66/446-515, 06-30/456-4105

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Minden, ami üvegezés!

BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS
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Hocz és Medvegy Kft.

nagy választékban.

Mindenféle TAKARÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS garanciával.

Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást
is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biztosítása. Raktározási lehetõség rövid idõre is.

R-0812/83

ISO 9001

Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.

Utazzon velünk!

Békéscsabáról induló autóbuszos utak:

Velencei Karnevál (3 nap)
2018/02/09 - 02/11 37.900 Ft/fõ
Busójárás-Mohács (1 nap)
2018/02/11 8.900 Ft/fõ
Hevizi wellness - Plitvicei tavak
- (2 nap)
2018/03/29 - 03/30 33.900 Ft/fõ
Hollandia - tulipánvirágzáskor
- (6 nap)
2018/04/23 - 04/28. 94.900 Ft/fõ
Isztambul - a mesés keleti város
- (5 nap)
2018/04/25 - 04/29 I 54.900 Ft/fõ
Ausztria-Liechtenstein-Svájc - (5 nap)
2018/05/02-05/06
Irányár: 49.900 Ft/fõ
Spanyol tengerpart (10 nap)
2018/06/01-10,, 06/28-07/08.,
08/24-09/02., 09/14-23.
89.900 Ft-tól/fõ
Görög, bolgár tengerpart (10 nap)
2018.06. hónaptól minden héten
32.900 Ft/tól/fõ
Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

Diabétesz Egyesület
Békéscsaba
Célja:
 Egyénileg megtanulni a cukorszint egyensúlyban tartását
 Tanácsadás az adott problémák
megoldására
 A tagoknak lehetõség biztosítása
mozgásra, szervezett formában
 Találkozók szervezése az ország
más szervezeteivel. (Világnap)
 Családon belüli felfedezett cukorszint emelkedés tanácsadása
Találkozzunk minden hónap elsõ
péntekén a Gyulai út 18. szám
alatt (elsõ emelet,
kis tanácsterem) 1700 órától.

Mindenkinek egy élete van,
okosan is élhet vele.
A választás a Te döntésed.
Várjuk a közép
korosztály
résztvevõit.

Kintek Tooling Kft.
Egyedi és kis sorozatú
szerszámok és szerszámtartók
gyártásához keresünk,
elkötelezett munkavállalókat a
következõ pozíciók betöltésére:
•
•
•
•

A VÍDIA UDVARBAN

Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr

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

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

Plexi, polykarbonát, külsõ, belsõpárkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

CNC Esztergagépre gépkezelõ
CNC Marógépre gépkezelõ
Egyetemes köszörûs, furatok és palástok köszörüléséhez
Gyártás elõkészítõ (szerszámkezelõ, raktáros)
Elvárás: Gépipari végzettség, forgácsoló szerszámok ismerete
Feladatok: Raktárkészlet kezelés, gyártáshoz szükséges szerszámok
elõkészítése

• Idõelemzõ
Elvárás: minimum gépipari végzettség
Fõbb feladatok, munkák: Gyártási folyamatok optimalizálása,
normaidõk mérése, kiszámítása, ill. ellenõrzése.
Szoros kapcsolat és együttmûködés a termelésirányítással,
technológiai folyamatok karbantartása a Vállalatirányítási rendszerben

• Gyártástechnológus
Munkarend: egymûszakos munkarend 7:30-tól - 16:00-ig
Munkavégzés helye: Békéscsaba, Ipari út 1-2. 5600
Jelentkezés, szakmai önéletrajzzal, e-mail: jobs@kintektooling.hu

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

Pénzügyi vezetõ
Feladatok:
• 8 fõs pénzügyi és számviteli osztály vezetése és szakmai felügyelete,
könyvelés irányítása
• Éves és évközi beszámolók elkészítésének és US GAAP, IFRS
beszámolókhoz történõ adatszolgáltatás irányítása, ellenõrzése
• Költségvetések, elõrejelzések összeállítása, ellenõrzése
• Likviditástervezés
• Eredménytervezés (mérleg és eredménykimutatás)
• Cash flow tervezése
• Adózási és kontrolling kérdések összefogása
• Havi jelentések, riportok készítése, havi és éves zárások felügyelete
• Kapcsolattartás a könyvvizsgálókkal, hatóságokkal, bankokkal,
biztosítókkal
• A számviteli és pénzügyi politikák jelenlegi jogszabályok
és tulajdonosi elvárások szerinti fenntartása és fejlesztése
• Együttmûködés és döntés-elõkészítés a CEO részére
• Kapcsolattartás a társosztályokkal és a külföldi kollégákkal,
beszámolás az anyacég vezetõi felé
Elvárásaink:
• Felsõfokú gazdasági/pénzügyi végzettség
• Mérlegképes könyvelõi végzettség és gyakorlat
• US GAAP gyakorlat
• Minimum 5 év pénzügyi/számviteli területen eltöltött
vezetõi gyakorlat
• SAP vagy más integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
• Vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete
• Cash menedzsment gyakorlat
• Kimagasló kapcsolatteremtési és kommunikációs képesség
• Folyékony angol nyelvtudás
• Német nyelv ismerete elõnyt jelent
• Kontrolling területen szerzett gyakorlat elõnyt jelent
Amit kínálunk:
• Komplex munkakör
• Inspiráló és támogató munkahelyi környezet
• Szakmai továbbképzések
• Rendszeres tapasztalatcsere a külföldi telephelyek kollégáival
• Versenyképes jövedelem
• Multinacionális környezet
Munkavégzés helye: Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el
magyar és angol nyelvû szakmai önéletrajzát 2018. február 25-ig
a következõ elérhetõségek egyikére:
Postacím: Hirschmann Car Communication Kft.
5600 Békéscsaba Csorvási út 35.
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com
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A Jóga A Mindennapi Életben
Egyesület - Békéscsaba

jóga tanfolyamot indít
Békéscsabán a Százszorszép
Óvodában (Wlasics stny. 4.)
2018. 02. 01. 18.00-kor
kezdõ szinten.
A továbbiakban minden kedden
18.00-kor haladók részére,
minden csütörtökön 18.00-tól
kezdõk részére tartunk foglalkozást.

