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LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA
A közel 22 éve stabil lábakon álló
Alföldi Mérleg Kft. felvételt hirdet

SZERVIZTECHNIKUS
állás betöltésére Békéscsabán.

Elvárás:
• elektronikai végzettség: gyengeáramú, középfokú
• informatikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány
• ügyfélközpontúság, kreativitás
Juttatások:
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatások
• szakmai fejlõdés lehetõsége
Elõny:
• angol vagy német nyelvtudás
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet az
info@alfoldimerleg.hu e-mail címen.
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Kõmûvest, segédmunkást vagy
brigádokat alkalmaznék hosszútávon. 06-30/820-5146
Békéscsabai munkahelyre szakácsot, pincért felveszünk. 0630/9433-910

Nyílászárók
ajtó•ablak•üvegajtó•redõny•bútor

Mûanyag, fa, alumínium
Beltéri ajtó
Redõny, szúnyogháló
Profi szakmai tanácsok!!!

MUNKA

Korcsok Edit
egyéni vállalkozó

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!

Békéscsaba, Bartók Béla út 14.
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-12

06-20/476-33-65
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Mezõberényi Agrolakt Kft.
szarvasmarha telepére, állatgondozót és traktorost keresünk.
Érd.: +36-20/290-3494
Dekoratív hölgyek jelentkezését
várjuk görögországi hostess
munkavégzésre. Kiemelkedõ kereset! Tel.: 06-70/419-8301
Orosházi munkára keresünk fizikai munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunkáló központba
munkavállalót. Tel.: 06-20/5006276

Békéscsabai közétkeztetési fõzõkonyha 5 órás nõi konyhai kisegítõ munkatársat keres. 66/
640-460

Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozókat keresünk. Folyamatos
munka. 06-30/207-3067
Nehéz konfekcióáru varrására
varrónõt keresek, alkalmi munkaviszonyba. 06-70/262-4424
Békési varrodába gyakorlott varrónõket és 1 fõ alkalmi MEO-st
keresünk. 06-30/677-1654
Ács szak- és segédmunkást keres békéscsabai cég. 06-30/
240-7740
Csabai sörözõbe kezdõ pultos
hölgyet felveszek, 50 éves korig.
06-30/427-5303
Békéscsabai közétkeztetési fõzõkonyha ebédkiszállító munkatársat keres. 06-30/7091-566

A GYOMA TRADE KFT.
szarvasmarhatartó telepére
hosszú távú-, folyamatos munkára

traktoros-rakodós
munkakörbe
kiemelkedõen magas kereseti
lehetõség mellett megbízható,
dolgozni akaró

munkatársakat keres.
Jelentkezni a 06-30/883-6422
telefonszámon,
hétköznap 8-16 óra között lehet.

Sikerorientált Ingatlaniroda keres munkatársakat. 06-30/5554719
Autófényezõ, ill. fényezésben
jártas elõkészítõ munkatársakat keres mosonmagyaróvári
autójavító cég. Biztos munka,
kiemelt bérezés! Érd.:
info@svauto.hu, 06-30/9375486, 06-30/916-1589
Állást keresõ angoltanárokat keresek. 06-30/555-4719
A VOSZ kereskedelmi és beszerzési társ cége a Hungary Business Zrt. országos értékesítési
hálózat kialakításához munkatársakat keres. Tel: 30/935-8054

Békéscsabai sörözõbe pultost
keresünk. 06-20/322-8910
Virágkötõt felveszünk gyulai
vagy békéscsabai üzletünkbe.
Feltétel: szakmai gyakorlat. Fényképes önéletrajzot a nagyker@
floracenter.hu e-mail címre kérTehergépkocsi vezetõt keresek jük. Tel.: 06-30/466-1754
magyar-olasz viszonylatra, ga- CO2 hegesztõket, fényezõket
bonás jármûre. (C+E kategória, keresünk kiskunmajsai munPAV). 06-20/9417-891
kahelyre. Hosszútávú bejeBékéscsabán, Gyulán takarítás, lentett munkalehetõség, kieházvezetést tapasztalattal válla- melten magas bérezéssel.
Utazási költségtérítés vagy
lok. 06-30/894-0179
igényes, díjmentes szállás
Munkatársat keresünk gumisze- biztosított. 06-70/527-2554,
relõi munkakörbe. Munkavégzés femmunka.eu@gmail. com
helye: Gyula. Elvárások: önálló
munkavégzés, szakirányú vég- Üzletkötõi-, termékér tékesítési
zettség. 06-30/325-9797,
munkát vállalok. 06-30/3990549
pneuboxkft@gmail.com
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Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 0630/418-8373
Árpád sor közelében 4 szobás
sorház 21,5 MFt. +36-70/4541953
Mezõberény központjában 2.5
szobás étkezõs összkomfortos
beköltözhetõ állapotú, részben
felújított lakás kis udvarral eladó.
Irányár: 6.55 MFt. 06-70/5322170
Áresés! Békéscsabán, belvárosban 3 szobás családi ház (felújítást igénylõ) eladó. 06-20/9123798
Gyula fürdõövezetében eladó
egy 120 m2-es ikerház garázzsal, 200 m2-es telekkel. Irányár:
14,5 MFt. Tel.: 06-20/502-0207

