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Profi szakmai tanácsok!!!

Nyílászárók

MUNKA

Esztergályos, szerkezetlakatos, disz-
pécser munkakör betöltésére keresünk
munkaerõt. Érd.: kozpont@trezor.hu,
06-30/748-7190

Békéscsabai sörözõbe pultos hölgyet
keresünk. 06-30/974-0920

Segédmunkást keres sírkövet Mezõ-
berénybe, jó kereseti lehetõséggel. 06-
30/312-5774

Csabai sörözõbe pultos hölgyet felve-
szek. 06-30/427-5303

Álláslehetõség diplomásoknak azon-
nali munkakezdéssel. 06-30/498-
0297

Azonnali kezdéssel CO hegesztõket
keresünk szeghalmi telephelyünkre.
Bérezés: nettó 200.000-250.000 Ft-ig.
Tel.: 06-20/345-6600

Szeghalmi telephelyre juhászt kere-
sünk ottlakással. Tel.: 06-30/591-
4891

Édességüzembe keresünk megbízha-
tó, nõi betanított édesipari segédmun-
kásokat. Jelentkezni személyesen az
alábbi címen: 5630 Békés, Szent Pál
sor 3. illetve a 66/417-388 telefonszá-
mon lehet.

MTZ traktorokhoz értõ szervizszerelõt
keresünk Békéscsabai munkavégzés-
sel. Tel.: 06-30/349-8133

Az OBI békéscsabai áruháza 8 órás
áruátvételi munkatársat keres. Elvárá-
sok: targoncavezetõi jogosítvány, OKJ
emelõgép-kezelõi), erkölcsi bizonyít-
vány. Elõny: kereskedelmi tapasztalat,
gázüzemû targoncás gyakorlat. A
fényképes önéletrajzokat 2018. 02.
25-ig az alábbi címre kérjük eljuttatni:
OBI Áruház 5600 Békéscsaba, And-
rássy út 58., vagy obihu017@obi.hu

Ács szakmunkásokat keresünk hosszú
távra. 06-30/240-7740

Muronyi szarvasmarha telepre kere-
sünk állatgondozót, mezõgazdasági
gépszerelõt, gépüzemeltetõt, karban-
tar tót. 06-30/399-8837

Víz-, fûtésszerelõt keresek. Lehet pá-
lyakezdõ is. Munkavégzés helye: Bé-
késcsaba és Békés megye. 06-70/
364-8510

Víz-, fûtésszerelõ mellé segédmunkást
keresek. 06-70/364-8510

A Koncsek Trans Kft. megbízható gép-
kocsivezetõt keres furgonra, nemzet-
közi árufuvarozásban szerzett gyakor-
lattal! Érdeklõdni: +36-20/416-6840

Kecskeméti munkahelyre CO he-
gesztõket keresünk nettó 1200-1600
Ft/órabér plusz egyéb juttatások. Tel.:
06-70/329-7554

Munkatársakat keresünk a Csaba Cen-
ter Tradíció ételbárjába az alábbi mun-
kakörök betöltésére: gyorsétkeztetési
eladó, szakács (kiemelt bérezés). Fény-
képes önéletrajzokat várjuk a helyszí-
nen, vagy a: karrier@pizzaking.hu- ra.

Békéscsabai étterembe rendszergaz-
dát, web programozót keresünk. Je-
lentkezéseket a bekesifoglalkoztatas@
gmail-ra várjuk.

Ausztriába, határközelbe táncos lá-
nyokat felveszünk 18 éves kortól. 06-
30/534-4699, 0043/664-2366335

CO2 hegesztõket, fényezõket kere-
sünk kiskunmajsai munkahelyre.
Hosszú távú munkalehetõség, kie-
melten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díjmen-
tes szállás biztosított. 06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com

Épületgépészetben jártas munka-
társat keresünk teljes munkaidõ-
ben. Jelentkezni telefonon: 06-30/
3818-617 vagy e-mailben: info@
ephutoklima.hu

Azonnali kezdéssel (Békéscsabán)

idõsek otthoni felügyeletére
és segítésére, ottlakással

nyugdíjas munkatársat
keresünk.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon:

30/951-3200

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi mun-
kára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdeke-
ik védelmében minden esetben elõzetesen el-
lenõrizzék 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!

Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozó-
kat keresünk. Folyamatos munka. 06-
30/207-3067

Szakképzett ápoló munkát és eltar tást
vállal, odaköltözéssel is. 06-30/9348-
911

A Gyulai Hunguest Hotel Erkel felvé-
telt hirdet recepciós állásra. Bérezés
Mt. szerint +útiköltség térítés, +sze-
mélyzeti étkezés. Fényképes önéletraj-
zokat a gazdasag@hotelerkel.
hunguesthotels.hu címre, vagy szemé-
lyesen a recepcióra várjuk.