További információ:
06-30/282-5081

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!

Békéscsabai közétkeztetési fõzõkonyha 5 órás nõi konyhai kisegítõ
munkatársat keres. 66/640-460
Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,
szerelõket.
Hosszútávú munkalehetõség!
Biztos jövedelem, cafeteria, munkába
járás támogatása! Jelentkezés
a 06-30/315-4459-es telefonszámon.

Konyhai kisegítõt keres az Arcanum Hotel. Békéscsaba, Orosházi
út 158. 66/740-740
Kõmûvest, segédmunkást vagy
brigádokat alkalmaznék hosszútávon. 06-30/820-5146
Ács, szak- és segédmunkást
keres békéscsabai cég.
06-30/240-7740

Békéscsabai munkahelyre szakácsot, pincér t felveszünk. 0630/9433-910
Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozókat keresünk. Folyamatos
munka. 06-30/207-3067
Nehéz konfekcióáru varrására
varrónõt keresek, alkalmi munkaviszonyba. 06-70/262-4424
Békéscsabai sörözõbe
pultost keresünk.
06-20/322-8910

C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ gépjármûvezetõt keresünk ponyvás szerelvényre, olaszországi gabonaszállításra 35
Ft/km. Tel.: 06-70/418-1088
Siófoki büfébe szakácsot keresünk nyári szezonra. Kiemelkedõ fizetés, ingyenes szállás,
ellátás. Tel.: 06-70/202-3615
Két lányt keresek magam mellé
Dunaújvárosba hosszú távra. Korrekt feltételek, jó kereset. Jelentkezni arcos és alakos önéletrajzzal
dujvviki@gmail.com, 06-30/7692403

Tehergépkocsi vezetõt keresek
magyar-olasz viszonylatra, gabonás jármûre. (C+E kategória,
PAV). 06-20/9417-891
Békéscsabán, Gyulán takarítás,
házvezetést tapasztalattal vállalok.
06-30/894-0179
Állás átképzéssel + támogatással, fizetés 150.000 Ft-tól! Alapfeltétel: min. érettségi + jogosítvány.
Felsõfokú végzettség elõny. Jelentkezés munkaidõben:
06-30/ 433-5775 vagy
kiss.fne09@gmail.com
Bér, TB és munkaügyi ügyintézõ
pozícióba keresünk legalább 2 év
tapasztalattal rendelkezõ munkatársat,
Békéscsabára.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a molnar.gyorgy@hsakft.hu
e-mail címen.

Békéscsabai telephelyünkre megváltozott munkaképességû varrónõket és vasalóst keresünk.
66/636-931
Munkatársat keresünk gumiszerelõi munkakörbe. Munkavégzés
helye: Gyula. Elvárások: önálló
munkavégzés, szakirányú végzettség. 06-30/325-9797,
pneuboxkft@gmail.com
Békési varrodába gyakorlott varrónõket, és 1 fõ alkalmi MEO-st
keresünk. 06-30/677-1654
Gyakorlott nehézgépkezelõt keresek Caterpiller kombi kotróra. 0630/4766-166
Dániában folyamatosan bõvülõ virágkertészeti és takarítói munkára
szorgalmas hölgyek jelentkezését
várjuk. Munkavezetõ magyar. 0630/737-3197

A PREVAIL CO Kft. nagy részben
belföldi fuvarozásra illetve alkalmankénti nemzetközi fuvarozásra
keres: C+E jogosítvánnyal rendelkezõ gépjármûvezetõt. Jelentkezni
személyesen az alábbi címen:
5630 Békés, Szent Pál sor 3., illetve a 06-30/9388-225 telefonszámon lehet.

Recepciós, kertész, illetve szezonális jelleggel (nyári szezon)
strandvezetõ/úszómester munkatársakat keresünk, bentlakási lehetõséggel szigetszentmiklósi
wellness parkba. Önéletrajz: iroda
@oaziswellness.hu, telefon 9,0016,00 között 06-20/338-3002
CO2 hegesztõket, fényezõket,
targoncásokat keresünk kiskunmajsai munkahelyre. Hosszútávú bejelentett munkalehetõség, kiemelten magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy
igényes, díjmentes szállás biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
Édességüzembe keresünk megbízható, nõi betanított édesipari
segédmunkásokat. Jelentkezni
személyesen az alábbi címen:
5630 Békés, Szent Pál sor 3. illetve a 66/417-388 telefonszámon
lehet.