Békésen, a szakiskola közelében
2 szobás rendezett családi ház
9,9 MFt. +36-70/454-1953
Elõnyös adottságú telek Békéscsaba belvárosában eladó. 0620/380-8668
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. 06-30/238-2227
Erzsébet lakóparkban n+4 szobás, 2 éves igényes családi ház
26,9 MFt. +36-70/454-1953
Lencsésin eladó egy 3 szoba +
amerikai konyhás nappalival rendelkezõ, egyedi cirkófûtéses, erkélyes lakás. Irányár: 12,8 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
Családi ház eladó Kétegyházán.
06-70/387-5410
1+2 félszobás, 55 m2-es tégla
falazatú, földszinti lakás eladó tulajdonostól. Békéscsaba, Áchim
lakótelepen. 06-30/361-6797
Lencsésin fiatalos 2 szobás 4.
em.-i cirkós lakás 8,6 MFt. +3670/454-1953
Békéscsabán, központ közelében eladó egy 120 m2-es, polgári típusú családi ház, 980 m2es telekkel. Irányár: 12,5 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
Békésen ipari ingatlan, volt vastelep 3 ha-os területen sürgõsen
eladó. 06-20/9220-990
Békéscsabán és Békésen eladó
lakásokat és házakat keresek ügyfeleim részére. 06-70/454-1953
Köröstarcsán kétszobás, duplafûtéses összkomfortos téglaház,
saroktelken eladó. Irányár: 2.5
MFt. 06-70/532-2170
Békéscsabán telek eladó, elcserélhetõ. 06-20/448-8558
Békéscsabán, ker tvárosi környezetben eladó egy felújítandó
1,5 szobás családi ház, 600 m2es telekkel. Irányár: 2,5 MFt. Tel.:
06-20/502-0207
Kinizsi utcában liftes lakás, akár
garázzsal 14,49 MFt. +36-70/
454-1960
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
Békéscsabától 6 km-re tanya
eladó 1000 m2-es telken 1,59
MFt. +36-70/454-1960
Békéscsabán, csendes helyen
eladó egy 2002-ben épült, 110
m2-es családi ház. Irányár: 16,5
MFt. Tel.: 06-20/502-0207