A Gyulai Hunguest Hotel Erkel felvételt
hirdet mérlegképes könyvelõ/képesített
könyvelõ állásra. Bérezés Mt. szerint
+útiköltség térítés, +személyzeti étke-
zés. Fényképes önéletrajzokat a 
gazdasag@hotelerkel.hunguesthotels.
hu címre, vagy személyesen a recepci-
óra várjuk.

Mezõberényi Agrolakt Kft. szarvas-
marha telepére, állatgondozót és trak-
torost keresünk. Érd.: +36-20/290-
3494

A VOSZ kereskedelmi és beszerzési
társ cége a Hungary Business Zr t. or-
szágos ér tékesítési hálózat kialakítá-
sához munkatársakat keres. Tel.: 06-
30/935-8054
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Ingatlanok adás-vétele, közvetítése,
ér tékbecslés, hívjon! 06-30/418-8373

Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve hét-
végi házat keresünk megvételre. 06-
20/9220-990

Fövenyesen 3. em.-i 49 m2-es egye-
dis 2 szobás téglalakás 8,2 MFt. +36-
70/454-1952

Békésen ipari ingatlan, volt vastelep 3
ha-os területen sürgõsen eladó. 06-
20/9220-990

Jaminában elõkertes, szépen rendben
tar tott, 3 szobás ház eladó. 06-70/
948-0527

Keresünk eladó, kiadó családi házat,
lakást, tanyát, nyaralót, üdülõt, telket,
termõföldet, ipari ingatlant, egyéb in-
gatlant, ország bármely területérõl bel-
, külföldi vevõink részére. Tóth János
06-20/9220-990

Tulipán utcai földszinti, 2 szobás la-
kás eladó. Irányár: 10 MFt. Tel.: 06-
30/418-8373 

Schweidel utcában 515 m2-es telken
önálló kis ház 4 MFt. +36-70/454-
1952

Klapka utcában, szépen felújított ház-
rész garázzsal, kis kerttel eladó. 06-
70/948-0527

Mezõmegyerhez közel tanya, földdel
együtt eladó. Létesítsél pályázat útján
gombatermesztést, állatsimogatót,
juhtenyésztést a hely adott, csak vál-
lalkozzál. Tel.:06-70/376-5757

Köröstarcsán kétszobás fantáziadús
összkomfortos duplafûtéses téglaház
eladó. Irányár: 2.5 MFt. 06-70/532-
2170

Békéscsabán, Bartók Béla úton elsõ
emeleti 2,5 szobás panellakás eladó.
06-70/940-5304

Békéscsabán, Jamina elején eladó
egy 150 m2-es családi ház. +36-
30/630-5760

József utcában önálló családi ház 738
m2-es területen 6,9 MFt. +36-70/454-
1952

Békéscsabán, VI. kerületben, a belvá-
roshoz közel kétszintes, 125 m2 ház,
garázzsal eladó. 06-30/508-6372

Békéscsabán, a Dr. Becsey. O. utcá-
ban 4 szobás, téglaház eladó. Irányár:
24 MFt. Tel.: 06-30/418-8373

Békéscsabán, a Szív utca elején eladó
egy utcafronti házrész. +36-30/630-
5760

Békéscsabán és környékén eladó in-
gatlanokat keresek ügyfeleim részére.
+36-70/454-1952

Gyula csendes környezetében, Kertes
u. 20. szám alatt gáz központi fûtéses,
légkondicionálóval felszerelt, jó álla-
potú ház eladó. Telek 771 m2. A ház
104 m2 (három szoba, elõszoba,
fürdõszoba, kamra.) Plusz melléképü-
letek 60 m2 (konyha, kamra, egyéb he-
lyiségek és két garázs, egyikben pin-
ce.) Tel.: 06-30/943-9185

Szeghalmon családi ház bontásra 5
Ft-ér t eladó. 06-30/427-5303

Vandháti út közelében 3 szoba+ nap-
palis újszerû családi ház eladó. 06-
30/946-2971

Szabadkígyóson 3 szobás családi ház
(felújítást igénylõ) eladó. +36-30/
9249-375

Békéscsaba, Jamina központjában
1+ 2 fél szobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 13,5 MFt. Érd.: 06-30/
418-8373

Jamina szélén 174 m2-es családi ház
2200 m2-es telken 28 MFt. +36-70/
454-1960

Fõút mellett 100 m2-es téglaház teljes
közmûvel, 2 betongarázs, 692 m2 tel-
ken eladó. Vállalkozásra alkalmas. Ir.-
ár: 17,5 MFt. 66/747-108

Trefort utcában 2 lakással rendelkezõ
családi ház reális áron eladó. 06-30/
946-2971

Eladó belvárosi ingatlan vagy kiadó
hosszú távra is. Irodának is alkalmas.
06-30/260-6103

