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Szobafestõ mázolót és hõszigetelõ szakmunkást, segédmunkást felveszünk. 06-30/
9154-124

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 faipari kft. keres
20-28 év közötti segéd- és
szakmunkást. Szerzõdéskötést
követõen versenyképes jövedelem, mûszakpótlék. Érdeklõdni:
8-12-ig. 06-70/8823-995

ajtó•ablak•üvegajtó•redõny•bútor

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

Korcsok Edit
egyéni vállalkozó

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

06-20/476-33-65
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Újonnan nyíló autószervizbe
keresünk önállóan dolgozni
tudó autószerelõt és karosszéria lakatost. Kiemelt bérezéssel.
06-30/2282-447
Szórólapterjesztõ munkatársat
keresünk Békéscsabán, Gyulán. 06-20/513-1371

Új munkalehetõség átképzéssel! Minimum érettségi vagy
diploma + autó. Jelentkezni
önéletrajzzal:
kiss.fne09@gmail.com
Békéscsabai mûszaki üzletbe
(TV, mosógép, hûtõ) eladó
munkatársat keresünk. Gyakorlati ismeret elõny. 06-20/2644015
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan ellátás területén, mentálhigiénés
munkatárs munkakör betöltésére felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ munkatársat keres.
Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.
A fényképes önéletrajzokat a
bvszszk@gmail.com címre
2018. február 16-ig várjuk.
Békéscsabai
Medovarszki
Farm nyugdíjazás miatt megüresedett munkakörbe keres 1 fõ
nõi vagy férfi munkavállalót baromfi gondozónak. Érdeklõdni:
06-30/330-7440, jelentkezni
írásban, rövid önéletrajzzal lehet. Cím: Medovarszki Farm,
5600 Békéscsaba, Felsõnyomás 459. E-mail:
medovrszkifarm@gmail.com
Kõmûves és építõiparban jártas
segédmunkást keresek. 06-30/
289-5344
Munkatársakat keresünk 2, 3
illetve folyamatos munkarendbe
Ajkára és Székesfehérvárra.
Betanított munkakörök, szakmunkás munkakörök és érettségivel betölthetõ munkakörökbe. Alapbér 150-220 EFt + pótlékok, bónuszok, juttatások.
Bõvebben: 06-70/309-1475

Nyílászárók

Darus önrakodós autóra gépkocsivezetõt keresünk (C+E
kategória). Versenyképes jövedelem. Sprint Kft. Mezõberény
06-30/518-9553
Sikerorientált ingatlaniroda keres munkatársakat. 06-30/5554719
C és E kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ gépjármûvezetõt keresünk ponyvás szerelvényre, olaszországi gabonaszállításra 35 Ft/km. 06-70/
418-1088
Recepciós, kertész, illetve szezonális jelleggel (nyári szezon)
strandvezetõ/úszómester munkatársakat keresünk, bentlakási
lehetõséggel szigetszentmiklósi
wellness parkba. Önéletrajz:
iroda@oaziswellness.hu; Telefon: 9:00-16:00 között 06-20/
338-3002
CO2 hegesztõket, fényezõket
keresünk kiskunmajsai munkahelyre. Hosszú távú bejelentett munkalehetõség, kiemelten magas bérezéssel.
Utazási költségtérítés vagy
igényes, díjmentes szállás
biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

A Koncsek Trans Kft. megbízható gépkocsivezetõt keres furgonra, nemzetközi árufuvarozásban szerzett gyakorlattal! Érdeklõdni: +36-20/416-6840
Békéscsabai közétkeztetési fõzõkonyha 5 órás nõi konyhai kisegítõ munkatársat keres.
66/640-460
Békéscsabai közétkeztetési
fõzõkonyha ebédkiszállító munkatársat keres. 06-30/7091566
Tehergépkocsi vezetõt keresek
magyar-olasz viszonylatra, gabonás jármûre. (C+E kategória, PAV). 06-20/9417-891
Kõmûvest, segédmunkást vagy
brigádokat alkalmaznék hosszútávon. 06-30/820-5146
Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozókat keresünk. Folyamatos munka. 06-30/207-3067
Nehéz konfekcióáru varrására
varrónõt keresek, alkalmi munkaviszonyba. 06-70/262-4424
Munkatársat keresek gyógyászati, kereskedelmi munkára.
Csepelényi Attila 06-30/3311946,
attila.csepelenyi@citromail.hu
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.

