BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS

2 0 1 8 . m á r c i u s 1 0 . , XX V I I I / 1 0 .

2

2018. március 10.

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ!
2018. március 19-24. közötti megrendelés esetén

AJÁNDÉK BEÉPÍTÉS!
• Mûanyag, fa, alumínium nyílászáró
• Szalagfüggöny, reluxa, redõny
• Üvegkorlát, üveglépcsõ, festett üveg, üveg elõtetõ

Profi szakmai tanácsok!!!
Korcsok Edit Egyéni vállalkozó
Békéscsaba, Bartók 14.

i
B e l t ér
ajtók

Bartók Béla út és Wesselényi utcai sarok (saját parkoló a Wesselényi utca felõl)

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Sz: 9-12 • Tel: 06-20/476-33-65
www.kezsablak.hu • E-mail: kezsablak@gmail.com
Tavaszi nagytakarítást vállal reális
áron megbízható takarítónõ. 0670/284-5847
Szeghalmi állattartó telepre juhászt keresek. Tel.: 06-30/5545593
MUNKA

Az ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Békéscsabai Facentrum fizikai munkakörbe munkatársat keres. Elõny:
lapszabászgép ismeret, targoncavezetõi jogosítvány, kreativitás.
Jelentkezni: személyesen Békéscsaba, Gyulai út 94-96., vagy emailben info.bcsaba@erdert.hu

C és E kategóriás jogosítvánnyal
rendelkezõ gépjármûvezetõt keresünk ponyvás szerelvényre, olaszországi gabonaszállításra: 35
Ft/km. 06-70/418-1088

Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,
szerelõket. Hosszútávú
munkalehetõség, magas jövedelem,
cafeteria, munkába járás támogatása,
céges buszjáratok! Jelentkezés
a 30/315-4459-es telefonszámon.

Fafeldolgozó üzembe faiparban
jár tas munkatársat keresünk.
Szerzõdés, versenyképes jövedelem, mûszakpótlék. Érdeklõdni: 812 óráig. 06-70/8823-995

A Kerámiagép Kft.
gépgyártás technológust
keres.
www.keramiagep.hu

A békéscsabai Eszter Apar tmanba munkatársat keresünk takarítói és irodai munkakörbe. Számítógépes szakismerettel és idegen nyelvtudással rendelkezõk
elõnyben. Jelentkezni: +36-70/
227-3820 telefonszámon.

Gyermekfelügyeletet vállalok dajkaképzéssel. 06-70/284-5847
Németországba és Dániába keresünk munkavállalókat mezõgazdasági területre: állattenyésztés - állatgondozás (szarvasmarha, sertés), traktoros,
mezõgazdasági gépszerelõ,
növénytermesztési területre,
ill. betanított munkákra. Tapasztalat elõny, de egyik helyen sem feltétel. Legalább
alap német vagy angol nyelvtudás minden helyen szükséges.
Jelentkezés: 06-70/ 607-0067,
szeged@andreasagro.com;
www.andreasagro.com

Varrónõt kárpit varrására felveszünk gyulai munkahelyre. Önéletrajzát az info@weltbutor.hu-ra
kérjük

A Dunamag Kft. fóliasátorral
rendelkezõ partnereket keres
paprikamag termesztésre, májusi ültetéssel. Jelentkezni lehet telefonon: Turza Pál +3630/567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail. hu

Ingatlaniroda alkalmazottat keres
fõ- vagy másodállásban (alapbér
+jutalék). 06-30/650-6088

Szakképzett péket és szakmában
már dolgozó betanított kemencés
és táblás munkakörbe felveszünk.
Csanádapáca 06-70/397-8947

Gyakorlattal rendelkezõ tehergépkocsi-vezetõt felveszünk belföldi, nemzetközi viszonylatra. Telefon: 06-20/414-4547
C jogosítvánnyal áruterítõt keresünk Mezõberénybe. 70/414-5061
Édességüzembe keresünk megbízható, jó szakmai készségekkel
rendelkezõ élelmiszer-ipari gépbeállító lakatost. Jelentkezni személyesen az alábbi címen: 5630 Békés, Szent Pál sor 3. illetve a
0630/9388-225 telefonszámon
lehet.