68 m2-es Erzsébet lakóparki
ikerház fele eladó. Ára 16 MFt.
Érdeklõdni: 06-20/4767-021
Békéscsabán, Kálvin utcában
építési telek eladó. 06-20/2311941
Bánszkin felújított belsõ kétszintes 87 m2 lakás 16,5 MFt. +3670/454-1960
Lencsési központjában eladó
egy 2. emeleti, kétszobás, egyedi cirkófûtéses, felújított lakás.
Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
Békéscsabán, a Dobozi úton
eladó egy 4 szobás, 2004-ben
épült családi ház. Nagy családnak ajánlott, parkosított kerttel,
elsõ emeleti, 3 szobás lakás beszámítás lehetséges. Érd.: 0620/3651-271, 66/437-437
Berthóty udvarban 3. em.-i 3
szobás cirkós felújított lakás
19.9 MFt. +36-70/454-1955
Békéscsabán, a Dózsa György
úton 1 szobás, felújított lakás
eladó. Irányár: 7,3 MFt. Tel.: 0630/418-8373
Újkígyóson, Petõfi utcában kertes ház eladó. Két szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba, kamra, melléképület. Fûtés gáz +
beépített csempekályha. Ir.ár:
2,5 MFt. 06-30/590-7953
Andrássyn 1. em.-i 2 szobás cirkós lakás 15,9 MFt. +36-70/
454-1955
Bélmegyer fõútján kétszobás
összkomfortos téglaház fiatal fûtésrendszerrel, felújított fürdõszobával, nyári konyhával, garázzsal, tárolókkal eladó. Irányár:
2.5 MFt. 06-70/532-2170
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
Bartókon 3. em.-i erkélyes, felújított lakás 10.5 MFt. +36-70/
454-1955
Összkomfortos ház eladó Békéscsabán. Ir.ár: 8.000.000 Ft.
66/441-854
A Berzsenyi utcában 2 szobás
tégla ház eladó. Irányár: 15,5
MFt. Tel.: 06-30/418-8373
Fényesen 1375 m2-es építési telek eladó. 06-70/660-1685
Új építésû családi ház a Körte
soron 45.9 MFt. +36-70/4541955
Mezõberényi 130+130 m2-es
alul kocsma, felül lakás ingatlan
250 m2-es melléképülettel (húsfeldolgozó, iroda, garázs, mûhely) eladó. Ir.ár: 20 MFt. 06-20/
3300-036
Rigó utcában egyszintes, társasházi lakás garázzsal eladó.
+36-70/361-1613
Fövenyesen 3. em.-i 49 m2-es
egyedis tégla lakás 8,2 MFt.
+36-70/454-1952
Békéscsabán, a Körös parton 2
lakásos ház eladó. Irányár: 50
MFt. Tel.: 06-30/418-8373
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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
Békéscsabán, Dobozi út elején
kétszobás, korszerûsítendõ vályogház 1016 m2-es telken eladó, ugyanitt 1016 m2-es építési
telek eladó. Irányár: 6.5 és 4.5
MFt. 06-70/532-2170
Gyóni Gézán 4. em.-i 78 m2-es
4 szobás erkélyes lakás 12 MFt.
+36-70/454-1952
Békéscsabán, fõút mellett összkomfortos tanya 2,5 ha, 113 AK
területen eladó. 06-70/677-9426
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en
2 szobás, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 7 MFt. Tel.: 06-30/4188373
Eladó családi ház Békéscsaba,
Attila utca. 35 MFt. 06-30/6771654
Újkígyóson tágas 3 szobás családi ház 2768 m2-es területen 9
MFt. +36-70/454-1952
Békéscsaba, Mokry utca elején
2,5 szobás 11,5 MFt-ért, I. kerület, Új sor 2,5 szobás 11 MFtért, Bankó utca, kétszobás 9,5
MFt-ért családi házak eladók.
06-70/671-9302
Sürgõsen eladó belvárosi telek.
06-30/213-0686
Kétszobás, földszinti téglalakás
eladó a Lencsésin. Irányár: 7,9
MFt. Tel.: 06-70/883-8061
Békéscsabán, a Keleti kertekben
(Tücsök u. 8.) 840 m2-es építési
telek eladó. 06-30/595-3800
Békéscsaba, Lencsési úti 10
emeletesben 47 m2-es lakás eladó, értékegyeztetéssel szegedi
lakásra cserélhetõ. 06-30/5953800
József utcában önálló családi
ház 738 m2-es területen 6,9 MFt.
+36-70/454-1952
Belváros közeli kettõ szobás,
elsõ emeleti lakás eladó. Irányár:
8,5 MFt. Tel.: 06-70/883-8061
Szilvásváradon 3 ha erdõ,
Nagyvisnyón 0,7 ha erdõsült
gyep, mûút, villany és patak
mellett eladó. Érd.: 06-30/
293-6552
Mezõberényben, Ókertben 2.5
szobás, nappalis, részben felújított központi fûtéses családi ház,
garázzsal, melléképülettel eladó.
Irányár: 8.9 MFt. 06-70/5322170
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
Lakást, házat keresek Békéscsabán ügyfeleimnek. 30/958-4890
Sétálóutcán 2 +félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 14,9
MFt. Tel.: 06-70/883-8061

Olcsó ingatlaniroda nyílt. Petõfi
utca 2. 06-30/742-8642
Jaminában elõker tes, szépen
rendben tartott, 3 szobás ház
eladó. 06-70/948-0527
Klapka utcában, szépen felújított
házrész garázzsal, kiskerttel eladó. 06-70/948-0527
Békéscsabán, Jamina elején
eladó egy 3 szobás, 150 m2-es
családi ház. +36-30/630-5760
Gyulán, a Bp. krt.-on eladó egy
4. emeleti, 1,5 szobás, erkély
nélküli téglalakás. +36-30/6305760
Piac közelében felújított cirkófûtéses lakás eladó. 06-70/9354431
Mezõberény központjában minden igényt kielégítõ családi ház
eladó. 06-30/946-2971
Építési telek Jaminában eladó.
06-30/946-2971
Eladó új építésû családi házak,
lakások Békéscsabán és Gyulán.
06-30/946-2971
Békésen csendes, kertvárosi részen, több generáció részére
vagy vállalkozásra is alkalmas,
három szobás, nagy nappalis
kertes ház eladó, esetleg cserélhetõ is. 06-30/935-8054
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

5000 m2-es telephely, 600 m2es csarnokkal eladó. 06-30/
9255-999
Sütõüzem teljes felszereléssel,
biztos megrendelõ körrel Békéscsabától 20 km-re eladó. 0620/9220-990
Gyulán szeretne üzletet nyitni?
Itt a lehetõség 60 m2-es üzlethelyiség eladó a belvárosban. 0630/946-2971
Luther utcában, a volt Trencsén
étterem eladó 19,9 MFt. +3670/454-1960
A gyulai Tescoban lévõ virágüzlet akár berendezéssel, árukészlettel kedvezõ áron átadó. Tel.:
06-30/466-1754
ALBÉRLET