Békéscsabától 6 km-re tanya 1000 m2-
es telken 1,59 MFt. +36-70/454-1960

Mezõberény központjában 2.5 szobás
étkezõs összkomfortos, részben felújí-
tott és hõszigetelt szép lakás, kis ud-
varral eladó. 6 MFt. 06-70/532-2170

Gyulán, Damjanich utcában nappali
+2 hálószoba, két fürdõszobás csa-
ládi ház eladó. 06-30/946-2971

Békéscsaba belvárosában 3 szobás,
76 m2-es lakás garázzsal eladó. Irá-
nyár: 17 MFt. Tel.: 06-30/418-8373 

Tótkomlóson 2,5 szobás, gázfûtéses,
új fürdõszobás ház eladó. 06-70/232-
8093

Strand közelében igényes újszerû
2004-ben épült családi ház 65 MFt.
+36-70/454-1960

Békéscsabán, Lencsésin 4. emeleti
lakás eladó. 06-30/846-3227

Új építésû belvárosi lakások Békés-
csabán leköthetõek. 06-30/946-2971

Békésen, Malomasszony kertben 709
m2-es kert eladó belterületen. 06-30/
846-3227

Békéscsabán, Bessenyei utcában
1093 m2 telken, 3 szobás, összkom-
fortos, polgári jellegû családi ház ga-
rázzsal, melléképületekkel, átlagos ál-
lapotban eladó, vagy elcserélhetõ két-
szobás, békéscsabai lakásra (2. eme-
letig) a vasútállomás és a Csaba Cen-
ter között. Ir.ár: 10.500.000 Ft. 06-30/
238-2227

Élõvíz csatorna közelében belsõ két-
szintes 86 m2-es lakás 16,5 MFt.
+36-70/454-1960

Gyomaendrõdön, Bonom zugban víz-
parti tip-top nyaraló eladó. 06-30/946-
2971

Békéscsabán, földszinti, egyedis la-
kás eladó. Ir.ár: 5,7 MFt. 06-20/5039-
140

Békéscsaba elsõ kerületében eladó
egy 190 m2-es, kétlakásos családi
ház, külön mérõórákkal. Hõszigetelt
téglaépület, korszerû nyílászárókkal.
Irányár: 17,5 MFt. Tel.: 06-20/502-
0207

Havi 50 EFt-os törlesztéssel olcsó há-
zat vennék Békéscsabán, Mezõme-
gyeren, Kígyóson. 06-30/773-5944

Jaminában 120 m2-es 3+1 félszobás
téglaház 15,9 MFt. +36-70/454-1960

Orosházára keresünk fizikai munkást,
forgácsolót, esztergályost, megmun-
káló központba munkavállalót. Tel.:
06-20/500-6276

Németországba és Dániába keresünk
munkavállalókat mezõgazdasági terü-
letre: állattenyésztés - állatgondozás
(szarvasmarha, ser tés), traktoros,
mezõgazdasági gépszerelõ, növény-
termesztési területre és erdészeti mun-
kákra, ill. betanított munkákra. Tapasz-
talat elõny, de egyik helyen sem felté-
tel. Legalább alap német vagy angol
nyelvtudás minden helyen szükséges.
Jelentkezés: 06-70/607-0067,
szeged@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com

Békéscsabai Medovarszki Farm nyug-
díjazás miatt megüresedett munka-
körbe keres 1 fõ nõi vagy férfi munka-
vállalót baromfi gondozónak. Ér-
deklõdni: 06-30/330-7440, jelentkezni
írásban, rövid önéletrajzzal lehet. Cím:
Medovarszki Farm, 5600 Békéscsaba,
Felsõnyomás 459. E-mail:
medovarszkifarm@gmail.com

Kõmûves és építõiparban jár tas se-
gédmunkást keresek. 06-30/289-
5344

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

Darus önrakodós autóra gépkocsive-
zetõt keresünk (C+E kategória). Ver-
senyképes jövedelem. Sprint Kft.
Mezõberény 06-30/518-9553

Recepciós, kertész, illetve szezonális
jelleggel (nyári szezon) strandvezetõ/-
úszómester munkatársakat keresünk,
bentlakási lehetõséggel szigetszent-
miklósi wellness parkba. Önéletrajz:
iroda@oaziswellness.hu; Telefon:
9:00-16:00 között 06-20/338-3002

Tehergépkocsi vezetõt keresek ma-
gyar-olasz viszonylatra, gabonás jár-
mûre. (C+E kategória, PAV). 06-
20/9417-891

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.

A Kamarás-Ker Kft. munkavállalót
keres irodai adminisztrátor

munkakörbe.
Elvárások: középfokú iskolai végzett-
ség, felelõsségtudat, precizitás, ter-
helhetõség.

Amit kínálunk: teljes munkaidõs al-
kalmazotti munkaszerzõdés, változa-
tos feladatok, önálló munkavégzés.