Baromfi kopasztási gyakorlattal
rendelkezõ embert keresek. Tel.:
06-30/449-2109
Állattartó telephelyre állatgondozót keresünk. Tel.: 06-30/5914891
Gyakorlattal rendelkezõ gépkezelõket keresünk homlokrakodóra
és lánctalpas kotróra. Munkavégzés helye: Heves megye. Bérezés:
1000-1500 Ft/óra. Szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet: 0670/505-6806
Lakatos és hegesztõ szakmunkást
keresek békéscsabai munkavégzéssel. Tel.: 06-30/349-8133

MTZ traktorokhoz ér tõ, önálló
munkavégzésre képes szervizszerelõt keresünk békéscsabai munkavégzéssel. Tel.: 06-30/3498133
Orosházi munkára keresünk fizikai
munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunkáló központba
munkavállalót. Tel.: 06-20/5006276
A Gyulai Hunguest Hotel Erkel
felvételt hirdet szobalány állásra.
Bérezés Mt. szerint +útiköltség
térítés, +személyzeti étkezés.
Fényképes önéletrajzokat e-mailben, a gazdasag@hotelerkel.
hunguesthotels.hu címre, vagy
személyesen a recepcióra várjuk.
I N G AT L A N

Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 06-30/
418-8373
Békésen, frekventált helyen - akár
vállalkozásra is alkalmas - 3 szobás, nagy nappalis kertes ház eladó. 06-30/9358-054
Áresés! Békéscsabán, belvárosban 3 szobás családi ház (felújítást igénylõ) eladó. 06-20/9123798

Jaminában elõker tes téglaház
eladó. 06-70/948-0527
A Gyulai út mellett eladó egy kétszintes, tetõtér beépítéses, téglafalazatú, összkomfortos családi
ház garázzsal, melléképülettel. Irányár: 32,9 MFt. Tel.: 06-30/9432822
Elõnyös adottságú telek Békéscsaba belvárosában eladó. 06-20/
380-8668
Belvárosban, szépen felújított
házrész, garázzsal eladó. 0670/948-0527
Eladó kétszobás családi ház Békéscsaba-Mezõmegyer, Új utca 3.
06-30/504-7970
Családi ház eladó Kétegyházán.
06-70/387-5410
A Berzsenyi utcában 2 szintes, 3
szobás összkomfor tos családi
ház eladó. Irányár: 19,9 MFt. Tel.:
06-30/418-8373
1. emeleti lakás és családi ház
eladó. 06-30/200-7625
Békés belvárosában eladó 2 szobás, sorház. 4 MFt. 06-30/6394217
Békéscsabán, Orosházi úton 3.
emeleti, téglablokkos, egyedis,
kétszobás lakás eladó. Ir.ár:
7.250.000,- Ft. 06-30/276-3023
Gyomaendrõdön, Bónom zugban
vízparti nyaraló eladó. 06-30/5646673
Békésen, a Jantyik utcában eladó
nagy lehetõségeket rejtõ polgári
ház 4 szobával, melléképületekkel.
06-30/639-4217
Békési úton telephely eladó. Irányár: 29,9 MFt. Tel.: 06-30/4188373
Fõút mellett téglaház, jó adottságokkal 17,5 MFt-ér t eladó.
66/747-108
1+2 félszobás, 55 m2-es tégla falazatú, földszinti lakás eladó tulajdonostól. Békéscsaba, Áchim lakótelepen. 06-30/361-6797
Békéscsabán, a Center közelében
eladó 1. emeleti, 2 szobás, felújított, erkélyes lakás. +36-30/6305760
Békéscsabán, Szabó Pál téren 4.
emeleti 1,5 szobás lakás eladó.
Érdeklõdni: 06-30/5856-105
Békéscsabán a Horváth utcában,
sorházi lakás (házrész) eladó. Irányár: 10,5 M Ft Tel.: 06-30/4188373
Békéscsabán, fõút mellett összkomfortos tanya 2,5 ha, 113 AK
területen eladó. 06-70/677-9426
Gyulán, a Budapest krt.-on eladó
4. emeleti 1,5 szobás lakás, téglaépületben. +36-30/630-5760
Tehermentes építési telek eladó
Békéscsaba-Mezõmegyeren. Közmûvesített, 624 m2 területû telken
belül víz, villany, csatorna, gáz a
telek elõtt. Jó szomszédsággal,
Megyer legmagasabb, csendes,
központi részén található. Adásvételt követõen azonnal birtokba adható. Megtekinthetõ: Dohány u.
19. sz. alatt. Irányár: 2.500.000,Ft. 06-30/905-3228
Békéscsabán, a buszpályaudvar
közelében eladó egy 45 m2-es, felújított házrész. Irányár: 5,3 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207