Békéscsabán egyszobás lakás
kiadó. 06-20/348-1606
Békéscsabán egyszobás, összkomfortos lakás kiadó a belvárosban. 06-20/242-6040
Kiadó minigarzon Békéscsaba
belvárosában. 20.000 Ft +rezsi.
06-20/242-6040
Lencsésin bútorozott lakás kiadó. 06-30/9394-973
Békéscsabán, Kulich lakótelepen kétszobás, berendezett lakás
kiadó gyermektelennek. 06-30/
9432-764
Munkácsy téren bútorozott lakás kiadó. 06-30/9287-422
Békéscsabán szoba kiadó dolgozóknak, kaució nélkül. 0670/520-1608
Attila házban 1+2 szobás bútorozott, grillteraszos lakás kiadó
120.000 Ft/hó. 06-70/454-1960
Andrássy közepén 1. em.-i luxus lakás kiadó. 70/454-1955

GÉPJÁRMÛ

Keresek külföldi papíros autót,
angol jobbkormányosat is, állapottól függetlenül. 06-30/7140304
Személyautókat, kisteherautókat vásárolok azonnali
készpénzért. Házhoz megyünk. Korrekt ügyintézés!
06-30/231-7750
Kipufogó- és autójavítás. Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 06-30/
9255-999
Maxi kisteherautó és személyautó bérelhetõ. 06-20/262-3962

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat
Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.
Békéscsaba, Berényi út 133.
06-30-304-6646

Opel Astra TVS, Terra kistraktor
felújított motorral eladó. Tel.: 0670/944-6676
O K TAT Á S

Olasz nyelvtanítás. 06-30/5335660

3057 m2 külterületi szántó
(Ebbõl gazdasági épület, udvar
Nagyfehér hízók eladók. 06-70/ 900 m2. Vezetékes víz, 220 V,
222-2332
frontvonali közvilágítás.) eladó.
Fajtatiszta, 7 hetes, zsemle 06-30/744-9790
színû labrador kiskutyák eladók
oltva, féregtelenítve, azonnal elKedvenc Mester
vihetõk. Ár: 25 EFt. 06-70/430állatkórház
5322
Békéscsaba, Mester u. 7.
(a Lencsési buszfordulónál)
Faj galambok olcsón eladók. • Társasállatok
sebészeti, belgyógyászati,
06-20/224-8382
szülészeti ellátása • Digitális röntgen
• Ultrahang • Endoszkópos vizsgálatok
Kis súlyú hízók hasítva eladók. • Laborvizsgálatok • Mikrochip, útlevél
• Bentlakásos ellátás •Szaktanácsadás
06-30/605-8961
Sürgõs esetben: dr. Sprõber Zoltán
Tel.: 66/642-002, 30/985-5798
2 db nagyfehér kan sertés elakisállatgyógyász szakállatorvos,
lógyógyász-specialista
dó,
továbbtenyésztésre.
06-30/
Aranykalászos gazda tanfolyam
E-mail: sproberzoltan@gmail.com
Nyitva: H-P 9 -18 , Szo 9 -11
497-5381
Békéscsabán 180.000 Ft-ért.
Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.
www.facebook.com/kedvencmester
E: 00846/2014/A0016. 06-30/
Állatorvosi ellátás hétvégén,
310-8934
háznál (kivéve ló, marha), 8- Zártkert eladó Békéscsaba és
14-ig. Dr. Vanatka Zsolt, 06- Békés között Sikonyban. 1558
m2 telek, szántónak is jó. Ir.ár: 1
30/410-7930
MFt. Érdeklõdjön, megegyezünk.
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 06-20/362-0960
Szakmai tanfolyamok: 2 kg-os, 600 Ft/db, ingyenes
házhoz szállítással megrendel- Csorváson termõföld eladó
• Svédmasszázs
hetõ. 30 db-tól kedvezmény. 06- (74,54 AK). Érd.: 06-30/905• Talpmasszázs
2657
30/860-2627
• Köpölyözõ masszázs
• Alternatív fizioterápia
Tyúk, gyönyörû, 14 hónapos, 22 hektár, 392 AK szántó eladó
• Természetgyógyászati modul
75% termelés, földön nevelt. In- Körösladányban, a Patkós terü• Házi beteggondozó-segítõ
gyenes szállítás. 690 Ft/db. Érd.: leten. 06-20/669-0865
06-30/219-4109
06-70/776-3007
Legelõ bérbeadó 3000 m2. 06www.erudio.hu
30/946-2971
MEZÕGAZDASÁG
Angol, német nyelvoktatás, vizsNÖVÉNY
Kisbálás hereszéna eladó. 06gafelkészítés. 06-30/256-1377
20/9422-429
Veresszilva és eperfa csemeték
Bolti eladó, Boltvezetõ, Szakács,
eladók Békésen. 06-70/240Cukrász, Pincér, Vendéglátás Mezõgazdasági gépek szervize- 5854
lését,
javítását
vállalom.
Majerszervezõ, Vendéglátó üzletvezetõ,
nyik László 06-70/771-3381
EGÉSZSÉG
Vendéglátó eladó, Aranykalászos
gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524- Fémzárolt lucerna vetõmag ela- Tóth Edit Rita kineziológia, fiziodó. EU és magyar szabványnak terápia. Békéscsaba, Gyulai út
6166. www.oktatohazkelet.hu
megfelelõ. 06-70/541-5599
(E-000937/2014/A001-A011)
35. (Prima-Protetika). BejelentFrancia anyanyelvû tanár taní- Békéscsabán 2,2 ha 102 AK kezés: 06-20/969-0807. Rendelési idõ: hétfõ és szerda 12-18,
tást, fordítást és tolmácsolást szántó eladó. 06-70/677-9426
vállal. 06-20/382-5374, 66/442- Muronyban 2,75 hektár szántó kedd és csütörtök 8-14 óráig.
eladó. 8,5 MFt. 06-30/677-1654 Talpmasszázs. 06-70/459-0089
517
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Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
Szobafestés, mázolás, tapétázás. Mülek István 06-30/3553518

