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A  Panoráma Étterem- Hotel***
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 84. )

Szakács
munkakörbe munkatársat keres

azonnali belépéssel.
Amit kínál: • hosszú távú munkalehetõség

• kiemelkedõ fizetés

Érdeklõdni: a 06-30-742-34-67 telefonszámon,
valamint fényképes önéletrajzát és motivációs levelét
a szakacs@panoramabekescsaba.hu címre várjuk.

A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is jelentõs 
kommunikáció-elektronikai vállalat, jármûantenna-
rendszerek, ipari csatlakozók gyártója karbantartási

csoportjának bõvítéséhez keres kollégát az alábbi
munkakörökbe:

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:

• gépek és kiegészítõ berendezések üzemkész állapotának
fenntartása, az elõírt tervszerû és megelõzõ karbantartá-
sok elvégzése,

• a gépbeállítás után a dolgozók betanítása és felügyelete a
munka végzése során.

Elvárásaink:
• elektronikai mûszerész vagy elektronikai technikus

végzettség,
• megbízhatóság, terhelhetõség,
• tanulási hajlandóság.

Elõny:
• érettségi,
• hasonló területen szerzett tapasztalat,
• német/angol nyelvismeret.

RAKTÁROS
Feladatok:

• beérkezõ alapanyagok és segédanyagok átvétele,
• anyagkiadás a gyártás számára,
• folyamatos leltározás, 
• szállítóeszközök be-és kirakodása,
• készáru kiszállításra történõ elkészítése,
• göngyölegek kezelése

Elvárásaink:
• Középfokú iskolai végzettség
• Targoncavezetõi jogosítvány
• Legalább 3 év szakmai tapasztalat
• Precizitás és rendezett munkavégzés
• Nagyfokú önállóság
• Alapvetõ számítástechnikai ismeretek

Munkavégzés helye: Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
kérjük, küldje el szakmai önéletrajzát a következõ

elérhetõségek egyikére 2018. március 15-ig:
Postacím: Hirschmann Car Communication Kft. 

5600 Békéscsaba Csorvási út 35. 
E-mail: hr.hu@hirschmann-car.com

Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.
T.: 66/442-145, 453-678  Ny: H-P 9-16
Ügyeleti szám: 06-30/9357-985 R
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Utazzon velünk!
Békéscsabáról induló autóbuszos utak:

Hevizi wellness - Plitvicei tavak 
- (2 nap) 

2018/03/29 - 03/30. 33.900 Ft/fõ
Hollandia - tulipánvirágzáskor 

- (6 nap)
2018/04/23 - 04/28. 94.900 Ft/fõ
Isztambul - a mesés keleti város 

- (5 nap)
2018/04/25-29. 54.900 Ft/fõ

Bécs-csokigyár-Schönbrunn  (1 nap)
2018/04/28. 11.500 Ft/fõ

Hétvége Krakkóban (3 nap)
2018/04/28-30. 34.800 Ft/fõ

Ausztria-Liechtenstein-Svájc - (5 nap)
2018/05/02-05/06 Irányár: 49.900 Ft/fõ

Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2018/05/10-13. 44.900 Ft/fõ

Nyaralás a horvát tengerparton (8 nap)
2018/06/30-07/06.  94.900  Ft/fõ

(reggeli vagy vacsora)
Görög, Török, Bolgár tengerparti

üdülések (10 nap)
2018. májustól minden héten!

29.900 Ft-tól/fõ
Repülõs utak nagy választéka!
www.continent.hu

Facebook oldal: Continent Utazási Iroda
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Az ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Bé-
késcsabai Facentrum fizikai
munkakörbe munkatársat ke-
res. Elõny: lapszabászgép is-
meret, targoncavezetõi jogosít-
vány, kreativitás. Jelentkezni:
személyesen Békéscsaba,
Gyulai út 94-96., vagy e-mail-
ben info.bcsaba@erdert.hu

Állás érettségivel, átképzéssel.
06-30/433-5775

Békéscsabai étterembe kony-
hai kisegítõt fõ- és mellékál-
lásba (délután és hétvégére)
felveszek. bar1288@gmail.
com 06-70/551-8797

Békéscsabai telephelyünkre
megváltozott munkaképességû
varrónõket keresünk. 66/636-
931

Gyulára, bútorboltba ér tékesítõ
munkatársat keresünk. Önélet-
rajzot az info@weltbutor.hu-ra
kérjük.