Mezõberényben, belvárosi 205
m2-es családi ház eladó. +3670/935-4431
Békéscsabán, Bessenyei utcában
1093 m2 telken, 3 szobás, összkomfortos, polgári jellegû családi
ház garázzsal, melléképületekkel,
átlagos állapotban eladó, vagy elcserélhetõ kétszobás, békéscsabai lakásra (2. emeletig) a vasútállomás és a Csaba Center között.
Ir.ár: 10.500.000 Ft. 06-30/2382227
Eladó Mezõberényben polgári ház,
központhoz közel. Ir.ár: 6,3 MFt.
Nagy értékû autóbeszámítás lehetséges. 06-30/710-3355
Békéscsabán, Gyóni G. utcán
elsõ emeleti lakás garázzsal eladó.
+36-70/935-4431
Békéscsabán, a VI. kerületben, a
belvároshoz közel kétszintes, 125
m2 ház, garázzsal eladó. 06-30/
508-6372
Békésen, buszmegálló közelében
eladó egy elsõ emeleti, egyedi cirkófûtéses, kétszobás, erkélyes lakás. Irányár: 5,8 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
Békéscsabán telek eladó, elcserélhetõ. 06-20/448-8558
Békéscsabán, Tábor utcai garázssoron jó állapotban lévõ garázs
eladó. 06-30/643-9551
Békéscsabán, belváros szívében
új építésû ikerházban lakások eladók. 06-30/946-2971
Békéscsabán újonnan épülõ, földszintes, kertes családi ház szerkezetkészen vagy kulcsrakészen leköthetõ. CSOK lehetõséggel is.
06-30/7229-887
Békéscsabán, központ közelében,
kétszobás, felújított házrész eladó,
kertkapcsolattal, elkerített udvarral, garázzsal. Irányár: 6,5 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
68 m2-es Erzsébet lakóparki ikerház fele eladó. Ára 16 MFt. Érdeklõdni: 06-20/4767-021
Gyulán, a Damjanich utcában 160
m2 es új ház eladó. 06-30/9462971
Békésen ipari ingatlan, volt vastelep 3 ha-os területen sürgõsen
eladó. 06-20/9220-990
Békéscsabán, csendes helyen
eladó egy jó állapotú, 120 m2-es
családi ház tágas udvarral, garázzsal. Irányár: 6,8 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
Keresünk eladó, kiadó családi házat, lakást, tanyát, nyaralót,
üdülõt, telket, termõföldet, ipari ingatlant, egyéb ingatlant, ország
bármely területérõl bel-, külföldi
vevõink részére. Tóth János 0620/9220-990
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
Gyulán, T utca közelében 2 szintes középsõ új sorházi lakás eladó. 06-30/946-2971
Békéscsabán, Kálvin utcában építési telek eladó. 06-20/231-1941
Lencsésin 2+félszobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.:
06-70/883-8061
Orosházán (Rákóczi telepen) 115
m2-es családi ház nagy telekkel
eladó. 06-30/9660-384
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5000 m2-es telephely, 600 m2-es
csarnokkal eladó. 06-30/9255999
Asztalos üzem gépekkel, folyamatos megrendeléssel, vevõkörrel
Békéscsaba ipari övezetében eladó. 06-20/9220-990

Sütõüzem teljes felszereléssel,
biztos megrendelõ körrel Békéscsabától 20 km-re eladó. 06-20/
9220-990
Orosháza központjában 80 m2-es
üzlethelyiség kiadó. 06-30/9660384
ALBÉRLET

Keresek 2 szobás bútorozatlan
kertes házat Békéscsabán. 0630/908-7521
Kétszobás ház kiadó. 06-20/9520393
Belvárosi lakás kiadó. 06-20/
952-0393
Békéscsaba központjában bútorozott szoba kiadó egy igényes fiatalnak. 66/742-893
Munkácsy téren bútorozott lakás
kiadó. 06-30/9287-422
Különbejáratú utcai összkomfortos, bútorozott házrész kiadó.
Érd.: Békéscsaba, Bessenyei u.
77. sz. alatt.
Békéscsabán egyszobás lakás kiadó. 06-20/348-1606
Belvárosi albérletek kiadók! 1-4
szobásig. 06-30/946-2971
Békéscsaba központjában 57 m2es I. emeleti bútorozott lakás kiadó. 06-30/9660-384
Andrássy közepén 1. em-i luxus
lakás kiadó +36-70/454-1955

Veszek Simsont, utánfutót, derékszöghajtást. 06-30/905-6532
O K TAT Á S

Aranykalászos gazda tanfolyam
Békéscsabán 180.000 Ft-ért. E:
00846/2014/A0016. 06-30/3108934
Olasz nyelvtanítás. 06-30/5335660

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

Szakmai tanfolyamok:

Gipszkartonozás,
tetõtér beépítés
kedvezõ áron,
csúcsminõségben.

Eng.sz.: 00158-2012

I N G AT L A N

Békéscsabán, csendes helyen,
Béke utcában 2 szobás kertes ház
eladó. 06-30/426-2493
Békéscsaba, Szarvasi út közeli telek régi házzal eladó. 06-20/9243886
Jaminában a horgásztavaktól
nem messze 3 szobás családi ház
910 m2-es telken eladó. Irányár:
9,9 MFt. Tel.: 06-70/883-8061
Gyulán, Törökzugi sor, IV. emeleti
48 m2-es légkondicionált, felújított, egyedi mérõórás és egyedi
gázfûtéses, redõnyös lakás szép
kilátással eladó. Ir.ár: 7 MFt. Érd.:
+36-30/338-1690
Szabó Dezsõ utcában 80 m2-es
kis kerttel rendelkezõ 80 nm-es lakás 8,5 Mft +36-70/454-1952
Bánszki utcában, szigetelt épületben, 3. emeleti 2 szobás egyedis
lakás 9,9 Mft +36-70/454-1952
Újkígyóson rendezett 3 szobás
családi ház 2768 nm-es területen
9 Mft +36-70/454-1952
Eladó ingatlanokat keresek Békéscsabán és környékén ügyfeleim
részére +36-70/454-1952
Toldi utcában 1. em-i erkélyes 2
szobás lakás 9,6 Mft +36-70/
454-1952
Árpád sor közelében 4 szobás
sorház 21,5 MFt +36-70/4541953
Vasútállomás közelében 45 nmes házrész 5,5 MFt +36-70/4541953
Erzsébet lakóparkban n+4 szobás, 2 éves igényes családi ház
26,9 MFt +36-70/454-1953
Lencsésin fiatalos, 2 szobás, 4.
em-i, cirkós lakás 8,6 M Ft +3670/454-1953
Békéscsabán és Békésen eladó
lakásokat és házakat keresek ügyfeleim részére +36-70/454-1953
Kinizsi utcában liftes lakás akár
garázzsal 14,49 MFt +36-70/
454-1960
Békéscsabától 6 km-re tanya
eladó 1000 m2-es telken 1,59 MFt
+36-70/454-1960
Bánszkin felújított belsõ kétszintes
87 nm lakás 16,5 MFt +36-70/
454-1960
Attila házban 1+2 szobás bútorozott grillteraszos lakás kiadó
120.000 Ft/hó +36-70/454-1960
Luther utcában a volt Trencsén étterem eladó 19,9 MFt +36-70/
4454-1960
Bertóthy udvarban 3. em-i 3 szobás cirkós felújított lakás 19.9 MFt
+36-70/454-1955
Andrássyn 1. em-i 2 szobás cirkós lakás +36-70/454-1955
Nívós lakás eladó 37.9 MFt +3670/454-1955
Új építésû családi ház a Körte soron 45.9 MFt +36-70/454-1955