Békéscsabai sörözõbe pultost
hölgyet keresünk. 06-30/9740920
Kertészeti munkára várunk jelentkezõket február végi kezdéssel. 06-30/347-2349
Szakképzett ápoló munkát és
eltartást vállal, odaköltözéssel
is. 06-30/9348-911
Békéscsabai bútorkereskedelmi cég raktári dolgozót keres. Asztalos végzettség, valamint békéscsabai lakcím elõnyt
jelent. A fényképes önéletrajzokat várjuk polstylkft@gmail.
com e-mail címre.

A Gyulai Hunguest Hotel Erkel
felvételt hirdet recepciós állásra. Bérezés Mt. szerint +útiköltség térítés, +személyzeti étkezés. Fényképes önéletrajzokat a
gazdasag@hotelerkel.
hunguesthotels.hu címre, vagy
személyesen a recepcióra várjuk.
Hegeszteni tudó munkatársat
és fémfestõt keresünk békéscsabai (Gerla) telephelyre.
+36-20/886-4646
Mezõberényi Agrolakt Kft.
szarvasmarha telepére, állatgondozót és traktorost keresünk. Érd.: +36-20/290-3494
Orosházi munkára keresünk fizikai munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunkáló központba munkavállalót. Tel.: 0620/500-6276
A VOSZ kereskedelmi és beszerzési társ cége a Hungary
Business Zrt. országos értékesítési hálózat kialakításához
munkatársakat keres. Tel.: 0630/935-8054

Békéscsabán újonnan épülõ,
100 m2-es, kertes családi ház
CSOK lehetõséggel is leköthetõ.
06-30/7229-887
A Horváth utcában sorházi lakás (házrész) eladó. Irányár:
10,5 MFt. Tel.: 06-30/418-8373
Mezõmegyeren 2 szoba, étkezõs, összkomfortos családi
ház, nagy verandával, garázzsal, melléképületekkel eladó.
06-30/619-7125
Kamuton 2 szobás felújítás
alatt lévõ családi ház építési
anyagokkal együtt eladó. 0620/481-1447
Piac közelében 3 szobás, felújított lakás eladó. +36-70/9354431
Lencsési központjában eladó
egy 2. emeleti, kétszobás,
egyedi cirkófûtéses felújított lakás. Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 0620/502-0207