Jelentkezését szakmai önéletrajzzal az
allas.kamarasker@gmail.com e-mail
címre, vagy a Kamarás-Ker Kft.,
Kanka Vivien, 5751 Nagykamarás,
Kültelek 0225 hrsz. postacímre kérjük
küldeni 2018. február 22-ig.
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Békéscsabán, fõút mellett összkom-
fortos tanya 2,5 ha, 113 AK területen
eladó. 06-70/677-9426

Telephelyet keres Békéscsabán?
Szarvasi úton eladó ház nagy telekkel.
06-30/946-2971

Békéscsabán-Mezõmegyeren gazdál-
kodásra kiválóan alkalmas, kétszintes
családi ház felújítva, körbeszigetelve,
garázsokkal és szép gyümölcsfás
kerttel, szántófölddel eladó. Elsõ eme-
letig tömblakás garázzsal beszámítha-
tó. Érd.: 06-30/443-4882

Békéscsabán, csendes helyen, Béke
utcában 2 szobás kertes ház eladó.
06-30/426-2493

Gyulán a Budapest körúton igényes 3
szobás liftes panellakás 10,5 MFt.
+36-70/454-1953

Békéscsabán, ABC, buszmegálló, or-
vosi rendelõ közelében, eladó egy
2008-ban épült, egyszintes, három-
szobás családi ház. Irányár: 11 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207

Sürgõsen eladó Békéscsabán belvá-
rosi telek. 06-30/213-0686

Békéscsabán, piac közelében felújított
lakás eladó. +36-70/935-4431

Békéscsaba, Mokry utca elején 2,5
szobás 11,5 MFt-ér t, I. kerület, Új sor
2,5 szobás 11 MFt-ér t, Bankó utca,
kétszobás 9,5 MFt-ér t családi házak
eladók. 06-70/671-9302

Vasútállomás közelében 45m2-es
házrész 5,5 MFt.+36-70/454-1953

Összkomfortos ház eladó Békéscsa-
bán. Ir.ár: 8.000.000 Ft. 66/441-854

Lakást vásárolnék Békéscsabán 6,5
MFt-ig, kizárólag magánszemélytõl.
06-30/223-3729

Belvárosban 1. em.-i másfél szobás
panellakás 8,7 MFt. +36-70/454-1953

Áresés! Békéscsabán, belvárosban 3
szobás családi ház (felújítást igénylõ)
eladó. 06-20/912-3798

Békéscsabán, kiváló helyen, 50 és 60
m2-es, felújított házrészek eladóak, 6
illetve 8 millióér t. Tel.: 06-20/502-
0207

Békéscsabán, VI. kerületben építési
telek eladó. 06-20/231-1941

Eladó lakást keresek Mezõberényben.
+36-70/935-4431

Egyedi lehetõségekkel belvárosi telek
eladó Békéscsabán. 06-20/380-8668

Mezõmegyeren 2 szoba, étkezõs,
összkomfortos családi ház, nagy ve-
randával, garázzsal, melléképületekkel
eladó. 06-30/619-7125

Békésen, a Karacson 2 szobás erké-
lyes szép téglalakás 6,4 MFt. +36-
70/454-1953

Békéscsabán, ker tvárosi környezet-
ben, elsõ emeleti, 91 m2-es társasházi
lakás, garázzsal, eladó. Irányár: 13,9
millió Ft. Tel.: 06-20/502-0207

Békésen csendes, ker tvárosi részen,
több generáció részére vagy vállalko-
zásra is alkalmas, három szobás, nagy
nappalis ker tes ház eladó, esetleg cse-
rélhetõ is. 06-30/935-8054

Békéscsabán, a Dobozi úton eladó
egy 4 szobás, 2004-ben épült családi
ház. Nagy családnak ajánlott, parkosí-
tott ker ttel, elsõ emeleti, 3 szobás la-
kás beszámítás lehetséges. Érd.: 06-
20/3651-271, 66/437-437

Békéscsabán és Békésen eladó laká-
sokat és házakat keresek ügyfeleim ré-
szére. +36-70/454-1953

Kétszobás, földszinti téglalakás eladó
a Lencsésin. Irányár: 7,9 MFt. Tel.: 06-
70/883-8061

Belváros közeli kettõ szobás, elsõ
emeleti lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt.
Tel.: 06-70/883-8061

Tehermentes építési telek eladó Bé-
késcsaba-Mezõmegyeren. Közmûve-
sített, 624 m2 területû telken belül víz,
villany, csatorna, gáz a telek elõtt. Jó
szomszédsággal, Megyer legmaga-
sabb, csendes, központi részén talál-
ható. Adásvételt követõen azonnal bir-
tokba adható. Megtekinthetõ: Dohány
u. 19. sz. alatt. Irányár: 2.500.000,- Ft.
06-30/905-3228

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

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Kiadó fodrászhely a Lencsési elején, a
Szépségszalonban 40.000 Ft/hó.
+36-70/454-1952