3

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

06-30/219-4109
www.erudio.hu
Angol, német nyelvoktatás, vizsgafelkészítés. 06-30/256-1377
Bolti eladó, Boltvezetõ, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szervezõ, Vendéglátó üzletvezetõ, Vendéglátó eladó, Aranykalászos
gazda OKJ tanfolyam. 06-70/5246166. www.oktatohazkelet.hu (E000937/2014/A001-A011)

OZORÁK PLUSZ Bt.
Békéscsaba ,
4-e
es Honvéd utca 19.
T: 06-3
30-3
3474-6
643

M2
BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

GÉPJÁRMÛ

Keresek külföldi papíros autót, angol jobbkormányosat is, állapottól
függetlenül. 06-30/714-0304

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

Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal.
06-20/382-5374, 66/442-517
Á L L AT

Kipufogó- és autójavítás. Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 06-30/
9255-999
Használt robogók eladók Mezõberényben. 06-30/239-6371

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat
Szervizmunkák

2 db nagyfehér kan sertés eladó,
továbbtenyésztésre. 06-30/4975381
Mangalica hízó és süldõ eladó.
06-70/3659-846
Állatorvosi ellátás hétvégén,
háznál (kivéve ló, marha), 814-ig. Dr. Vanatka Zsolt, 0630/410-7930

Személyautókat, kisteherautókat vásárolok azonnali készpénzfizetéssel. Mindenféle érdekel! Veterán is. 06-30/2317750

Hízó, malac eladó. 06-20/3535189
Hubbel és Mirthys galambok eladók. 06-20/224-8382
Malacot és kisebb süldõt vásárolok, házhoz érte megyek. 06-30/
2032-196
2 db hízó eladó. 300 és 130 kgos. 06-20/325-0925
Kis súlyú hízók hasítva eladók.
06-30/605-8961
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2
kg-os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz
szállítással megrendelhetõ. 06-30/
860-2627

1987-es évjáratú, 2014-es Lada
kombi, érvényes mûszakival,
megkímélt állapotban eladó.
66/749-122, 06-70/299-1488

Mezõgazdasági gépek szervizelését, javítását vállalom. Majernyik
László 06-70/771-3381

WAGNER ÉS TSA KFT.
Békéscsaba, Berényi út 133.
06-30-304-6646

1,7-es dízel, Opel Corsa 2 év mûszakival, 1,6-os Ford Sierra eladó.
Tel.: 06-30/677-4344

MEZÕGAZDASÁG
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Mezõberény Kereki részén (Köröstarcsa, Körösladány, Bélmegyer közelében) 4,7 hektár szántóföld eladó (0195/4 hrsz.). 0670/941-6953, 06-20/332-4767
Muronyban 2,75 ha szántó eladó.
8,5 MFt. 06-30/677-1654
Fémzárolt lucerna vetõmag eladó.
EU és magyar szabványnak megfelelõ. 06-70/541-5599
Békéscsabán 2,2 ha 102 AK
szántó eladó. 06-70/677-9426
Állattartó gazdálkodó földet bérelne Békéscsabán. 06-20/3176358
22 hektár, 392 AK szántó eladó
Körösladányban, a Patkós területen. 06-20/669-0865
EGÉSZSÉG

Tóth Edit Rita kineziológia, fizioterápia. Békéscsaba, Gyulai út 35.
(Prima-Protetika). Bejelentkezés:
06-20/969-0807. Rendelési idõ:
hétfõ és szerda 12-18, kedd és
csütörtök 8-14 óráig.
Testmasszázs férfi masszõr tõl.
06-30/368-5291
GONDOZÁS

Autista fiú mellé gondozót keresek Csorvásra. 15.000 Ft/nap/24
óra. Heti 1-2 alkalomra. 0630/281-7022
Idõs emberek napi gondozását
vállalom. 06-20/360-5869
Békéscsabán, Gyulán tapasztalattal idõsgondozást, ápolást, felügyeletet vállalok éjjel, nappal vagy
váltásban, akár ottlakással is. 0630/894-0179
TÁRSKÖZVETÍTÉS

Sikeres pártalálás! 06-30/3552039
Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantáziád szab határt. 06-20/3678959
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518
Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
273-2102
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne.
06-70/225-1332
62 éves (158/59) hölgy keresi lélektársát független férfi személyében, 65 éves korig. 06-20/5240507
Békéscsabán, 36 éves vidám,
nyitott, formásan teltkarcsú, dúskeblû ismerkedne. 30/646-1217
58 éves férfi keresi nõi társát tartós kapcsolatra, 50 éves korig.
06-30/278-8281
Komoly kapcsolat céljából megismerkednék 50-60 év körüli hölgygyel. 06-30/3990-549
S Z O L G Á LTAT Á S

Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpintechnikai munkákat. 06-70/9775150
Bádogosmunkák, Tetõjavítás, Kémény építés, -javítás, Fémkémények, Bitumenes szigetelés. 0630/9356-229
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere. 06-70/421-4374

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

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

1-2 m-es rönk
27 Ft/kg
kuglizva
29 Ft/kg
konyhakész 30 Ft/kg
INGYENES SZÁLLÍTÁS!
06-70/300-3595, 06-70/563-4349

Bútorkárpit és szõnyegtisztítás.
06-20/490-0497

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
AZONNAL BONTÁS NÉLKÜL
A megye területén, hétvégén is!

Tel: 06 30 432 42 42
Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/
588-4535 Vasadi Tibor
Költöztetés, lomtalanítás, raktározás garanciával, nagy térfogatú teherautóval, vidékre is. 06-30/
4088-125

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

Laminált parketta, szõnyegpadló
lerakása. 06-30/318-0698

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk
rönk
vegyes
kugli
konyhakész

27 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

TÛZIFA AKCIÓ

06-20/462-9787

Minõségi tölgy, bükk

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba,
Gorkij u. 6. 66/436-226, 06-30/
481-8071
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728

• rönk
27 Ft/kg-tól
• vegyes
29 Ft/kg-tól
• kugli
29 Ft/kg-tól
• konyhakész 30 Ft/kg-tól
Azonnali kiszállítás.
15 q-tól kedvezményt
adunk árainkból.

06-70/316-4431

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. 06-20/337-2822
Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó
Fuvar 06-30/9550-504

Villanyszerelés. 06-70/948-5015
Bádogos munkák! 06-70/3001849

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kedvezõ áron garanciával.
Békéscsaba és vonzáskörzetében.
Hétvégén is.

06-30/939-7720
Talpmasszázs. 06-70/459-0089
Tetõjavítás, tetõdeszkák cseréje,
kéményépítés, lakás-, fürdõszobafelújítás, festés, mázolás. 06-30/
244-1178
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
Ácsmunkák új tetõk készítése,
régi tetõk cseréje, felújítása, elõtetõk, tetõfedés. Számlaképesen.
06-30/223-8310
Villanyszerelési munkálatok. 0630/357-8570
Számítógép karbantartás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszállással együtt. 06-70/7023316
Gyümölcsfák metszése, kertrendezés. 06-20/9262-142
Lakatosmunkák. Korlátok, kerítések, elõtetõk kivitelezése kovácsoltvastól a rozsdamentesig. 0670/421-4374
Könyvelõt keres? Megtalálta, Hívjon bizalommal! 06-30/548-0211
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás,
burkolás. 06-30/504-7970
Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
Bútorkárpitozás.
06-70/4148127
Kolbász- és húsfüstölést vállalok.
06-30/215-8984
Vállaljuk víz-, gáz-, központi fûtésrendszerek kiépítését, korszerûsítését, karbantartását. Ifj. Priskin Lajos és Priskin Péter 0630/550-2828
priskin92@freemail.hu

Gépi földmunka, kertépítés, kertgondozás, öntözõrendszerek építése, tervezése, gyümölcsfa metszése, permetezés, kõmûves
munka, térkövezés. 06-30/3472349
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. 06-30/773-5945

Autómentés, állványkölcsönzés
(5 fm). 06-30/9437-268
Mûanyag nyílászárók gyártása,
forgalmazása, beépítése garanciával. Vásároljon közvetlenül a gyártótól szúnyogháló, párkányok,
redõnyök készítése, forgalmazása
egyedi méretben is. Ingyenes felmérés, árajánlat, beépítés. A külsõ
párkány ajándék. Hívjon minket,
gyõzõdjön meg kedvezõ árainkról.
06-70/342-9485
Automata mosógépek helyszíni
javítása Békéscsaba, Bartók 4.
06-30/304-4622, 66/454-561
Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
Kisebb kõmûves, burkoló, gipszkarton, hõszigetelõ, épület-átalakítás, klasszikus kandallóépítés. 0630/259-8515
Költöztetés, áruszállítás. Hetényi
Tamás 06-30/435-2968
Földkimérés, változási vázrajzok
készítése. 06-30/243-7676
Tetõfedõ, bádogos munkát vállalok, bármilyenféle javítást. 06-20/
976-5847
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. 06-30/
924-3867
Villanyszerelés! Csengõ javítástól
villamos felújításig számíthat rám!
Szabó János 06-30/993- 0048
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Maxi kisteherautó és személyautó bérelhetõ. 06-20/262-3962
Villanyszerelés hétvégén is. 0670/514-1346
Lakásszerviz! Villany, víz és lakatos munkák. 06-30/500-5946,
06-70/296-6496
E GY É B

Festést, burkolást, hõszigetelést,
lakásfelújítást vállalunk. 06-70/
263-7095
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Mülek István 06-30/3553-518
Fürdõszobák, konyhák, teraszok,
lépcsõk hidegburkolását vállalom.
06-30/646-2183
Parkettázást vállalok. 06-30/3404621

Hagyatékot, régiséget, porcelánt
veszek. 06-30/854-2637
Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, porcelánokat, képeket, hagyatékot vásárolok. Hétvégén is hívható! 0620/920-8511
60-as, 70-es évekbeli bútort, tollat, hagyatékot, disznóvágó asztalt, satupadot, gyalupadot veszek.
06-30/828-7727
Gyerekjátékot veszek kis és nagytételben is. 06-20/291-6305

Fájdalmai vannak?
Segít

Kelemen István
természetgyógyász,
csontkovács.
Mozgásszervi problémák
fájdalommentes kezelése és
panaszai gyors megszüntetése
(fej, nyak, váll, könyök, hát,
derék, csípõ, térd, boka stb.)
Körömgombák hatékony
kezelése természetes
módszerrel.