Lakást, házat keresek Békéscsabán ügyfeleimnek. 06-30/
Ingatlanok adás-vétele, közve- 958-4890
títése, értékbecslés, hívjon! 06- Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
30/418-8373
hétvégi házat keresünk megvéÁresés! Békéscsabán, belvá- telre. 06-20/9220-990
rosban 3 szobás családi ház Békésen ipari ingatlan, volt
(felújítást igénylõ) eladó. 06- vastelep 3 ha-os területen
20/912-3798
sürgõsen eladó. 06-20/9220Lencsési lakótelepen 2 szobás, 990
egyedi gázos lakás eladó. 06Békéscsabán, kertvárosi kör70/948-0527
nyezetben eladó egy felújítanBékéscsabán 800 m2 gyümöl- dó, 1,5 szobás családi ház, 600
csös kúttal, árammal, szerszám2-es telekkel. Irányár: 2,8 MFt.
mos bódéval, építkezési engeTel.: 06-20/502-0207
déllyel betegség miatt eladó.
Keresünk eladó, kiadó családi
66/737-739
Békéscsaba belvárosában 3 házat, lakást, tanyát, nyaralót,
szobás lakás eladó. Garázzsal üdülõt, telket, termõföldet, ipari
+3 MFt. Irányár: 14 MFt. Tel.: ingatlant, egyéb ingatlant, ország bármely területérõl bel-,
06-30/418-8373
Békéscsabán, VI. kerületben külföldi vevõink részére. Tóth
építési telek eladó. 06-20/231- János 06-20/9220-990
1941
Mezõberényben eladó lakást
Békéscsaba, Szarvasi út közeli keresek. +36-70/935-4431
telek régi házzal eladó. 06- Békéscsabán saját részre kere20/924-3886
sek belvárosi, ill. belváros körHavi 50 EFt-os törlesztéssel nyéki erkélyes, kétszobás laolcsó házat vennék Békéscsa- kást II. emeletig. 06-30/951bán, Mezõmegyeren, Kígyóson. 5445
06-30/773-5944
Jamina központi részén eladó
A Pásztor utcában 3. emeleti,
egy 85 m2-es, kétszobás kocfelújított lakás eladó. Irányár:
kaház
garázzsal, 950 m2-es te12,8 MFt. Tel.: 06-30/418-8373
lekkel. Irányár: 12,9 MFt. Tel.:
Lencsésin kétszobás, 3. eme- 06-20/502-0207
leti,
erkélyes
téglalakás
7.850.000-ér t eladó. 06-20/ Olcsó ingatlaniroda nyílt. Petõfi
utca 2. 06-30/742-8642
245-0802
I N G AT L A N

Jaminában elõkertes, szépen
rendben tartott, 3 szobás ház
eladó. 06-70/948-0527
Egyedi lehetõségekkel belvárosi telek eladó Békéscsabán.
06-20/380-8668

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
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Gipszkartonozás, OZORÁK PLUSZ Bt.
tetõtér beépítés
Békéscsaba ,
kedvezõ áron, 4-ees Honvéd utca 19.
csúcsminõségben. T: 06-330-33474-6643
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Már csütörtök este olvasható a teljes
Békéscsabai Regionális Szuperinfó az interneten!
Kattintson ide: www.szuperinfo.hu
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Régi motorkerékpárokat vásárolnék. 06-30/950-9170
Maxi kisteherautó és személy
autó bérelhetõ. 06-20/2623962

Tojótyúk elõjegyezhetõ a www.
facebook.com/baromfifutar oldalunkon. Most 50 Ft/db kedvezményt adunk! Kupon: baromfi50

O K TAT Á S

Állatorvosi ellátás hétvégén, háznál (kivéve ló, marha), 8-14-ig. Dr. Vanatka
Zsolt, 06-30/410-7930

Olasz nyelvtanítás. 06-30/
5335-660
Aranykalászos gazda tanfolyam Békéscsabán 180.000 Ftért. E: 00846/2014/A0016. 0630/310-8934
Angol, német nyelvoktatás,
vizsgafelkészítés. 06-30/2561377
Francia anyanyelvû tanár tanítást, fordítást és tolmácsolást
vállal. 06-20/382-5374, 66/
442-517

I N G AT L A N

Mezõberényi 130+130 m -es
alul kocsma, felül lakás ingatlan
250 m2-es melléképülettel
(húsfeldolgozó, iroda, garázs,
mûhely) eladó. Ir.ár: 20 MFt.
06-20/3300-036
A Gyulai út mellett eladó egy
kétszintes, tetõtér beépítéses,
téglafalazatú, összkomfor tos
családi ház garázzsal, melléképülettel. Irányár: 32,9 MFt. Tel.:
06-30/943-2822
Békéscsabán, fõút mellett
összkomfortos tanya 2,5 ha,
113 AK területen eladó. 06-70/
677-9426
Szabó Pál téren másfélszobás,
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó. 06-30/5856-105
Lencsésin 2+félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 9,5
MFt. Tel.: 06-70/883-8061
Haán Lajos téren 17 m2-es garázs eladó. Ir.ár: 2,3 MFt. 0630/2099-378
754 m2-es építési telek eladó
Békéscsabán, a Gulyás utcában. 66/737-888, 06-70/5327354
Eladó Békéscsabán, VozárikTessedik utcai sarokház 1247
m2-es telken, 438 m2-es hasznos alapterülettel. Két utcára
nyíló kapubejáró. Érd.: 06-70/
227-3820
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
Jamina kertvárosi részén felújított családi ház eladó. Irányár:
17,8 MFt. Tel.: 06-70/883-8061