Sütõüzem teljes felszereléssel, biztos
megrendelõ körrel Békéscsabától 20
km-re eladó. 06-20/9220-990

Eladó Medgyesegyháza Lászlótelepen
görögdinnye felvásárlótelep, megfelelõ
tar tozékokkal. +36-30/9249-375

Békéscsaba környékén 700 m2-es
vastag falazatú építmény, 4000 tojó-
tyúk alternatív tar tására, teljes beren-
dezéssel kiadó. (Vagy más célra is.)
06-20/322-9050

Fodrász és mûkörmös helyiség kiadó
szépségszalonban. 06-20/436-5003

5000 m2-es telephely, 600 m2-es
csarnokkal eladó. 06-30/9255-999

ALBÉRLET

Albérletek kiadók Békéscsabán 3 szo-
ba+ nappali. 06-30/946-2971

Különbejáratú bútorozott udvari ház-
rész kiadó. Érd.: Békéscsaba, Besse-
nyei utca 77. szám alatt.

Garázs kiadó Békéscsabán, az And-
rássy úton. 06-30/9355-673

Tanya kiadó karbantar tásért ellátással.
06-70/604-1247

Békéscsabán keresünk kétszobás,
bútorozatlan családi házat, hosszú táv-
ra. 06-30/908-7521

Munkácsy téren bútorozott lakás kia-
dó. 06-30/9287-422

Békéscsabán, Szabadság téren 2,5
szobás bútorozott lakás kaucióval kia-
dó. 06-30/878-2377

Békéscsabán, városközponthoz közel,
ker tes házban bútorozott, gázfûtéses,
internetes, két szoba konyhás, fürdõ-
szobás lakás kiadó március 1-tõl. Havi
50.000 Ft +rezsi, 1 hónap kaució
szükséges. 06-70/653-2733

ÜDÜLÉS

GÉPJÁRMÛ

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

Terra kistraktor, Thomas és Briggs
motoros rotakapák eladók. Tel.:06-
70/944-6667

Keresek Ladát, Trabantot, Skodát,
Simsont és bármilyen régi autót és
motort. 100.000 Ft. 06-30/2520-420

Négyütemû Wartburg, 89-es, lejár t
mûszakival eladó. 06-30/381-3532

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

Teljes körû autójavítás.
Mûszaki vizsgára való

felkészítés.
Mûszaki vizsgáztatás.

Teljes körû
karosszériajavítás.

Biztosítási kárügyintézés.

Békéscsaba, Csorvási út 15.
06-70/904-8786

Személy- és teherautókat veszek.
Bármilyen érdekel! 100.000 Ft.
06-30/ 2520-420

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat

Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

Békéscsaba, Berényi út 133.
06-30-304-6646

Hajdúszoboszlói márciusi üdülés
félpanzióval 19.500 Ft/fõ/hét. 06-
30/867-6550
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GÉPJÁRMÛ 

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképte-
len, papír nélkül is lehet. Ha kell, ház-
hoz megyek. 06-20/910-9361, 06-
20/280-9747

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la-
kókocsiját, autóját, büfékocsiját meg-
vásárolom. 06-30/421-8575, 06-
70/424-7820

Maxi kisteherautó és személyautó bé-
relhetõ. 06-20/262-3962

ÁLLAT

2 db 140-150 kg-os mangalica hízó,
mangalica kan, mangalica süldõ ela-
dó. Tel.: 06-30/420-6420

Malacokat veszek. Házhoz megyek.
06-30/577-1604

Egy éves cigája kos eladó. 06-
20/245-0802

Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-
os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhetõ. 30 db-tól ked-
vezmény. 06-30/860-2627

Labrador kiskutyák eladók. Zsemle
színû, 8 hetesek, oltva, féregtelenítve.
06-70/430-5322

Kecske család eladó. 06-30/218-
8280

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tollas,
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva.
06-70/240-1331

Tyúk, 14 hónapos, tollas, nem ketre-
ces, nem kitojt 690 Ft/db. Kacsa, fe-
hér, hápogós, 3 kg-os 690 Ft/kg. In-
gyenes szállítás. 06-70/776-3007

Tojótyúk kapható 500 Ft/db, 12 db-tól
ingyenes házhozszállítással. 06-
30/2646-146. Összeírókat keresünk!