Tetõszigetelés,
pinceszigetelés, zöldtetõk.
15 év garancia. 06-30/366-1510

EGÉSZSÉG

www.egeszsegesek.hu Megrendelés: 06-30/935-8054
GONDOZÁS

Idõs emberek napi gondozását
vállalom. 06-20/360-5869
Gondozásra keresek Gyulán
megbízható, tapasztalattal
rendelkezõ személyt (egészségügyi jártasság elõny, de nem
feltétel). Tel.: 06-30/710-7151

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ

1-2 m-es rönk
27 Ft/kg
kuglizva
29 Ft/kg
konyhakész 30 Ft/kg

rönk
vegyes
kugli
konyhakész

tölgy, bükk
27 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítással.

INGYENES SZÁLLÍTÁS!

10 q-tól kedvezmény!

06-70/300-3595, 06-70/563-4349

06-20/462-9787

Homlokzatszigetelés, kõmûvesmunka, gipszkar tonszerelés,
burkolás, szobafestés, mázolás.
06-30/366-1510
Vízszerelést vállalok, hétvégén
is. 06-30/3726-448
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
Láb- és talpmasszázs. 06-30/
823-3248

TÁRSKÖZVETÍTÉS

S Z O L G Á LTAT Á S

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
áron; alpintechnikai munkákat.
06-70/977-5150
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KEDVEZÕ ÁRON
A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.

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

TÛZIFA AKCIÓ
Minõségi tölgy, bükk
• rönk
27 Ft/kg-tól
• vegyes
29 Ft/kg-tól
• kugli
29 Ft/kg-tól
• konyhakész 30 Ft/kg-tól
Azonnali kiszállítás.

Vállalok tetõfedõ bádogos munkát. 06-20/237-3778
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás.
Békéscsabán, Gyulán tapaszta- 06-20/490-0497
lattal idõsgondozást, ápolást, felügyeletet vállalok éjjel, nappal DUGULÁSELHÁRÍTÁS
vagy váltásban, akár ottlakással
AZONNAL BONTÁS NÉLKÜL
is. 06-30/894-0179
A megye területén, hétvégén is!
Sikeres pártalálás! 06-30/3552039
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne. 06-70/225-1332
Kényeztetõ masszázs ápolt 40es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határ t. 06-20/
367-8959
Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
273-2102
Békéscsabán, 36 éves vidám,
nyitott, formásan teltkarcsú,
dúskeblû ismerkedne. 06-30/
646-1217
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK

Villanyszerelés, kis munkák is,
15 q-tól kedvezményt
hétvégén is. 06-30/355-7540
adunk árainkból.
Takarítást vállalunk magánsze- 06-70/316-4431
mélyeknek és cégeknek egyaGyermekfelügyeletet vállalok
ránt. 06-20/502-7772
foglalkozással egybekötve, 7
éves korig. 06-20/9269-781
Masszíroztass Kondoroson. 06Tel: 06 30 432 42 42
30/409-6547
Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni
Költöztetés, lomtalanítás, raktájavítása: Szívós Ferenc. Tel.: 06rozás garanciával, nagy térfogatú teherautóval, vidékre is. 06- Vállaljuk víz-, gáz-, központi fû- 70/311-9907
30/4088-125
tésrendszerek kiépítését, korsze- Tetõ! Régi, hajlott tetõk javítása,
cseréje; bádogozás, csatorna,
rûsítését, karbantartását.
Ifj. Priskin Lajos és Priskin Péter beázás elhárítás; elõtetõk, garázsok építése; fedlapcsere; tetõtér
06-30/550-2828
beépítés, szigetelés; Lindab tetõ
priskin92@freemail.hu
új, tetõ cserepezés. 06-20/
3360-754
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.
06-30/924-3867

Bútorkárpitozás. 06-70/4148127
Kolbász- és húsfüstölést vállalok. 06-30/215-8984
Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6. 66/436-226,
06-30/481-8071
Laminált parketta, szõnyegpadló
lerakása. 06-30/318-0698
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. 06-20/337-2822
Ácsmunkák új tetõk készítése,
régi tetõk cseréje, felújítása, elõtetõk, tetõfedés. Számlaképesen.
06-30/223-8310
Villanyszerelési munkálatok.
06-30/357-8570
Költöztetés! Piacképes áron,
áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504