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
A VI. kerületben eladó egy 5
szoba+nappali+étkezõs családi ház, akár 3 generációnak,
dupla garázzsal, 740 m2-es telekkel. Irányár: 22,9 MFT. Tel.:
06-20/502-0207
Családi ház eladó Kétegyházán. 06-70/387-5410
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
Békéscsabán, Nagyréten komfortos tanya, járható úttal eladó.
Ir.ár: 5,5 MFt. 06-30/5164-133
Békésen, buszmegálló közelében eladó egy elsõ emeleti,
egyedi cirkófûtéses, kétszobás,
erkélyes lakás. Irányár: 5,5 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
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.
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS
06-30/905-3228
Rigó utcában egyszintes, tár- Fodrász és mûkörmös helyiség
sasházi lakás garázzsal eladó. kiadó szépségszalonban. 06+36-70/361-1613
20/436-5003
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5000 m -es telephely, 600 m es csarnokkal eladó. 06-30/
9255-999
Asztalos üzem gépekkel, folyamatos megrendeléssel, vevõkörrel Békéscsaba ipari övezetében eladó. 06-20/9220-990
Békéscsabán, belvárosi irodaház elsõ emeletén található berendezett
irodahelyiségbe
bérlõtársat keresek. 06-30/
9530-025
ALBÉRLET

Belvárosi lakás kiadó. 06-20/
952-0393
Munkácsy téren bútorozott lakás kiadó. 06-30/9287-422
Bútorozott lakás kiadó. 06-30/
9394-973
GÉPJÁRMÛ

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

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

Kipufogó- és autójavítás. Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 0630/9255-999

Eng.sz.: 00158-2012

Szakmai tanfolyamok:
2

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

06-30/219-4109
www.erudio.hu
Gépírás oktatás, elsõ 4 óra ingyenes. Gyorsírás oktatás, elsõ
4 óra ingyenes. Mindkét tanfolyamból korrepetálás 500 Ft/óra. 06-20/328-7927, 66/215444
Á L L AT

Jugoszláv farkasölõ/sarplaninac szuka, kiváló házõrzõ,
gyermekbarát, panellakásba
költözés miatt elajándékozandó
leinformálható helyre. Az új
gazdához szoktatásban segítek.
06-20/399-1605
Hízó hasítva, illetve körbálás
kóró eladó. 06-30/850-6500
Malacot, süldõt veszek. Házhoz
érte megyek. 06-30/2032-196
Malac, hízó eladó. 06-20/
3535-189
Csirke, kakas, kacsa, szabadtartású vörös tojótyúk, tojójérce, 3 hét múlva tojnak, rendelhetõ. Kérésre felpucoljuk. Tel.:
06-20/540-7480
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb.
2 kg-os, 600 Ft/db, ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ. 30 db-tól kedvezmény.
06-30/860-2627
Vágni való húscsirke kapható
Békéscsabán, a Medovarszki
Farmon február 14-17-ig. +3630/655-0852, 66/435-035.
Töltse fel hûtõládáját. Információ: www.medovarm.hu
Szibériai husky kiskutyák eladók. 06-70/944-2654
Tojótyúk kapható 500 Ft/db, 12
db-tól ingyenes házhozszállítással. 06-30/2646-146.
Összeírókat keresünk!