Édességüzembe keresünk

megbízható, jó szakmai kész-

ségekkel rendelkezõ élelmiszer-

ipari gépbeállító lakatost. Je-

lentkezni személyesen az aláb-

bi címen: 5630 Békés, Szent

Pál sor 3. illetve a 0630/9388-

225 telefonszámon lehet.

A békési Szent Lázár Alapít-

vány megváltozott munkaké-

pességûek jelentkezését várja

könnyû, betanított fizikai mun-

kára. Jelentkezni a 66/643-

588-as telefonszámon, illetve

személyesen Békésen, a Hu-

nyadi tér 1/1. szám alatt lehet.

A Kerámiagép Kft.
gépgyártás technológust

keres.
www.keramiagep.hu

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!

Ponyvás-nyerges szerelvényre

belföldi és nemzetközi munká-

ra, békéscsabai vállalkozáshoz

gépkocsivezetõt keresek. 06-

30/983-9091

Diákmunka! Hipermarketekbe

keresünk diákokat árufeltöltõi

és/vagy pénztáros munkákra,

iskolabarát beosztással, kie-

melt órabérekkel. Órabérek:

800-1200 Ft. Regisztrálni, il-

letve jelentkezni a

www.biztoskesz.hu-n vagy a 

szeged@biztoskesz.hu-n lehet.

Orosházára keresünk fizikai

munkást, forgácsolót, eszter-

gályost, megmunkáló köz-

pontba munkavállalót. Tel.: 06-

20/500-6276

Franciaországba, az építõipar-

ban gyakorlott szakembereket

keresünk. Érd.: 06-30/540-

0466

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

Kamionszerelésben jár tas, he-
geszteni tudó szerelõt keresek!
Kiemelt kereseti lehetõség,
azonnali kezdéssel. 06-20/
5554-554

Az Univerzál Zrt. Ferro Pont
Üzletlánca békéscsabai acél
raktárába eladó munkatársat
keres. Számítógépes ismeret,
targoncás jogosítvány, láng-
vágó és híddaru kezelõi vég-
zettség elõnyt jelent. Szemé-
lyes elbeszélgetésre jelentkezni
a 66/453-453 telefonszámon
munkaidõben lehet.
www.ferropont.hu

Kereskedelmi és szolgáltató
cég raktárosi tapasztalattal, va-
lamint mezõgazdasági gép és/-
vagy alkatrész ismerettel ren-
delkezõ orosházi (vagy ahhoz
közeli) munkatársat keres rak-
tárosi pozícióra, ugyanígy
mezõgazdasági vagy építõipari
gépszerelõi (vagy autószerelõ)
ismerettel és tapasztalattal ren-
delkezõt szerviz szerelõ pozíci-
óra, illetve mûszaki adminiszt-
rátor pozícióra keresünk elsõ-
sorban hölgy asszisztenst
bõvülés céljából. Jelentkezés:
marottyi@agrotec.hu e-mail
címen.

Munkalehetõség férfiaknak.
Ásatási munka Kondoros-Bé-
késcsaba térségében. Korrekt
bérezés. Tel.: 06-70/397-7205,
06-30/603-4203

Dinamikusan fejlõdõ mezõgaz-
dasági üzembe keresünk elekt-
romos végzettséggel rendel-
kezõ, gabonaiparban jár tas
munkatársat (szárítókezelõt).
Jelentkezés munkaidõben. Tel.:
06-30/907-0120

Fényezõket keresünk ipari fé-
nyezéshez vidéki munkahelyre
(Gyõr mellé, ottlakással). Érd.:
+36-30/937-4157

CO hegesztõket és hegeszteni
tudó szerkezetlakatosokat kere-
sünk vidéki munkára (Gyõr
mellé, ottlakással). Érdeklõdni:
+36-30/337-4157

Szobafestõ mázolót és hõszi-
getelõ szakmunkást, segéd-
munkást felveszünk. 06-30/
9154-124

Kõmûveseket, hõszigetelõket,
gipszkarton szerelõket éves ál-
lásra felveszek. 06-70/542-
7112

CNC gépkezelõt, esztergályost,
maróst keresünk vidéki munka-
helyre (Gyõr mellé, ottlakás-
sal). Érd.: +36-30/937-4157

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

MTZ traktorokhoz értõ szerviz-
szerelõt keresünk Békéscsabai
munkavégzéssel. Tel.: 06-30/
349-8133

Tehergépkocsi vezetõt keresek
magyar-olasz viszonylatra, ga-
bonás jármûre. (C+E kategóri-
a, PAV). 06-20/9417-891

Nyílászáró beépítéséhez alvál-
lalkozókat keresünk. Folyama-
tos munka. 06-30/207-3067

Mezõberényi Agrolakt Kft.
szarvasmarha telepére, állat-
gondozót és traktorost kere-
sünk. Érd.: +36-20/290-3494

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. Bõvebb infó: 06-70/4099-041

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

traktoros-rakodós
munkakörbe

kiemelkedõen magas kereseti
lehetõség mellett megbízható,

dolgozni akaró

munkatársat keres.
Jelentkezni a 06-30/883-6422

telefonszámon, 
hétköznap 8-16 óra között lehet.