A mezõberényi Pizza Caffe Gösser konyhai dolgozót keres teljesés részmunkaidõs állásba! A részletekért érdeklõdj a 06-30/5008096-on.
Békéscsabai étterembe konyhai
kisegítõt fõ- és mellékállásba (délután és hétvégére) felveszek.
bar1288@gmail.com
06-70/
551-8797
Békéscsabai telephelyünkre megváltozott munkaképességû varrónõket keresünk. 66/636-931
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Diákmunka! Hipermarketekbe keresünk diákokat árufeltöltõi és/vagy pénztáros munkákra, iskolabarát beosztással, kiemelt órabérekkel. Órabérek: 800-1200 Ft.
Regisztrálni, illetve jelentkezni a
www.biztoskesz.hu-n vagy a
szeged@biztoskesz.hu-n lehet.
A Kerámiagép Kft.
CO-val hegeszteni és
rajzot olvasni tudó
lakatosokat keres.
Bcs, Fiumei u. 5. személyesen

Orosházára keresünk fizikai munkást, forgácsolót, esztergályost,
megmunkáló központba munkavállalót. Tel.: 06-20/500-6276
Kecskeméti munkahelyre CO hegesztõket keresünk nettó 12001600 Ft/órabér plusz egyéb juttatások. Tel.: 06-70/329-7554

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

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

munkatársat keres.

11. heti véradások Békés Megyében
2018.03.12.
2018.03.12.
2018.03.12.
2018.03.13.
2018.03.13
2018.03.13.
2018.03.14.
2018.03.14.
2018.03.14.
2018.03.14.
2018.03.14.
2018.03.17.

800-1800
800-1600
800-1100
800-1600
800-1200
800-1200
800-1400
800-1130
1300-1600
800-1130
800-1100
1200-1500

Békéscsaba
Gyula
Békés
Békéscsaba
Orosháza
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Békéscsaba
Nagyszénás
Kétegyháza
Gyula

OVSZ Területi Vérellátó
Véradó Állomás
Kecskeméti G. Kult.Közp.
OVSZ Területi Vérellátó
Véradó Állomás
Katasztrófavédelmi Ig.
OVSZ Területi Vérellátó
Plazma Center
Csaba Center
Mûvelõdési Ház
Mûvelõdési Ház
Ifjúsági Központ (Sódar Mustra)

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

Kereskedelmi és szolgáltató cég
raktárosi tapasztalattal, valamint
mezõgazdasági gép és/vagy alkatrész ismerettel rendelkezõ
orosházi (vagy ahhoz közeli)
munkatársat keres raktárosi pozícióra, ugyanígy mezõgazdasági
vagy építõipari gépszerelõi (vagy
autószerelõ) ismerettel és tapasztalattal rendelkezõt szerviz szerelõ
pozícióra, illetve mûszaki adminisztrátor pozícióra keresünk
elsõsorban hölgy asszisztenst
bõvülés céljából. Jelentkezés:
marottyi@agrotec.hu e-mail címen.

Munkalehetõség férfiaknak. Ásatási munka Kondoros-Békéscsaba térségében. Korrekt bérezés. Tel.: 06-70/397-7205, 0630/603-4203
Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozókat keresünk. Folyamatos
munka. 06-30/207-3067
Dinamikusan fejlõdõ mezõgazdasági üzembe keresünk elektromos
végzettséggel rendelkezõ, gabonaiparban jár tas munkatársat
(szárítókezelõt). Jelentkezés munkaidõben. Tel.: 06-30/907-0120

MTZ traktorokhoz értõ szervizszerelõt keresünk Békéscsabai
munkavégzéssel. Tel.: 06-30/
349-8133
A VOSZ kereskedelmi és beszerzési társ cége a Hungary Business
Zrt. országos értékesítési hálózat
kialakításához munkatársakat keres. Tel.: 06-30/935-8054
AVON kozmetikumok értékesítéséhez tanácsadókat és 2 fõ koordinátort keresek. Akár 35% kedvezmény, elõmeneteli lehetõség.
06-30/479-1984
I N G AT L A N