AKKUMULÁTOR
Villanyszerelés. 06-70/9485015
Gyümölcsfák metszése, kertrendezés. 06-20/9262-142

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191

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

BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Bádogosmunkák, Tetõjavítás,
Kémény építés, -javítás, Fémkémények, Bitumenes szigetelés.
06-30/9356-229
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere. 06-70/421-4374
Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari munkák, referenciákkal. 06-70/3370708
Víz-, gáz-, fûtésszerelés. Vasadi
Tibor 06-20/588-4535

Teljes felújítás, központi fûtés-,
víz-, gázszerelés, gázkészülék javítás. 06-70/382-1655

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

06-30/939-7720
Lakatosmunkák. Korlátok, kerítések, elõtetõk kivitelezése kovácsoltvastól a rozsdamentesig.
06-70/421-4374

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.

Térkõrakás, kõmûvesmunkák,
kerítésépítés, ácsmunkák. Anyagostól is. Rövid határidõvel. 0670/615-5612
Hõszigetelést anyaggal tavalyi
áron vállalunk. 06-20/502-7772
Könyvelõt keres? Megtalálta, Hívjon bizalommal! 06-30/548-0211
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás,
burkolás. 06-30/504-7970
Fürdõszobák, konyhák, teraszok, lépcsõk hidegburkolását
vállalom. 06-30/646-2183
Kertrendezést, fakiszedést, kertásást, fabehordást vállalok. 0670/295-2541

Vállalunk mindenféle épületbádogozást, régi tetõ javítást, áthajtást, beázás helyreállítását,
kémények javítását, készítését,
mindenféle kõmûvesmunkát,
burkolást, térkövezést, betonozást, kerítés készítést rövid határidõvel. 06-30/322-4123, 0620/482-0468
Megbízható brigád vállal mindenféle kõmûvesmunkát A-Z-ig,
burkolást, térkövezést, kerítések
készítését, régi tetõk javítását,
áthajtását, kémények javítását,
készítését, bádogosmunkákat
anyagbeszerzéssel is. Telefon:
06-30/184-1587, 06-30/8936640

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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Februári Jeles Napok
Február a meteorológiai évszakváltások szerint az utolsó téli hónap (csillagászatilag nem hónapváltáskor következik az évszakváltás). Õsi magyar nevén Jégbontóhava, de régiesen Februáriusnak is nevezték, a népi kalendáriumban pedig Böjtelõ havaként említik. Nevét Februus isten után nyerte, akit a megtisztulás isteneként tiszteltek az ókori Rómában. A január és a február volt az utolsó két hónap,
amit utólag hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli idõszak eredetileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig még március volt az év elsõ hónapja, hamarosan a január vette át ezt a helyet, így vált az év második hónapjává. Kitûnik “hónaptársai közül azzal is, hogy ez a legrövidebb hónap, hiszen csak
28 napos, illetve 4 évente, szökõév alkalmából 29 napos.
Ugyan nem a február jelzõje a
szeszélyesség, de érdekes, hogy
hazánkban nagyon sok szélsõséges
értéket figyeltek meg ebben a hónapban. Ehhez a hónaphoz kapcsolható pl. a leggyorsabb felmelegedés (1963-ban 26.7 fok 18 óra
alatt), a leghidegebb maximum
hõmérséklet (1929., -20 fok, Nyíregyháza, 1940., -35 fok, Görömbölytapolca), a legalacsonyabb
hõmérsékletek egyike (1929., -33
fok, Kecskemét), rekord erõsségû
szél (1990., 151 km/óra, Sopron),
a legalacsonyabb levegõ nedvességtartalom (1978., 9%, Borsodnádasd) és a teljesség igénye nélkül
az egyik havas leg is februárhoz
kapcsolódik. 1947-ben, Kõszegen
151 cm-es, természetes (nem épített) hóvastagságot jegyeztek fel.
Az éghajlati statisztikák szerint a
jellemzõ minimum hõmérséklet -4 /
-2 °C, míg a jellemzõ maximum
hõmérséklet 4 / 5 °C, 25-32 mm
csapadék hullik és a napsütéses
órák száma 70-91 óra körül van
összesen a hónap folyamán.
február 1.: 1941-ben, ezen a napon, a Duna-Tisza közén vörös hó
esett a korabeli újságok híradásai
szerint. “Budapesten és közvetlen
környékén - mint a Meteorológiai
Intézet közli - szombaton délután,
valószínûleg afrikai eredetû, színes
porral vegyes hó hullott. Cegléden
és környékén a déli órákban a havazás megszûntével az égalja vörös
szín öltött, mint nyári viharok elõtt
szokott lenni, majd sötét felhõkbõl
ködszerûen vörös-barna por hullott
a friss hóra.” (Pesti Hírlap, 1941.