Rendelés Békéscsabán
január 26-27-28-án
(péntek, szombat, vasárnap) egész nap.
Telep u.17.
Bejelentkezés: Nádházi Ilona

06-30/276-2491, 66/647-338

LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA
MÁR OKOSTELEFONON IS!

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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A 4 legjobb házi gyógymód influenza ellen
Ha az utolsó hideg napokban még sikerült
elkapnod egy kellemetlen náthát vagy influenzát, szabadulj meg tõle természetes
módszerekkel!

Megfázás és influenza
A megfázás és az influenza is a légutak
vírusos fertõzése, és néha nehéz eldöntened, hogy éppen melyiket is kaptad el.
A megfázás tünetei általában fokozatosan alakulnak ki, míg az influenza egy
pillanat alatt dönt le a lábadról: elõfordulhat, hogy reggel még jól vagy, délután
pedig már az ágyat nyomod. A megfázás klasszikus tünetei - az orrfolyás, torokfájás, tüsszögés - általában enyhébbek, mint az influenzáéi - láz, erõs kimerültség, izomfájdalom és fejfájás. A két
betegség gyógyulásához szükséges idõ
is lényegesen különbözik. A megfázás
általában egy hétig tart, de a tünetek három-négy nap után enyhülnek, ha az immunrendszer jól mûködik. Az influenza
akár tíz napig is eltarthat, és a fáradtság
még ezt követõen két-három hétig fennmaradhat. A megfázásnak csak ritkán
E GY É B

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
308-9416

T Û Z I FA
tölgy, bükk, gyertyán, vegyes

kugli
30 Ft/kg
konyhakész 31 Ft/kg
Békéscsabán a szállítás 20 q-tól ingyenes!

06-30/233-6126
Készpénzért háztartási, lakás-felszerelési, konyhai eszközöket,
porcelánokat, nippeket vásárolok.
06-20/291-6305
Száraz fûrészpor Békéscsabán,
Gyulán eladó. 06-30/2078-860
Bontott építési anyagok, pala eladó. Épületet bontásra vállalok. 0670/428-4576
Mindenféle lomot, hagyatékot vásárolok. Házhoz megyek. 06-70/
364-7940
Bútorok olcsóbban eladók. 06-30/
516-9616

vannak súlyos szövõdményei, az influenza viszont elég gyakran hörghuruthoz
és tüdõgyulladáshoz vezet.
Mi okozza?
Mindkét betegséget a légutak nyálkahártyájában szaporodó vírusok okozzák.
Megfázás esetén inkább csak az orrüreg
érintett, míg influenzánál sokszor az
egész légzõrendszer - a légcsõ és a
hörgõk is.
Válaszként az immunrendszer elárasztja a területet a fertõzéssel harcoló
fehérvérsejtekkel. A betegségek tüneteit
nem is maguk a vírusok, hanem sokkal
inkább a szervezet védekezõreakciója
okozza. A megfázás és az influenza leggyakrabban a hidegebb hónapokban jelentkezik, amikor a fûtött lakások száraz
levegõje az orrüreg nyálkahártyájának
nedvességét csökkentve elõsegíti a vírusok bejutását a szervezetbe.
Természetes megoldások
Az alább felsorolt természetes gyógymódok segítik a szervezetet, hogy megküzdjön a betegségekkel, de magukat a
tüneteket nem szüntetik meg. Ebbõl következõen a kúra megkezdését követõen
általában nem érzed magad rögtön jobban, viszont hamarabb meggyógyulsz.

Hagyatékot, régiséget, szerszámféléket, húsdarálókat vásárolok.
06-70/391-2503

KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK
TÛZIFA!
Konyhakészre hasítva

30 Ft/kg
Kuglizva 29 Ft/kg
Teljesen száraz tölgy szelezék
(vastag) konyhakészre vágva

29 Ft/kg
1 m-es rönk 27 Ft/kg
A tûzifa fedett helyen tárolt!
10 q felett árkedvezmény.

Ingyenes, gyors
házhoz szállítás.

06-30/2877-935
Festményeket (képcsarnokost is),
régiséget készpénzért vásárolok.
06-30/9983-766

A NAGYSÚLYÚ SERTÉSEKBÕL VALÓ
K kolbászhús és kuláré,
C
marhaszegy oldalas
I
(990 Ft/kg) kapható.
Ó Békéscsaba, Rövid u. 2.
! 06-70/615-5168, 06-20/349-1078

(Készlet erejéig.)

A téli és a kora tavaszi idõszakban
elõbb-utóbb mindenkit utolér a megfázás vagy az influenza, de vannak olyan
balszerencsések, akik állandóan ezzel
a problémával küzdenek. A két betegség legismertebb természetes ellenszere a C-vitamin, de korántsem ez az
egyetlen orvosság.