Malac, hízó eladó. 06-20/3535-189

Szibériai husky kiskutyák eladók. 06-
70/944-2654

OKTATÁS

Olasz nyelvtanítás. 06-30/5335-660

Aranykalászos gazda tanfolyam Bé-
késcsabán 180.000 Ft-ér t. E:
00846/2014/A0016. 06-30/310-8934

Francia anyanyelvû tanár tanítást, for-
dítást és tolmácsolást vállal. 06-
20/382-5374, 66/442-517

MEZÕGAZDASÁG

Békéscsabán eladó 3057 m2 külterü-
leti szántó, fejleszthetõ. (Gazdasági
épület 900 m2, vezetékes víz, 220 van.
Frontvonalban közvilágítás.) 06-30/
744-9790

Eladó Medgyesegyháza Lászlótelepen
4000 m2 szántó földterület 17 AK ér-
tékben. +36-30/9249-375

Békéscsabán 2,2 ha 102 AK szántó
eladó. 06-70/677-9426

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

Kisbálás búzaszalma eladó. 06-70/
944-2654

SPC vetõgép eladó. 06-30/383-0901

NÖVÉNY

Veresszilva és eperfa csemeték ela-
dók Békésen. 06-70/240-5854

EGÉSZSÉG

Talpmasszázs. 06-70/459-0089

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

GONDOZÁS

Békéscsabán, idõs hölgy mellé kere-
sünk gondozónõt éjjel-nappalra, 3 napi
váltással. 06-70/671-9302

Békéscsabán, idõs hölgy gondozását
vállalom éjjel-nappal, 3 napos váltás-
sal. 06-70/232-8559

Szakképzett nyugdíjas ápolónõt kere-
sek beteg mellé, megállapodás szerint.
66/450-856

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Békéscsabán, 36 éves vidám, nyitott,
formásan teltkarcsú, dúskeblû ismer-
kedne. 06-30/646-1217

Sikeres pártalálás! 06-30/355-2039

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

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

Dúskeblû ismerkedne. 06-30/273-
2102

Társamat keresem. 06-30/9348-911

Békéscsabán formás 40-es ismerked-
ne. 06-70/538-5518

SZOLGÁLTATÁS

KOZO-Mobil építõipari Kft. kivitele-
zésre vállal kõmûves munkálatokat,
gipszkartonozást, külsõ hõszigetelést,
külsõ térburkolást. 06-70/540-6696

Tezola Trade Kft. vállal tervezést,
kõmûves munkák kivitelezését, szige-
telést, nyílászárók cseréjét, térköve-
zést, közületek, magánszemélyek ré-
szére egyaránt kedvezõ áron. 06-
70/337-8432

Kertásást, kertrendezést, fakiszedést
vállalok. 06-70/295-2541

Tetõfedõ bádogos vállal tetõbeázás el-
hárítást, ereszcsatorna felújítást, javí-
tást, széldeszkacsere, javítást, elõnyös
áron. 06-20/368-9910

Költöztetés, lomtalanítás, raktározás
garanciával, nagy térfogatú teherautó-
val, vidékre is. 06-30/4088-125

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, tel-
jeskörû felelõsség vállalással szaksze-
rûen, kedvezõ áron; alpintechnikai
munkákat. 06-70/977-5150

Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere.
06-70/421-4374

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

Cserépkályha, kandalló, kemence,
nyári konyha gyümölcsaszalók építé-
se, javítása. 06-30/557-9814

Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni javí-
tása: Szívós Ferenc. Tel.: 06-70/311-
9907

Széldeszka javítását, komplett tetõfe-
lújítást, ács- és bádogos munkát válla-
lok. Elõnyös áron. 06-70/347-1161

Bádogos munkát vállalok, ereszcsa-
torna, kéményszegélyek, ólomszegély,
falszegély. Elõnyös áron. 06-70/295-
3325

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. 06-30/773-5945

Tetõfedõ, bádogos munkát vállalok
kedvezményes áron. 06-20/568-
3248, 06-30/595-5039

Redõnyjavítás, redõny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-
20/256-3324

Sorselemzés, kár tyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkö-
tés, átok-rontás levétele. Hívásra ház-
hoz megyek. 06-30/924-3867

Vállalunk kisebb kõmûves munkákat,
bontást, gipszkartonozást, festést, la-
mináltparkettázást. 06-70/284-6555

Vízszerelést vállalok hétvégén is. 06-
30/3726-448

Fametszést, permetezést, ker tápolást
vállalok. 06-70/533-1946

Gyümölcsfák metszése, ker trendezés.
06-20/9262-142

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
kõmûves munkát, hõszigetelést válla-
lunk magánszemélyeknek, közületek-
nek. 06-30/9154-124, 66/437-021

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk

rönk 27 Ft/kg-tól

vegyes 29 Ft/kg-tól

kugli 29 Ft/kg-tól

konyhakész 30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

EUTR: AA5958063

06-20/462-9787

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
AZONNAL BONTÁS NÉLKÜL
A megye területén, hétvégén is!

Tel:  06 30 432 42 42

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Békéscsaba és vonzás-

körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával. 

06-30/939-7720

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

06-20/3530-191
BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KEDVEZÕ ÁRON

A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.
06-20/9162-961, 66/435-439

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

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

1-2 m-es rönk
27 Ft/kg

kuglizva 29 Ft/kg

konyhakész 30 Ft/kg

INGYENES SZÁLLÍTÁS! 
EUTR: 5903782

A Yin-Yang
Oktatási Központ

2018. MÁRCIUS 10-én 13.00-kor 
BÉKÉSCSABÁN, a Vasutas

Mûvelõdési Házban vállalkozásra 
is jogosító képzéseket indít!