febr. 02.) A jelenség nem természet
feletti, napjainkban is elõfordul bizonyos területeken. Abban az esetben, ha a friss hótakaró színezõdik
el, a szín forrása a magasabb légrétegbõl kimosódó színes por, de pl.
az észak-amerikai Sziklás hegységben gyakran színezõdik pirosra az
örök hóhatár feletti hótakaró. Ez az
elszínezõdés már egy algafajtának,
a Chlamydomonas nivalis-nak köszönhetõ és tavasszal, a hõmérséklet emelkedésekor, illetve a napfény
hatására kezd el virágozni és pigmentanyagot termelni.
február 2.: Gyertyaszentelõ napja.
A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát
fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Úgy tartották a gyertya
megvédi a gonosz szellemektõl a
csecsemõket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyákat. E
nap mindenütt idõjósló nap: a hideg
idõ, a kora tavasz hírnöke, a jó idõ
azonban hosszú telet ígér. Ha ezen
a napon kisüt a nap, és a medve
meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, és még negyven napig tart a
tél.
február 3.: 1963, Békéscsaba.
Ezen a napon és ezen a helyen regisztrálták az eddigi leggyorsabb
felmelegedést: 26.7 fokot emelkedett a hõmérséklet 18 óra alatt.
február 5.: Szent Ágota napja. E
naphoz általános vélemény szerint
gonoszûzõ hagyomány tapad. Körül
seprik a házat, az ólakat, hogy kiûzzék a házi férgeket, bogarakat. Most

van az ideje a tavaszi munkák megkezdése elõtt, hogy megszabaduljon az ember, az állat a házban elszaporodott, bajt, betegséget terjesztõ, kárt okozó férgektõl, bogaraktól.
február 6.: Népi idõjósló nap. “Dorottya még szorítja Julianna
(febr.16.) tágítja”. Ilyenkor már
némi enyhülés tapasztalható. Az
Ágotától megszorított idõjárást, a
hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti.
február 10.: Ehhez a naphoz kötõdik az eddig hivatalosan mért legalacsonyabb maximum hõmérséklet
hazánkban. 1929-ben, február 10én igen kellemetlen idõjárás volt. A
meteorológiai feljegyzések szerint a
napi maximum hõmérséklet, Nyíregyházán -20 C fok volt. A rákövetkezõ reggel is zord idõt hozott,
ugyanis akkor mérték az egyik legalacsonyabb minimum értéket is.
Kecskeméten -33 fokot regisztráltak.
február 14.: Bálint napja. Napján,
ha hideg, száraz az idõ, akkor jó
lesz a termés. Az ország különbözõ
részein más-más hiedelem kötõdik
ehhez a naphoz. Szent Bálintot fõleg
a nyavalyatörõsök és a lelkibetegek
tisztelik. Az ünnep modern formája
Angliából indult a XV. században, és
a XIX. században már üdvözlõkártyákat is küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. Belgiumban,
Angliában, Észak-Amerikában a
szerelmesek napja (Valentin), Németországban viszont eredetileg
szerencsétlen napnak számít.

S Z O L G Á LTAT Á S

T Û Z I FA

Vas- és színesfém hulladék,
számítógépház, elektronikai
panelek, villanymotor felvásárlása.

Számítógép karbantartás, javítás otthonában 3.000-5.000 Ft,
kiszállással együtt. 06-70/7023316

tölgy, bükk, gyertyán, vegyes

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

06-30/233-6126

Szobafestést, mázolást, tapétá- Garázs vásár! 2018. február 10.
zást vállalok. 06-30/773-5945
szombat 9-13 óráig. Háztartási
Szobafestés, mázolás korrekt cikkek. Békéscsaba, Trefort u.
24.
áron. 06-70/417-7663
Költöztetés, áruszállítás. Hetényi Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat,
porcelánokat, képeket, hagyatéTamás 06-30/435-2968
kot vásárolok. Hétvégén is hívFöldkimérés, változási vázrajzok ható! 06-20/920-8511
készítése. 06-30/243-7676
Gyerekjátékot veszek kis és
Villanyszerelés hétvégén is. 06- nagytételben is. 06-20/2916305
70/514-1346
Áthúzatná, lecserélné régi hasz- Hagyatékot, régiséget, mindennált bútorát? 06-30/465-9846, félét veszek. Megbízható. 0630/308-9416
www.karpitosmunkak.hu
Készpénzért háztartási, lakásE GY É B
felszerelési, konyhai eszközöket,
Hagyatékot, régiséget, porcelánt porcelánokat, nippeket vásároveszek. 06-30/854-2637
lok. 06-20/291-6305

Akkumulátor
230-235 Ft/kg
Öntvény féktárcsa
58 Ft/kg
www.vafemkft.hu
Békéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 06-20/997-1497