Bizonyos esetekben az idõben történõ
beavatkozás meg is elõzheti a nátha
vagy influenza kialakulását. A természetes kiegészítõket a tünetek elsõ jelére
kezdd el szedni, és addig ne is hagyd
abba, amíg a betegség egészen el nem
múlt.
Kasvirágcsepp
A Bíbor kasvirág - Echinacea purpurea
- kivonata a megfázás és az influenza remek ellenszere lehet. Az immunrendszer
erõsítésével állít akadályt a vírusok elé.
Akut fertõzés esetén csepegtess a teába
vagy narancslébe elõször ötven cseppet, majd óránként tíz-húsz cseppet két
napig.
Megelõzésként is használhatod, ebben
az esetben a javasolt adag napi háromszor húsz kasvirágcsepp. Hosszabb
távú alkalmazásakor ajánlott háromhetente váltogatnod például kínai csüdfûvel.
C-vitamin
Amíg a kellemetlen tünetek tartanak,
érdemes naponta háromszor 1000 mg
C-vitamint bevenned. Néhány nap után,
a tünetek enyhülésével csökkentsd az
adagot napi háromszor 500 mg-ra. Még
jobb, ha a természetes forrásokat is beveted: fogyassz minél több grépfrútot,
zöldpaprikát, citromot. A közhiedelemmel ellentétben a C-vitamin nem elõzi
meg a megfázást, de jelentõsen csökkentheti a betegség idõtartamát, és enyhítheti a tüneteket.
Cinktabletta
A megfázásos, influenzás panaszok
esetén fogyassz naponta háromszor egy
cinktablettát. Öt napnál hosszabb ideig
A
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2 db 120 literes betonvályú, 5
mázsás mérleg, gázkonvektorok
eladók vagy árpára cserélhetõ.
06-70/227-0063
Vendégágy és ágybetét eladó. 0630/564-6673
Art & Antik Galéria megvételre
keres XVIII-XX. századi festményeket, grafikákat, szobrokat, Zsolnay
dísztárgyakat és egyéb kvalitásos
mûtárgyakat. Békéscsaba, Andrássy út 7. (Irányi u. sarok.) Tel.:
06-20/311-3784
Külföldi és magyar papír-, fémpénzeket vásárolok. +36-30/5782961
Mázsa 1 tonnás, tolósúlyos, kalodával eladó. 06-20/596-1186
Borosgyán 3-as tavon horgásztelek eladó stéggel, faházzal. Ir.ár:
2,2 MFt. 06-30/269-8932

azonban ne szedd a készítményt, mert
nagyobb adagokban történõ, hosszabb
távú alkalmazása émelygést, hányingert, hasmenést okozhat. Még jobb, ha
maradsz a természetes forrásoknál, így
nem adagolhatod túl az ásványi anyagot. Fogyassz sok mandulát, marhahúst, baromfit, tojást, mogyorót.
Ha mégis cinktablettát vásárolsz, böngészd át alaposan a címkét. Megfázás
ellen csak olyan készítményt vásárolj,
ami cinkglükonátot, -aszkorbátot, -glicinátot tartalmaz. Ne pazarold a pénzedet
olyan termékre, ami szorbitolt, mannitolt
vagy citromsavat tartalmaz. Ezek az
anyagok ugyanis a nyállal elegyedve hatástalanná teszik a cinket.
Fokhagyma
A fokhagyma kiváló baktérium- és vírusölõ növény. Egészségvédõ tulajdonságát annak köszönheti, hogy a benne
lévõ allicin gátolja azokat az enzimeket,
melyek segítségével a kórokozók megtámadják és károsítják a szöveteket. Fogyassz napi fél fej fokhagymát, és tapasztalod majd, hogy panaszaid néhány
nap alatt megszûnnek.

Kerékpár, teakályha, kályha, színes tv, olajsütõ, kenyérsütõ, üstök
eladók. 06-30/367-8304
Ipari oszlopos marógép tartozékokkal, asztalos ipari szalagcsiszoló, vastagsági gyalu alkatrészei
eladók. 06-70/6318-189
Vásárolok bármit, hagyatékot régi
és új dolgokat. Tel.: 06-30/2879886
Eladó! 120 literes villanybojler, fali
vízmelegítõ, gázkazán, aluradiátorok több méretben. Tel.: 06-20/
297-2020
Tûzifa kamionos tételben, tölgy,
bükk, gyertyán 2 méteres rönkben
26.400-27.500 Ft/tonna ártól rendelhetõ. 06-30/999-7816
Régi motorokat keresek, gyûjtök
Simson, MZ, Pannónia, stb. 0620/572-5142
Könyvet, lemezt, kazettát, CD
lemezt, vásárolnék. Könyvhagyaték kezelése. 70/625-3685

Forrás: femina.hu

KOLBÁSZGYÁRTÁSI
AKCIÓ
A MEGYER VÁGÓHÍDON!
2018. 01. 27-tõl a készlet erejéig.

Ön hozza a fûszert,
mi legyártjuk,
Ön készre füstölve elviheti
a megrendelt kolbászt.
Vékony kolbász 1400 Ft/kg
Vastagkolbász 1500 Ft/kg
(culáréba töltve)

Várjuk megrendelését
félsertésre, kolbászhúsra.
AKCIÓSAN KAPHATÓ:
Húsos csont
150 Ft/kg
Mangalica zsír 800 Ft/kg
(hozott edénybe)
MEGYER VÁGÓHÍD KFT.
5671 Békéscsaba, Új u. 9.
06-30/630-1749, 66/431-545

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 0670/624-5475
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