Vörös tojótyúk házhoz szállítva
650 Ft/db. Tel.: 06-20/2042382
MEZÕGAZDASÁG

Békéscsabán 108 AK szántó
eladó. 06-20/245-0802
Kisbálás búzaszalma eladó.
06-70/944-2654
NÖVÉNY

5 db 2 m-es, 1 db 4 m-es lehajló eperfa, 1 db lehajló
meggyfa, 1 db lehajló kõrisfa,
45 db 1,5 m-es magról kelt törökmogyoró csemete, valamint
gyógy- és fûszernövény tövek
eladók. kovacsmisibcs@
gmail.com, 06-70/275-9010
Veresszilva és eperfa csemeték eladók Békésen. 06-70/
240-5854
EGÉSZSÉG

Talpmasszázs. 06-70/4590089
www.egeszsegesek.hu Megrendelés: 06-30/935-8054
Testmasszázs férfi masszõrtõl.
06-30/368-5291
GONDOZÁS

Szakképzett nyugdíjas ápolónõt keresek beteg mellé, megállapodás szerint. 66/450-856
Békéscsabán, idõs hölgy mellé
keresünk gondozónõt éjjel-nappalra, 3 napi váltással. 0670/671-9302
TÁRSKÖZVETÍTÉS

Békéscsabán, 36 éves vidám,
nyitott, formásan teltkarcsú,
dúskeblû ismerkedne. 06-30/
646-1217
Sikeres pártalálás! 06-30/3552039
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne. 06-70/225-1332
Kényeztetõ masszázs ápolt 40es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határt. 06-20/
367-8959
Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
273-2102
Társamat keresem. 06-30/
9348-911
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518
Negyvenes, káros szenvedélytõl mentes, független, gyermektelen, vállalkozó férfi keresi
barátnõjét komoly kapcsolat
céljából. 06-20/267-9980
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Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr
nagy választékban.
Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást
is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon
Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

A közel 22 éve stabil lábakon álló
Alföldi Mérleg Kft. felvételt hirdet

SZERVIZTECHNIKUS

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

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.

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

ISO 9001
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Az ország bármely
szegletébe feladhatja
hirdetését
társlapjainkba!

Részleteket
illetõen
készséggel
állunk
rendelkezésére.

Békéscsaba,
Munkácsy u. 13.
Tel./fax:
66/443-352
bekesmegye@szuperinfo.hu

Szobafestést, mázolást, tapéS Z O L G Á LTAT Á S
tázást vállalok. 06-30/773Vállaljuk veszélyes fák kivágá5945
sát, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
áron; alpintechnikai munkákat. SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk
06-70/977-5150
rönk
27 Ft/kg-tól
vegyes
29 Ft/kg-tól
MINÕSÉGI
kugli
29 Ft/kg-tól
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
konyhakész 30 Ft/kg-tól

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

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

Szobafestést, mázolást, tapéEUTR: 5903782
tázást, kõmûves munkát, hõszi06-70/300-3595, 06-70/563-4349
getelést vállalunk magánszeZárjavítás. Ajtók kinyitása, zár- mélyeknek, közületeknek. 0630/9154-124, 66/437-021
csere. 06-70/421-4374

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
AZONNAL BONTÁS NÉLKÜL
A megye területén, hétvégén is!

Tel: 06 30 432 42 42

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

M2

HITELEK

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

BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

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

Békéscsaba, Orosházi út 25.
Bejárat a Táncsics u. felõl
(JYSK áruház emeletén)

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

Nyitva: H-P 900-1800 Szo 900-1300 Tel.: 06-30/585-2687

Veszélyes fák kivágása alpintechnikával. Elhanyagolt területek kitakarítása. Fakivágás kosaras autóval. Koronaigazítás.
Gallyak eltakarítása, gallyaprítás. Emelõgép-kosaras gépkocsival végezhetõ munkák. Teljes
körû felelõsségbiztosítással, fakitermelõ illetve lakott területi
fakitermelõ végzettséggel rendelkezem! 06-20/ 337-8101

EUTR: AA5958063

06-20/462-9787

INGYENES SZÁLLÍTÁS!