Keresünk németországi
munkavégzésre, gépszerke-
zet-gyártási területre élhajlí-
tóst, lézervágóst, CO és AWI
hegesztõt, valamint hegesztõ
robotra CO hegesztõt. Beto-
nacél feldolgozási területre
gépkezelõt, darukezelõt, ra-
kodót és betonacél hegesz-
tõt. Tel.: 06-30/6010-688

Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,

szerelõket. Hosszútávú
munkalehetõség, magas jövedelem,

cafeteria, munkába járás támogatása,
céges buszjáratok! Jelentkezés 

a 30/315-4459-es telefonszámon.

Békéscsabai nyomdai
kisegítõi és betanított
gépkezelõi munkára

keresünk munkatársakat!
Jelentkezés a 30/526-8602-es

telefonszámon.

CO2 hegesztõket, fényezõ-
ket keresünk kiskunmajsai
munkahelyre. Hosszú távú
munkalehetõség, kiemelten
magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes,
díjmentes szállás biztosí-
tott. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com



2018. március 3. 3

Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. 
5600 Békéscsaba Balassa u 6147/8 Hrsz, 

áruterítésre

GÉPKOCSIVEZETÕT 
keres, azonnali belépéssel.

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány,
Amit kínálunk: • akár 200 000 Ft nettó fizetést

raktári munkára

• KOMISSIÓZÓ MUNKATÁRSAT
• KÖNNYÛGÉPKEZELÕI

JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZÕ
munkatársat

keres azonnali kezdéssel.
Amit kínálunk: • versenyképes jövedelem

Fényképes önéletrajzát és kézzel ír t motivációs levelét,
a janos.szekerczes@borakft.hu címre kérjük elküldeni.
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A VOSZ kereskedelmi és be-
szerzési társ cége a Hungary
Business Zr t. országos ér téke-
sítési hálózat kialakításához
munkatársakat keres. Tel.: 06-
30/935-8054

INGATLAN

Békéscsabán, Jaminában csa-
ládi ház eladó. 06-70/5060-
432

Ingatlanok adás-vétele, közve-
títése, ér tékbecslés, hívjon! 06-
30/418-8373

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

Békéscsabán, belvárosban

eladó 87 m2-es napfényes in-
gatlan. Irányár: 12 900 000.-
Ft. +36-20/540-3700

Békéscsabán, most épülõ föld-

szintes 105 m2-es családi ház,

320 m2-es telken kulcsraké-
szen vagy szerkezetkészen le-
köthetõ CSOK lehetõséggel is.
06-30/7229-887

Békéscsaba belvárosában, 2.
emeleti, igényesen felújított, er-
kélyes, klímás, 2 és félszobás
lakás eladó. Irányár:13,99 MFt.
Tel.: 06-30/943-2822

Békéscsabán kétgenerációs
sarki ház mûhelyekkel eladó.
06-30/308-9416

Eladó Lakást keresek Békés-
csabán, a Lencsési lakótele-
pen, ügyfeleim részére. +36-
20/540-3700 

Lencsésin, az Öntözött réten

középsõ 68 m2-es sorház 15,9
MFt. +36-70/454-1952

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

A Szent István tér közelében
eladó egy egyszobás, részben
felújított társasházi lakás. Irá-
nyár: 4,9 MFt. Tel.: 06-20/502-
0207

Újkígyóson kétszobás, össz-
komfortos családi ház eladó.
Érdeklõdni: 06-30/289-1492

Északi soron tágas családi ház
2 garázzsal 12,9 MFt. +36-70/
454-1952

Jaminában és Piac környékén
elõkertes, 3 szobás (sor)ház
eladó. 06-70/948-0527

Békéscsabán, Szent István té-
ren, tégla építésû, klímás,
egyedis, liftes társasházban
2,5 szobás impozáns lakás ela-
dó, egyedi tárolóval. 06-30/
9639-609

