-30/610-2218
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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

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

R-0812/83

UTAZÁSI IRODA

Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.

Utazzon velünk!
Békéscsabáról induló autóbuszos utak:
Hollandia - tulipánvirágzáskor (6 nap)
2017. április 18-23.
84.900 Ft/fõ
Ausztria-Liechtenstein-Svájc (5 nap)
2017. május 3-7. hotel, reggeli
49.900 Ft/fõ
Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2017. május 11-15. hotel, reggeli
39.900 Ft/fõ
Párizs-Versailles-Loire völgye (7 nap)
2017. május 22-28.
94.900 Ft/fõ
Spanyol tengerpart (10 nap)
2017. jún. 2-11., jún. 30-júl. 9., aug. 19-27.
szept.15-24. szállodai elh félpanzió
94.900 Ft-tól/fõ
Mont Blanc és festõi városok (6nap)
2017. jún.12-17.
84.900 Ft/fõ
Korfu / Sida (10 nap)
2017. júl. 21-30. 3* htl félpanzió
99.900 Ft/fõ
Róma-Nápoly-Sorrento-Capri (9 nap)
Hotel, félpanzió júl.15-23,
aug. 5-13.,19-27.
94.900 Ft/fõ
Görög tengerpart / Tolo-Athén (9 nap)
2017. aug. 5-13. 4* hotel
svédasztalos félpanzió
99.900 Ft-tól/fõ

Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal:
Continent Utazási Iroda

DÓ Elektromos
TORNÁ

kerékpárok

2017-es új modellek:
vastag váz, duplafalú felni, vastag motorküllõk
Üzletünkben megtekinthetõek és kipróbálhatóak.

Elektromos kerékpárok és robogók javítása,
új és bontott alkatrészek árusítása.
Használt kerékpárok és robogók eladók.
Csaba-Õrláng Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 4/B. (régi Szarvasi-Lázár u. sarok)

Nyitva: H-P 900-1700 • Tel.: 66/322-642, 06-30/9553-419