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

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK

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.
15 q-tól kedvezményt
adunk árainkból.
EUTR: AA5879874

Takarítást vállalunk magánsze- Kényeztetõ, frissítõ érzéki masmélyeknek és cégeknek egya- százsra várom kedves vendéránt. 06-20/502-7772
geimet. 06-70/245-8384
Térkõrakás, kõmûvesmunkák,
kerítésépítés,
ácsmunkák.
Anyagostól is. Rövid határidõvel. 06-70/615-5612

Bádogosmunkák készítése
Zelenyánszki János és Tibor
bádogos mesterek.
06-30/228-2290 ww.zeliteto.hu

Hõszigetelést anyaggal tavalyi
áron vállalunk. 06-20/5027772
Könyvelõt keres? Megtalálta,
Hívjon bizalommal! 06-30/5480211
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés, villanyszerelés. Lakásfelújítás,
burkolás. 06-30/504-7970

Laminált parketta, szõnyegpadló lerakása. 06-30/3180698

06-70/316-4431

Felelõs mûszaki vezetõi megbízást vállalok vállalkozók és ma- Extra masszázst vállal 40-es,
masszõrhölgy,
gánszemélyek részére. 06-30/ szakképzett
Kedvezõ áron garanciával.
mindennap Orosházán. Tel.: 0606-30/939-7720
7229-887
30/853-9695
Fametszést, permetezést, kerVíz-, gáz-, fûtésszerelés. Vasadi
tápolást vállalok. 06-70/533Tibor 06-20/588-4535
1946
Békéscsaba és vonzáskörzetében. Hétvégén is.

Tetõjavítás, cserépátrakás, újralécezés, tetõdeszkák cseréje,
bádogozása, festése, ácsmunkák, kéményépítés, kúpcserépkenés. 06-30/244-1178

BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Kõmûves munka. Burkolás,
belsõ átalakítás, festés. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 06-30/
798-5375
Fürdõszobák, konyhák, teraszok, lépcsõk hidegburkolását
vállalom. 06-30/646-2183

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KEDVEZÕ ÁRON
A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.

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

Gyümölcsfák metszése, kertrendezés. 06-20/9262-142
Nyílászárók bemarásos szigetelését, zárcseréjét, pászítását,
karbantartását, festés elõtti átnézését és egyéb asztalosipari
munkákat vállalok. Flender Pál
asztalos. Békéscsaba, Egressy
2. 06-20/361-0515, 66/738014

Ácsmunkák új tetõk készítése,
régi tetõk cseréje, felújítása,
elõtetõk, tetõfedés. Számlaképesen. 06-30/223-8310
MÁR OKOSTELEFONON IS!

15 év garancia. 06-30/366-1510

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191
Megbízható hölgy takarítást
vállal Békéscsabán. 06-20/
217-1742
Vállaljuk víz-, gáz-, központi fûtésrendszerek kiépítését, korszerûsítését, karbantartását. Ifj.
Priskin Lajos és Priskin Péter
06-30/550-2828 priskin92@
freemail.hu

Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728

Tetõszigetelés,
pinceszigetelés, zöldtetõk.
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás.
06-20/490-0497
Költöztetés, lomtalanítás, raktározás garanciával, nagy térfogatú teherautóval, vidékre is.
06-30/4088-125

Bármilyen bádogosmunkát vállalok. Ereszcsatorna csere, javítás, takarítás. Széldeszka javítás, felújítás. 06-20/522-5993
Masszázs Gyulán, Békéscsabán. 06-30/482-0959
Kertrendezést, fakiszedést,
kertásást, fabehordást vállalok.
06-70/295-2541

Masszíroztass Kondoroson.
06-30/409-6547
Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507