Békéscsabán, fõút közelében
eladó egy 100 m2-es, össz-
komfor tos, kétszobás tanya,
3600 m2 területtel. Irányár: 8,9
MFt. Tel.: 06-20/502-0207

Temesvári utcában felújítandó
ingatlan 3,49 MFt. +36-70/
454-1952

Garázs kiadó az Andrássyn.
06-30/9355-673

Lencsési lakótelepen lakások
és kis kertes ház eladó. 06-
70/948-0527

Lencsésin eladó egy 3 szoba
+amerikai konyhás nappalival
rendelkezõ, egyedi cirkófûté-
ses, erkélyes lakás. Irányár:
12,8 MFt. Tel.: 06-20/502-
0207

Kazinczyn 3. emeleti 2 szobás,
jó állapotú, egyedis, erkélyes
téglalakás eladó. Ir.ár: 8,89
MFt. 06-30/9562-215

Újkígyóson 120 m2-es tágas
családi ház 2768 m2-es terüle-
ten. +36-70/454-1952

Ha venne, ha eladna, mi segí-
tünk. GDN ingatlanhálózat. 06-
30/9562-215

Gyomaendrõd központjában

Vendégház eladó. +36-70/

935-4431

Békéscsabán, kitûnõ helyen,

egyedileg átalakított, 3 szoba

+nappalis családi ház eladó,

parkosított telken, sok extrával.

Irányár: 23 MFt. Tel.: 06-20/

502-0207

Lakást vásárolnék Békéscsa-

bán, kizárólag magánsze-

mélytõl 6,8 MFt-ig. 06-

30/2233-729

Eladó ingatlanokat keresek Bé-

késcsabán és környékén ügy-

feleim részére. +36-70/454-

1952

Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve

hétvégi házat keresünk megvé-

telre. 06-20/9220-990

Gyomaendrõdön vízpar ti ház

eladó, lakóháznak vagy nyara-

lónak. +36-70/935-4431

Békéscsabán a Berzsenyi ut-

cában 85 m2-es tégla ház ela-

dó. Irányár: 15,5 MFt. Tel.: 06-

30/418-8373

Keresünk eladó, kiadó családi

házat, lakást, tanyát, nyaralót,

üdülõt, telket, termõföldet, ipari

ingatlant, egyéb ingatlant, or-

szág bármely területérõl bel-,

külföldi vevõink részére. Tóth

János 06-20/9220-990

Buszpályaudvar közelében 1

szobás házrész új garázzsal 5,5

MFt. +36-70/454-1953

Békéscsabán, az Északi soron

eladó egy 120 m2-es családi

ház. +36-30/630-5760

Békésen ipari ingatlan, volt

vastelep mûhellyel, raktárral,

irodákkal, szociális helyiségek-

kel 3 ha-os területen sürgõsen

eladó. 06-20/9220-990

Pásztor utcában 4. em.-i 3
szobás erkélyes felújított cirkós
lakás 10,9 MFt. +36-70/454-
1953

Dobozon 2 és félszobás össz-
komfortos családi ház eladó.
06-20/328-7927

Gyulán, Budapest kr t.-on eladó
4. emeleti 1,5 szobás, erkély
nélküli lakás. +36-30/530-
5760

Békéscsabán a Berzsenyi ut-
cában 2 szintes 3 szobás,
összkomfortos ház eladó. Irá-
nyár: 19,9 MFt. Tel.: 06-30/
418-8373

Békéscsabán, Mohácsy utcá-
ban családi ház eladó. 06-
30/487-6676

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

Gyomaendrõdön, gazdálko-
dásra alkalmas tanya gyü-
mölcsfákkal, mûúthoz, Körös-
höz közel eladó. 06-70/2093-
949

Jaminában 2 szobás ház ela-
dó. 7,9 MFt. +36-30/600-
3544

Tehermentes építési telek
eladó Békéscsaba-Mezõme-

gyeren. Közmûvesített, 624 m2

területû telken belül víz, villany,
csatorna, gáz a telek elõtt. Jó
szomszédsággal, Megyer leg-
magasabb, csendes, központi
részén található. Adásvételt kö-
vetõen azonnal bir tokba adha-
tó. Megtekinthetõ: Dohány u.
19. sz. alatt. Irányár:
2.500.000,- Ft. 06-30/905-
3228

Békéscsabán, a Dobozi úton
eladó egy 4 szobás, 2004-ben
épült családi ház. Nagy család-
nak ajánlott, parkosított ker ttel,

elsõ emeleti, 3 szobás lakás

beszámítás lehetséges. Érd.:

06-20/3651-271, 66/437-437

Békéscsabán, kertvárosban 2

szoba, nappalis tégla ház ga-

rázzsal eladó. Irányár: 11,9

MFt. Tel.: 06-30/418-8373

Vandháti úton 7844 m2-es

szántó (telek) eladó. +36-30/

600-3544

Békéscsabán, VI. kerületben

építési telek eladó. 06-20/231-

1941

Békésen, a Karacson 4. em.-i

2 szobás erkélyes szép tégla

lakás 6,4M Ft. +36-70/454-

1953

Békéscsabán-Mezõmegyeren

gazdálkodásra kiválóan alkal-

mas, kétszintes családi ház fe-

lújítva, körbeszigetelve, gará-

zsokkal és szép gyümölcsfás

ker ttel, szántófölddel eladó.

Elsõ emeletig tömblakás garáz-

zsal beszámítható. Érd.: 06-30/

443-4882

Tótkomlóson 5+2 félszobás

családi ház a fürdõ közelében

9.9 MFt eladó. 06-30/946-

2971

Békéscsabán, Bessenyei utcá-

ban 1093 m2 telken, 3 szobás,

összkomfortos, polgári jellegû

családi ház garázzsal, melléké-

pületekkel, átlagos állapotban

eladó, vagy elcserélhetõ két-

szobás, békéscsabai lakásra

(2. emeletig) a vasútállomás és

a Csaba Center között. Ir.ár:

10.500.000 Ft. 06-30/238-

2227

Békéscsabán és Békésen

eladó lakásokat és házakat ke-

resek ügyfeleim részére. +36-

70/454-1953

Az ország bármely szegletébe 
feladhatja hirdetését társlapjainkba!

Részleteket illetõen készséggel állunk rendlkezésére:

Békéscsaba, Munkácsy u. 13.

Telefon/fax: 66) 443-352 

E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu

Békéscsaba 
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INGATLAN

Békéscsabán 2 szobás pa-
rasztház 1100 m2-es telken
eladó. Irányár: 5,5 MFt. Tel.:
06-70/883-8061

Békésen, Malomasszony kert-
ben 709 m2-es kert eladó bel-
területen. 06-30/846-3227

Magyarbánhegyesen 3 szobás
gyönyörû családi ház reális
áron eladó. 06-30/946-2971

Családi ház a Franklin utcában.
+36-70/454-1955

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

Békéscsaba, Mokry utca ele-
jén 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 ela-
dók. 06-70/671-9302

Szerdahelyi utcán garázs ela-
dó. 06-70/7717-401

Õr utcában 4. em.-i 2 szobás
felújítandó tégla lakás 9.2 MFt.
+36-70/454-1955

A Gyulai út környékén családi
ház 2 állásos szerelõmûhellyel
eladó. Irányár: 22 MFt. Tel.: 06-
70/883-8061

Újkígyóson, kiváló helyen felú-
jított, szépen karbantar tott
hõszigetelt 110 m2-es, 3 szo-
bás családi ház eladó. Nagy te-
rasszal, garázzsal, melléképü-
lettel: 16,5 MFt. Mellette 800
m2-es építési telek eladó: 2
MFt. 06-20/376-5808

Békéscsabán, Uránusz utcá-
ban építési telek eladó. 06-30/
946-2971

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

Körte soron új építésû családi
ház. 44.9 MFt. +36-70/454-
1955

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autószerelõ mûhely eladó. 06-
30/9255-999

Békéscsaba környékén 700
m2-es vastag falazatú épít-
mény, 4000 tojótyúk alternatív
tar tására, teljes berendezéssel
kiadó. (Vagy más célra is.) 06-
20/322-9050

Telephely. Békéscsabán, piac
mellett gazdasági-ipari terület
kiadó. 1500 m2; iroda, lakás,
mûhely, öltözõk, raktárak, fe-
dett tárolóhelyek, teljes közmû,
alacsony rezsi. (Volt FORGÚT.)
06-70/369-1509

Üzlethelyiség kiadó/eladó
Csorvás körzetében. 06-30/
389-8239

Békéscsaba, Gyóni Géza 17.
üzlethelyiség kiadó. 06-20/
564-7125

ALBÉRLET

Kiadó nívós lakások a belvá-
rosban. +36-70/454-1955

Békéscsaba belvárosában
egyszobás lakás kiadó. 06-20/
511-2909

Békéscsabán szoba kiadó dol-
gozóknak, kaució nélkül. 06-
70/520-1608

1,5 szobás lakás bérléséhez tár-
sat keresek. 06-30/3990-549

GÉPJÁRMÛ

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

OKTATÁS

Német nyelvoktatás kezdõtõl
felsõfokú szintig, akár munka-
vállaláshoz is. 1.000 Ft/óra.
06-30/5445-649