• AKUPUNKTÚRA (TÛSZÚRÁS), 
FÜLAKUPRESSZÚRA

• REFLEXOLÓGIA (TALPMASSZÁZS)
• KÍNAI AKUPRESSZÚRÁS MERIDIÁN

TEST-, ARC-, FEJ-, MÉLI MASSZÁZS 
• MOXA, KÖPÖLY, GYERTYA TERÁPIÁK
• PULZUS- ÉS NYELVDIAGNOSZTIKA
• KÍNAI GYÓGYNÖVÉNYISMERET

A foglalkozásokat Dr.Wang kínai orvos tartja.

A hallgatók ajándékba kapják a
képen látható akupunktúrás 
demonstrációs eszközt!
A Yin-Yang Oktatási Kp. végzett 
hallgatóinak a képzés díjtalan!

KÉRJE TÁJÉKOZTATÓNKAT!

Tel.: +36-20/2034-780
e-mail: info@kinagyogymod.hu 
www.kinaigyogymod.hu
Okt.eng.sz.: 04-0083-06

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

06-30/219-4109
www.erudio.hu
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Állatorvosi ellátás hétvégén, ház-
nál (kivéve ló, marha), 8-14-ig. Dr.
Vanatka Zsolt, 06-30/410-7930

Személyautókat, kisteherautókat
vásárolok készpénzfizetéssel.
Házhoz megyünk. Bármilyen érde-
kel! 06-30/231-7750

Szerelés, javítás
soron kívül.

Békéscsaba, Csorvási út 15.
06-70/904-8786

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA

ONLINE:
www.szuperinfo.hu
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Elektromos kerékpárok
Elektromos robogók

Benzinmotoros kerékpárok
szervize alkatrésszel,

garanciával.

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

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

Elektromos kerékpár
akkumulátor akció

folytatódik!
2018.02.03-tól a készlet erejéig.

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, harma-
dik személyeknek okozott jogsérelemért felelõssé-
get nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy
körülményeket keresni, melyek jogellenes tevé-
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos
jogvitákból keletkezõ következményeket és hátrá-
nyokat a Megrendelõre hárítja. 

Terjeszti:
Oláh Péter vállalkozó 06-20/513-3633

MÁR OKOSTELEFONON IS!

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

SZOLGÁLTATÁS 

Veszélyes fák kivágása alpintechniká-
val. Elhanyagolt területek kitakarítása.
Fakivágás kosaras autóval. Koronaiga-
zítás. Gallyak eltakarítása, gallyaprítás.
Emelõgép-kosaras gépkocsival végez-
hetõ munkák. Teljes körû felelõsség-
biztosítással, fakitermelõ illetve lakott
területi fakitermelõ végzettséggel ren-
delkezem! 06-20/337-8101

Extra masszázst vállal 40-es, szak-
képzett masszõrhölgy, mindennap
Orosházán. Tel.: 06-30/853-9695

Víz-, gáz-, fûtésszerelés. Vasadi Tibor
06-20/588-4535

Bútorkárpit és szõnyegtisztítás. 06-
20/490-0497

Bádogosmunkák, Tetõjavítás, Kémény
építés, -javítás, Fémkémények, Bitu-
menes szigetelés. 06-30/9356-229

Villanyszerelés. 06-70/948-5015

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, hétvé-
gén is. 06-30/355-7540

Takarítást vállalunk magánszemélyek-
nek és cégeknek egyaránt. 06-20/
502-7772

Térkõrakás, kõmûvesmunkák, keríté-
sépítés, ácsmunkák. Anyagostól is.
Rövid határidõvel. 06-70/615-5612

Hõszigetelést anyaggal tavalyi áron
vállalunk. 06-20/502-7772

Könyvelõt keres? Megtalálta, Hívjon
bizalommal! 06-30/548-0211

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

Masszíroztass Kondoroson. 06-30/
409-6547

Teljes körû, azonnali helyszíni üvege-
zés. 06-30/742-3507

Homlokzatszigetelés, kõmûvesmun-
ka, gipszkar tonszerelés, burkolás,
szobafestés, mázolás. 06-30/366-
1510

Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra
várom kedves vendégeimet. 06-70/
245-8384

Bútorkárpitozás. 06-70/414-8127

Szobafestés, mázolás, tapétázás, la-
minált parkettázás, homlokzatfestés.
Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6.
66/436-226, 06-30/481-8071

Laminált parketta, szõnyegpadló lera-
kása. 06-30/318-0698

GRÁNIT SÍRKÕ

Szarvas Pál
06-20/453-4919

Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.