Ereszcsatorna készítést, kõmûves munkát, festést és
tetõjavítást vállalunk rövid
határidõvel, hétvégén is.
06-70/227-6273, 06-30/
735-0746
Bádogosmunkák, Tetõjavítás,
Kémény építés, -javítás, Fémkémények, Bitumenes szigetelés. 06-30/9356-229
Villanyszerelés. 06-70/9485015
Teljes felújítás, központi fûtés-,
víz-, gázszerelés, gázkészülék
javítás. 06-70/382-1655
Lakatosmunkák. Korlátok, kerítések, elõtetõk kivitelezése kovácsoltvastól a rozsdamentesig. 06-70/421-4374
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540

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

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Mülek István 06-30/3553518
Parkettázást vállalok. 06-30/
340-4621
Homlokzatszigetelés, kõmûvesmunka, gipszkar tonszerelés, burkolás, szobafestés, mázolás. 06-30/366-1510
Bútorkárpitozás. 06-70/4148127

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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Költöztetés! Piacképes áron,
áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504
Villanyszerelési munkálatok.
06-30/357-8570
Áthúzatná, lecserélné régi
használt bútorát? 06-30/4659846, www.karpitosmunkak.hu
Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
Autómentés, állványkölcsönzés (5 fm). 06-30/9437-268
Ácsmunkák teljes körû kivitelezése számlaképesen, garanciával. 06-20/3188-826
Mesterboszorkány jövendõmondó, született halottlátó várja
hívásod. Rontás levétele, szerelemkötés, pénzenergia. Tel.: 0670/434-2178
Számítógép karbantartás, javítás otthonában 3.000-5.000 Ft,
kiszállással együtt. 06-70/7023316
Költöztetés, áruszállítás. Hetényi Tamás 06-30/435-2968
Földkimérés, változási vázrajzok készítése. 06-30/243-7676
Sorselemzés, kár tyajóslás,
családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. 06-30/924-3867
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Villanyszerelés hétvégén is. Samsung 112 cm-es projektoros TV 4:3 képarány, PIP (kép a
06-70/514-1346
képben eladó). Ár: 15 EFt. 06E GY É B
30/714-0521
Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, Készpénzért háztartási, lakásporcelánokat, hagyatékot vásá- felszerelési, konyhai eszközörolok. Hétvégén is hívható! 06- ket, porcelánokat, nippeket vásárolok. 06-20/291-6305
20/920-8511
Eladó fenyõ gerenda, palló BéHÚSVÉTI VÁSÁR késcsabán nagyon jó áron, 6
szálakban. 67.500
A MEGYER VÁGÓHÍDON! méteres
2018. 02. 10-tõl a készlet erejéig.
Ft/m3. 06-30/6573-396
Füstölt vékony kolbász
Hagyatékot, régi bútorokat, tol2000 Ft/kg
lat, disznóvágó asztalt, satupaFüstölt vastagkolbász
dot, gyalupadot veszek. 06-70/
2300 Ft/kg
217-2267
Várjuk megrendelésüket
Kályhát, csempekályhát, hûtõt,
füstölt darabolt sonkára.
fagyasztót, mosógépet, kazánt,
Továbbra is folytatódik
radiátor t, sparheltot veszek.
a kolbászgyártási akció:
06-70/414-0309
Ön hozza a fûszert,
mi legyártjuk, készen elviheti
Retro autómodelleket, gyûjtefüstölt kolbászát.
ményt, vasutat, - alkatrészeket,
Vékony kolbász 1400 Ft/kg
gépkönyveket vásárolok. +36Vastag kolbász culáréba
30/578-2961
töltve 1500 Ft/kg
MEGYER VÁGÓHÍD KFT.
Mindenféle lomot, hagyatékot
5671 Békéscsaba, Új u. 9.
vásárolok. Házhoz megyek. 0606-30/630-1749, 66/431-545
70/364-7940
Hagyatékot, régiséget, porce- 60-as, 70-es évekbeli bútorolánt veszek. 06-30/854-2637
kat, tollat, hagyatékot, satupaGyerekjátékot veszek kis és dot, gyalupadot, disznóvágó
nagytételben is. 06-20/291- asztalt veszek. 06-30/8287727
6305
Hagyatékot, régiséget, szerHagyatékot, régiséget, minden- számféléket, 22-es, 32-es húsfélét veszek. Megbízható. 06- darálókat, demizsont vásárolok.
30/308-9416
06-70/391-2503