Francia anyanyelvû tanár taní-
tást, fordítást és tolmácsolást
vállal. 06-20/382-5374, 66/
442-517

Angol, német nyelvoktatás,
vizsgafelkészítés. 06-30/256-
1377

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

Személyautókat, kisteher-
autókat, MTZ traktorokat,
pótkocsikat, veteránautókat,
Simsont vásárolok kész-
pénzért. 06-30/231-7750

Teljes körû autójavítás.
Mûszaki vizsgára való

felkészítés.
Mûszaki vizsgáztatás.

Teljes körû
karosszériajavítás.

Biztosítási kárügyintézés.

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

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat

Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

Békéscsaba, Berényi út 133.
06-30-304-6646
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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 hird-
etések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik szemé-
lyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal,
nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keres-
ni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak,
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következmé-
nyeket és hátrányokat a Megrendelõre hárítja. 

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

OKTATÁS 

Aranykalászos gazda tanfo-
lyam Békéscsabán 180.000 Ft-
ér t. E: 00846/2014/A0016.
06-30/310-8934

Intenzív kéz-, lábápoló, mûkö-
römépítõ képzés indul 2018.
június 01-tõl, Crystal Nails
szervezésében. Békéscsaba,
Gyóni Géza u. 14-16. 06-
70/578-8553. Nysz: E001007/
2015/A002

ÁLLAT

Mangalica süldõk eladók. 06-
20/9620-896

Fajtatiszta zsemle labrador
kiskutyák eladók. 10 hetesek,
oltva, féregtelenítve. 06-70/
430-5322

Mangalica süldõk és malacok
eladók Mezõkovácsházán,
ugyanitt mangalica zsír és sza-
lonna eladó. 06-30/405-2799

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

Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó
tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes
házhoz szállítással megrendel-
hetõ. 600 Ft/db. 30 db-tól ár-
kedvezmény. 06-30/860-2627

MEZÕGAZDASÁG

Mezõgazdasági gépek szervi-
zelését, javítását vállalom. Ma-
jernyik László 06-70/771-3381

Fémzárolt lucerna vetõmag
eladó. EU és magyar szabvány-
nak megfelelõ. 06-70/541-
5599

Békéscsabán eladó 3057 m2

külterületi szántó, fejleszthetõ.
(Gazdasági épület 900 m2, ve-
zetékes víz, 220 van. Frontvo-
nalban közvilágítás.) 06-30/
744-9790

Figyelem! Vásárolok kerti trak-
tort, TZ4-K, Rába, Hoffer, hibá-
san is érdekel. 06-30/755-0171

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszló üdülés félpan-
zióval. Ár: 20.900 Ft/fõ/7 éj.
Tel.: 06-20/464-0631 
www.jazminapartman.hu

EGÉSZSÉG

Talpmasszázs. 06-70/459-
0089

www.egeszsegesek.hu Meg-
rendelés: 06-30/935-8054

GONDOZÁS

Békéscsabán, idõs hölgy mellé
keresünk gondozónõt éjjel-nap-
palra, 3 napi váltással. 06-70/
671-9302

Idõs asszony mellé ottlakással
gondozót keresünk. 66/466-
246, 06-30/249-8252

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Sikeres pártalálás! 06-30/
355-2039

Békéscsabán formás 40-es is-
merkedne. 06-70/538-5518

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

Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
273-2102

Gyulán 40-es szöszi ismerked-
ne. 06-70/225-1332

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Vállaljuk veszélyes fák kivágá-
sát, teljeskörû felelõsség válla-
lással szakszerûen, kedvezõ
áron; alpintechnikai munkákat.
06-70/977-5150

Fogtechnika. Fogsorkészítés,
fogsorjavítás, fogsor tisztítás.
Békéscsaba, Lázár 35. 06-30/
630-5864

Víz, fûtés-, csõhálózat szere-
lés. Fürdõszobák felújítása,
szerelvényezése. 06-30/511-
0039

Költöztetés, lomtalanítás, rak-
tározás garanciával, nagy tér-
fogatú teherautóval, vidékre is.
06-30/4088-125

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

Lakatosmunkák. Igényes kerí-
tések, korlátok, kapuk, rácsok,
elõtetõk kivitelezése. 06-70/
421-4374