Nyomdaipari papírvágó gép eladó. 06-20/925-7666
Bontott építési anyagok, pala
eladó. Épületet bontásra vállalok.
06-70/428-4576
Húsdarálóhoz alumíniumházas
hajtómû eladó. 06-20/446-3852
Új 26-os nõi kerékpár, 35 literes
bogrács, vízmelegítõ, láncfûrész,
üvegajtós hûtõ eladó. 06-30/
427-5303
Szénsavpalackot és üvegajtós
hûtõt vásárolnék. 06-30/4275303
Fekvõ 32 csöves + spagetti arcbarnító csöves szolárium, hozzávaló 2 m x150-es tükör keretben
eladó. 06-30/5924-727

február 15.: az 1929-es kemény
februári télnek még egy rekordot
köszönhetünk. Debrecenben, február 15-én, a talajban 1 méter mélyre
hatolóan mértek fagyott állapotot.
február 15.: Még mindig február
15., de már az 1990-es év. Sopronban 151 km/órás széllökést mértek, ami az eddig hivatalosan megmért egyik legerõsebb szél hazánkban. A híressé vált Biai-tornádó
(1924) erejét sajnos nem tudták
megmérni, de az általa kicsavart fák
méretébõl, illetve más pusztításokból a szakemberek jóval 200 km/órás széllökéseket valószínûsítenek.
február 16.: Julianna, Dorottya
napja. A néphagyomány Júlia napjától az idõ melegebbre fordulását
várja. Ha mégis havazik aznap, akkor “bolondoznak a Julisok”, vagy
megrázzák a dunyhájukat.
február 17.: 1940-ben ezen a napon mérték az eddigi legalacsonyabb hõmérsékletet hazánkban.
Görömbölytapolcán (Miskolc külterület) -35 fok volt hajnalban.
február 19.: Zsuzsanna napja. A
népi idõjóslás szerint Zsuzsanna elviszi a havat. Ha ezen a napon megszólal a pacsirta akkor közel a tavasz, már nem kell számítani nagy
havazásokra. A pásztorok úgy tudják, hogy Zsuzsanna leginkább rápisil a hóra, és az elolvad.
február 19.: 1947-ben, ezen a napon, Kõszegen 151 cm-es hóvastagságot mértek. Ez eddig a legnagyobb hóvastagság hazánkban,

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 szélfa fedett helyen tárolt!
10 q felett árkedvezmény.

Ingyenes, gyors
házhoz szállítás.

06-30/2877-935
207 literes hûtõterû, 59 literes
fagyasztóterû kombinált hûtõszekrény megkímélt állapotban
eladó. 06-70/234-1830
Száraz fûrészpor Békéscsabán,
Gyulán eladó. 06-30/2078-860

ami természetes úton és nem hófúvás következtében jött létre.
február 20.: 1978, Borsodnádasd:
a levegõ relatív nedvességtartalma
9% volt. Ez eddig a legalacsonyabb
érték, amit hazánkban mértek.
február 24.: Mátyás napja. Mátyás
a jégtörõ, illetve Mátyás apostol ünnepe. Érdekes az ehhez a névhez
fûzõdõ Jégtörõ jelzõ magyarázata.
A középkorban szokásos volt a
szenteket jellemzõ tárgyakkal ábrázolni, hogy az egyszerû, írástudatlan hívek is rájuk ismerjenek. Így
ábrázolták Szent Mátyást vértanúságának eszközével, a bárddal. (Az
apostolt Jeruzsálemben lefejezték.)
A néphit az idõ lassú enyhülését, a
hó olvadását kapcsolatba hozta az
apostollal, aki megkönyörül az embereken, és bárdjával megtöri a jeget, elûzi a hideget. Közismert idõjárási regula fûzõdik ehhez a naphoz: “Ha Mátyás jeget talál, akkor
töri, ha nem talál, akkor csinál”.
február 28.-március 16.: átlagosan
erre az idõszakra esik hazánkban az
utolsó hótakarós nap.
február 29.: Szökõnap. Négy
évente találjuk csak a naptárban. A
következõ szökõév 2020 lesz.
Forrás: www.eumet.hu

Vásárolok bármit, hagyatékot
régi és új dolgokat. Tel.: 0630/287-9886
Hagyatékot, régiséget, szerszámféléket, 22-es, 32-es húsdarálókat, demizsont vásárolok.
06-70/391-2503
Vásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógépet,
kompresszort, invertert, kis gépeket. 06-70/624-5475
Festményeket (képcsarnokost
is), régiséget készpénzért vásárolok. 06-30/9983-766
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66/446-515, 06-30/456-4105

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Minden, ami üvegezés!
Plexi, polykarbonát, külsõ, belsõpárkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.
A VÍDIA UDVARBAN

Elektromos kerékpárok
Elektromos robogók
Benzinmotoros
kerékpárok
szervize alkatrésszel,
garanciával

Elektromos kerékpár
akkumulátor akció!
2018.02.03-tól a készlet erejéig.

Békéscsaba, Bajza u 15.
Nyitva: H-P 800-1700, Sz 800-1200

Tel.: 66/444-999
www.rekordmotor.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