Fát kivágásra veszek. 06-70/ Kazán, radiátor, vízmelegítõ ela414-0309
dó. 06-70/414-0309
Bontott építési anyagok, pala Lovaskocsi eladó. 06-70/944eladó. Épületet bontásra válla- 2654
lok. 06-70/428-4576
Vásárolok bármit, hagyatékot
régi és új dolgokat. Tel.: 06KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
30/287-9886

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.
EUTR: AA5879874

06-30/2877-935
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
Száraz fûrészpor Békéscsabán,
Gyulán eladó. 06-30/2078-860
Nõi, férfi, gyerek használt kerékpárok eladók. 06-30/7844722

Eladó rézüst, üvegballonok
több méretben, hidromasszázs
sarokkád elõlappal (új), fekve
nyomópad súlyokkal, 3 ajtós
vas öltözõszekrény, állványos
magyar köszörû (380 V), vasöntvény asztal állvány (lakatosoknak), kézi vizes csõhajlító
készlet. Érd.: 06-20/800-5307
Régik motorokat keresek, gyûjtök. MZ, Jawa, Pannonia, Simson stb. 06-20/572-5142
Festményeket (képcsarnokost
is), régiséget készpénzért vásárolok. 06-30/9983-766
Vásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógépet, kompresszor t, inver ter t,
kis gépeket. 06-70/624-5475
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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.

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

R-0812/83

A VÍDIA UDVARBAN

Utazzon velünk!

Békéscsabáról induló autóbuszos utak:

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

GÉPBEÁLLÍTÓ
Leendõ munkatárs feladatai:
• operátori munkafolyamatok irányítása az adott
területen,
• a termék-elõállítási folyamatok támogatása,
napi termelési feladatok végrehajtása,
• gépek és kiegészítõ berendezések üzemkész
állapotának fenntartása, az elõírt tervszerû
és megelõzõ karbantartások elvégzése.
Jelentkezõvel szembeni elvárások:
• legalább középfokú mûszaki végzettség,
• megbízhatóság, terhelhetõség,
• tanulási hajlandóság,
• felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõny:
• hasonló területen szerzett tapasztalat,
• német/angol nyelvismeret.
Munkavégzés helye: Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük küldje el szakmai önéletrajzát a következõ
elérhetõségek egyikére 2018. február 28-ig.
Postacím: Hirschmann Car Communication Kft.
5600 Békéscsaba Csorvási út 35.
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com

Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2018/05/10-13. 44.900 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
Párizs-Versailles (6 nap)
2018/05/22-27. apartmanos elh.
89.900 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
Francia riviéra - Milánó (10 nap)
2018/06/15-24. 95.900 Ft/fõ
Görög tengerpart / Tolo-Athén (9 nap)
4* Hotel - svédasztalos félpanzió
2018/08/04-12. 99.900 Ft/fõ
Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

Kintek Tooling Kft.

•
•
•
•

Egyedi és kis sorozatú
szerszámok és szerszámtartók
gyártásához keresünk,
elkötelezett munkavállalókat a
következõ pozíciók betöltésére:

CNC Esztergagépre gépkezelõ
CNC Marógépre gépkezelõ
Egyetemes köszörûs, furatok és palástok köszörüléséhez
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
• Minõségellenõr
Elvárás: minimum gépipari végzettség.
Feladatok: gyártásközi és végellenõrzési feladatok elvégzése, mérési dokumentációk készítése.
Mérõgéppel, mérõmûszerekkel és mérõeszközökkel történõ mérések és ellenõrzések.

• Kertész-udvaros
Elvárás: "B" kategóriás vezetõi engedély

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