Hajók és mûanyagtárgyak javí-
tása. 06-20/9620-896

Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zár-
csere. 06-70/421-4374

Külsõ, belsõ kõmûves munkát,
hõszigetelést, burkolást válla-
lok. 06-30/327-0237

Cserépkályha, kandalló, ke-
mence, nyári konyha gyümöl-
csaszalók építése, javítása. 06-
30/557-9814

Mosógépek javítása helyszí-
nen. 06-30/483-6852

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

Kõmûves munka. Burkolás,
belsõ átalakítás, festés. Nyug-
díjasoknak kedvezmény. 06-
30/798-5375

Kertrendezést, kertásást, füve-
sítést, fakiszedést vállalok. 06-
70/295-2541

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

Automata mosógépek hely-
színi javítása Békéscsaba, Bar-
tók 4. 06-30/304-4622, 66/
454-561

Hûtõgépek, fagyasztók hely-
színi javítása: Szívós Ferenc.
Tel.: 06-70/311-9907

Sorselemzés, kár tyajóslás,
családi, párkapcsolati problé-
mák, szerelemkötés, átok-ron-
tás levétele. Hívásra házhoz
megyek. 06-30/924-3867

Redõnyjavítás, redõny készí-
tés! Gurtnicsere akár még ma!
Péter úr! 06-20/256-3324

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

Villanyszerelés hétvégén is.
06-70/514-1346

Földkimérés, változási vázraj-
zok készítése. 06-30/243-7676

Számítógép karbantar tás, javí-
tás otthonában 3.000-5.000 Ft,
kiszállással együtt. 06-70/702-
3316

Villanyszerelési munkálatok.
06-30/357-8570

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

Ácsmunkák új tetõk készítése,
régi tetõk cseréje, felújítása,
elõtetõk, tetõfedés. Számlaké-
pesen. 06-30/223-8310

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált parkettázás, hom-
lokzatfestés. Lestyán Pál Bé-
késcsaba, Gorkij u. 6. 66/436-
226, 06-30/481-8071

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

Bontás nélküli kádfelújítás ga-
ranciával. 06-20/991-7728

KÚTFÚRÁST
vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes

szeleppel, homokmentesen.

GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

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

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: AA5903782

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

Állatorvosi ellátás hétvé-
gén, háznál (kivéve ló, mar-
ha) Békéscsabán és kör-
nyékén 8-14-ig. Dr. Vanatka
Zsolt, 06-30/410-7930

Kedvenc Mester
állatkórház

• Társasállatok sebészeti, belgyógyászati,
szülészeti ellátása• Digitális röntgen 

• Ultrahang • Endoszkópos vizsgálatok
• Laborvizsgálatok • Mikrochip, útlevél 
• Bentlakásos ellátás •Szaktanácsadás
Sürgõs esetben: dr. Sprõber Zoltán
Tel.: 66/642-002, 30/985-5798

kisállatgyógyász szakállatorvos,
lógyógyász-specialista

E-mail: sproberzoltan@gmail.com
Nyitva: H-P 900-1800, Szo 900-1100

Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.
www.facebook.com/kedvencmester

Békéscsaba, Mester u. 7.
(a Lencsési buszfordulónál)

Masszíroztass Kondoroson.

06-30/409-6547

Teljes körû, azonnali helyszíni

üvegezés. 06-30/742-3507

Villanyszerelés. 06-70/948-

5015

Szobafestést, mázolást, tapé-

tázást, kõmûves munkát,

hõszigetelést vállalunk magán-

személyeknek, közületeknek.

06-30/9154-124, 66/437-021

Fametszést, permetezést, ker-

tápolást vállalok. 06-70/533-

1946

Térkõrakás, kõmûvesmunkák,

kerítésépítés, ácsmunkák. Anya-

gostól is. Rövid határidõvel. 06-

70/615-5612

Hõszigetelést anyaggal tavalyi

áron vállalunk. 06-20/502-7772

Villanyszerelés, kis munkák is,

hétvégén is. 06-30/355-7540

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
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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

bekescsaba.szuperinfo.hu
SZOLGÁLTATÁS

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

Vállalunk kisebb kõmûves
munkákat, bontást, gipszkarto-
nozást, festést, lamináltparket-
tázást. 06-70/284-6555

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

Lakossági és vállalkozások
számára elérhetõ energetikai
pályázatokról közérthetõen. Az
elõadás 2018.03.09. 10 és 17
óra. Helye: Békéscsaba, Sza-
badság tér 16-18. Konferencia-
terem. Figyelem! A létszám li-
mitált. Jelentkezés és további
info az alábbi linken: 
palyaz.hu/regisztracio