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

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

06-70/316-4431

Bontás nélküli kádfelújítás garanciá-
val. 06-20/991-7728

Ácsmunkák új tetõk készítése, régi
tetõk cseréje, felújítása, elõtetõk, tetõ-
fedés. Számlaképesen. 06-30/223-
8310

Költöztetés! Piacképes áron, áruszállí-
tás garanciával. Kis-Szabó Fuvar 06-
30/9550-504

Villanyszerelési munkálatok. 06-30/
357-8570

Áthúzatná, lecserélné régi használt
bútorát? 06-30/465-9846,
www.karpitosmunkak.hu

Szobafestés, mázolás korrekt áron.
06-70/417-7663

Számítógép karbantar tás, javítás ott-
honában 3.000-5.000 Ft, kiszállással
együtt. 06-70/702-3316

Költöztetés, áruszállítás. Hetényi Ta-
más 06-30/435-2968

Földkimérés, változási vázrajzok ké-
szítése. 06-30/243-7676

Villanyszerelés hétvégén is. 06-70/
514-1346

EGYÉB

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, porcelá-
nokat, hagyatékot vásárolok. Hétvégén
is hívható! 06-20/920-8511

5 részes tölgy szekrénysor eladó. 06-
30/6044-548

Vendéglátósok figyelem! Nagykonyhai
gépek, eszközök, konyhai kiegészítõk
széles választéka. Konyhák tervezése,
kivitelezése, légtechnikai berendezé-
sek felszerelése, beüzemelése (orszá-
gos szervizhálózat). Tezola Trade Kft.-
nél Békéscsaba, Kazinczy u. 11. Tibo
Kereskedõudvar. 06-70/337-8432

Samsung 112 cm-es projektoros TV
4:3 képarány, PIP (kép a képben)
eladó Békéscsabán. Ár: 15 EFt. 06-30/
714-0521

50 literes demizsont veszek. 06-30/
828-7727

Fabrikett 60 Ft/kg. Békéscsabán ház-
hoz szállítva. 06-30/2078-860

Takarmányos zsák eladó. 40 Ft/db.
06-30/2073-860

Üvegajtós hûtõ, vízmelegítõ, láncfû-
rész eladó. 06-30/427-5303

Gyerekjátékot veszek kis és nagytétel-
ben is. 06-20/291-6305

Vásárolok bármit, hagyatékot régi és
új dolgokat. Tel.:06-30/287-9886

Eladó görögdinnye válogató, tisztító
kefesorral, lézervezérlésû méretre vá-
logatóval. +36-30/9249-375

Hagyatékot, régiséget, szerszámfélé-
ket, 22-es, 32-es húsdarálókat, demi-
zsont vásárolok. 06-70/391-2503

Nippet, festményt, hagyatékot vásáro-
lok. 06-30/854-2637

Új vízszintes Gatter fûrész munkával
kedvezményesen eladó. 06-20/520-
1540

Engedéllyel rendelkezõ személy hul-
lajtott szarvasagancsot (gímet/dá-
mot/õzet) vásárol legmagasabb áron.
Tel.: 06-70/388-1389

UAZ szélvédõ új, mûtrágyaszóró ela-

dó, rendsodróra, gallydarálóra cserél-

hetõ. Simson Star, javítható, automata

mosógép, 4 LE Briggs rotakapa, 20-

as, 24-es, 26-os kerékpár, plató mun-

kahenger, aluradar radiátorok, 16x275-

ös gumiköpeny, sok Pannónia alkat-

rész, 16-os, 19-es Java kerék, 16-os

MZ kerék eladó. 06-70/215-9356

Terhessé vált cégét megvásároljuk!

Magas tagi kölcsön, magas házipénz-

tár elõnyben! Tel.: 06-30/3454-724

Bármilyen hagyatékot, szerszámot,

konyhai eszközt megvásárolok. 06-

20/279-1080

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét

veszek. Megbízható. 06-30/308-9416

Készpénzért háztar tási, lakás-felsze-

relési, konyhai eszközöket, porceláno-

kat, nippeket vásárolok. 06-20/291-

6305

Mindenféle lomot, hagyatékot vásáro-

lok. Házhoz megyek. 06-70/364-7940

Bontott építési anyagok, pala eladó.

Épületet bontásra vállalok. 06-70/428-

4576

Száraz fûrészpor Békéscsabán, Gyu-

lán eladó. 06-30/2078-860

Lovaskocsi eladó. 06-70/944-2654

Régi motorokat keresek, gyûjtök. MZ,

Jawa, Pannonia, Simson stb. 06-20/

572-5142

Festményeket (képcsarnokost is), ré-

giséget készpénzér t vásárolok. 06-

30/9983-766

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket,

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO

hegesztõt, mûszerészesztergát, maró-

gépet, kompresszort, inverter t, kis gé-

peket. 06-70/624-5475

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.

EUTR: AA5879874

06-30/2877-935
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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, belsõ-

párkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

A VÍDIA UDVARBAN
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