EGYÉB

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat,
porcelánokat, hagyatékot vásá-
rolok. Hétvégén is hívható! 06-
20/920-8511

Készpénzért háztar tási, lakás-
felszerelési, konyhai eszközö-
ket, porcelánokat, nippeket vá-
sárolok. 06-20/291-6305

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

Gyerekjátékot veszek kis és
nagytételben is. 20/291-6305

Középbarna, 5 részes koloniál
szekrénysor dohányzóasztallal,
valamint újszerû állapotú,
ágyazható, világosbézs színû
ülõgarnitúra eladó. 06-30/
9439-185

Takarmányos zsák eladó. 40
Ft/db. 06-30/2078-860

Fabrikett 60 Ft/kg. Békéscsa-
bán házhoz szállítva. 06-
30/2078-860

Száraz fûrészpor Békéscsa-
bán, Gyulán eladó. 06-30/
2078-860

60-as évekbeli bútort, disznó-
vágó asztalt, satupadot, gyalu-
padot, tollat veszek. 06-30/
828-7727

Hagyatékot, régiséget, szer-
számféléket, 22-es, 32-es hús-
darálókat vásárolok. 06-70/
391-2503

Festményeket (képcsarnokost
is), régiséget készpénzért vá-
sárolok. 06-30/9983-766

Nippet, festményt, hagyatékot
vásárolok. 06-30/854-2637

Szabadkígyóson olcsón eladó
Jamata táskavarrógép, Netha-
us 1400 watt porszívó, mini
tûzhely, gáztûzhely, zománcos
üst, Hajdu mosógép, Hajdu
centrifuga, képcsöves monitor,
parabola beltéri egység, sport-
babakocsi, vas- és faszánkó, 5
db Suzuki nyári gumi, Liebherr
hûtõszekrény. 06-20/2295-626

Bontásból eladó! Tégla, cse-
rép, faanyag, nyílászáró, pala,
bazaltkõ, parketta. Épületbon-
tást vállalunk. Bontott anyagot
veszünk. Békéscsaba, Dobozi
út (IXEM ruhacsarnok után).
06-70/428-4576

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

Akciós kalodás (1mx1mx1m)
és erdei m3-es (1mx1mx1,7m),
és ömlesztett tûzifa rendelhetõ!
Ingyenes házhoz szállítás. Je-
lenlegi termékeink: tölgy, bükk,
akác, nyárfa. Ár: 11.000 Ft-tól
Hívjon bizalommal: 06-30/705-
2337. EUTR azonosító:
AA5854363

Szabadkígyóson olcsón eladó
3 ajtós szekrény, sodronyos
ikerágy, tükörállvány, éjjeliszek-
rények, kombinált szekrény, re-
kamié, fotelok, ebédlõasztal, 6
db szék, 2 db sodronyos ágy,
zsúrkocsi. 06-20/2295-626

Mindenféle lomot, hagyatékot
vásárolok. Házhoz megyek. 06-
70/364-7940

Bármilyen hagyatékot, szer-
számot, konyhai eszközt meg-
vásárolok. 06-20/279-1080

Hagyatékot, régi bútort, tollat,
satupadot, gyalupadot, disznó-
vágó asztalt veszek. 06-70/
217-2267

Vásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszor t, inver ter t,
kis gépeket. 06-70/624-5475

Jégkorcsolyák 3 EFt, babako-
csik 5 EFt, teleszkópos székek
5 EFt-ér t eladók. Érd.: 06-70/
271-1987

Simson motorkerékpárt ke-
resek, akár hibásan is. 06-
30/ 968-9295

KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK

TÛZIFA!
Konyhakészre hasítva

30 Ft/kg
Kuglizva 29 Ft/kg

Teljesen száraz tölgy szelezék
(vastag) konyhakészre vágva

28,50 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

2 hektár gyümölcsös kiadó
Békéscsabán, Franklin utca
végétõl 1 km-re. 06-20/323-
0252

Bõrkabát,
irhabunda,

sapka,
kesztyû,
lakásbõr

nagy választékban.
Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást

is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán
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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

OZORÁK PLUSZ Bt. 
BBéékkééssccssaabbaa ,,

44-eess  HHoonnvvéédd  uuttccaa  1199..

TT::  0066-3300-33447744-664433

Gipszkartonozás,

tetõtér beépítés

kedvezõ áron,

csúcsminõségben.

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!
2018.03.03-tól a készlet erejéig.
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