Két lakrészbõl álló családi ház a
Franklin utcában 17.5 MFt. +3670/454-1955
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en
2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,3
MFt. Tel.: 06-30/418-8373
Áchim ltp.-en egyedis 1,5 szobás
földszinti lakás eladó. Ir.ár: 7,7
MFt. 06-20/5039-140
Õr utcában 4. em.-i 2 szobás felújítandó téglalakás 9.2 MFt.
+36-70/454-1955
Mezõberényben felújított polgári
ház eladó. +36-70/935-4431
Siratón építési engedéllyel rendelkezõ vízparti telek eladó. 06-20/
349-1078
Körte soron új építésû családi ház
44.9 MFt. +36-70/454-1955
Ha venne, ha eladna, mi segítünk.
GDN ingatlanhálózat. 06-30/
9562-215
Békéscsabán, a Dózsa György
úton 1 szobás, felújított lakás eladó. Ár: 7,3 MFt. Tel.: 06-30/4188373
Elõre pálya közelében családi ház
eladó 36 MFt. +36-70/454-1955
Kazinczyn, azonnal költözhetõ, 3.
emeleti 2 szobás, jó állapotú,
egyedis, erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 8,89 MFt. 06-30/9562215
Andrássyn, Fövenyesen kétszobás lakások eladók. 06-30/2606103
Kazinczyn két szoba erkélyes második emeleti lakás eladó 8,5 MFt.
+36-70/454-1960
Építési telek eladó! Egyedi lehetõség Békéscsaba fejlõdõ kerületében. 780 m2 a Mester utcában, könnyen megközelíthetõ,
nyugodt környezetben. A múltban
hobbikert volt, a jövõben a Te
családi házad állhat ott. Áram
bent, közmû az utcában, nagy udvarral, gyümölcsfákkal. Érd.:
+36-30/958-8284
Tulipán utcai földszinti, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 10 MFt. Tel.:
06-30/418-8373
Békéscsabától 6 km-re tanya
eladó 1000 m2-es telken 1,59
MFt. +36-70/454-1960
Baross utcában családi ház eladó, kiadó. 06-30/260-6103
Gyomaendrõd központjában vízparti családi ház eladó, akár nyaralónak is. +36-70/935-4431
Budapesten, XVII. kerületben
1+2 félszobás 6. emeleti lakás
eladó, cserélhetõ. 06-30/2606103

Penza lakótelepen földszinti 38
m2-es felújítandó lakás eladó 7,25
MFt. +36-70/454-1960
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
Békésen ipari ingatlan, volt vastelep mûhellyel, raktárral, irodákkal,
szociális helyiségekkel 3 ha-os területen sürgõsen eladó. 0620/9220-990
Békéscsabán, kertvárosi, 2 szoba, nappalis tégla ház, garázzsal
eladó. Irányár: 11,9 MFt. Tel.: 0630/418-8373
Elõre pálya mellett 80 m2-es két
szoba étkezõs ház eladó 16,9
MFt. +36-70/454-1960
Keresünk eladó, kiadó családi házat, lakást, tanyát, nyaralót,
üdülõt, telket, termõföldet, ipari
ingatlant, egyéb ingatlant, ország
bármely területérõl bel-, külföldi
vevõink részére. Tóth János 0620/9220-990
2011-ben épült nappali + 4 szobás családi ház eladó a Lencsési
közelében 33,8 MFt. +36-30/
600-3544
Békéscsabán, Jaminában családi
ház eladó. 06-70/5060-432
Jaminában 120 m2-es 3+1 félszobás tégla ház eladó 15,9 MFt.
+36-70/454-1960
Újkígyóson kétszobás, összkomfor tos családi ház eladó. Érdeklõdni: 06-30/289-1492
Lencsésin 2+félszobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.:
06-70/883-8061
Lakást vásárolnék Békéscsabán,
kizárólag magánszemélytõl 6,8
MFt-ig. 06-30/2233-729
Fövenyesen 3. em.-i középsõ
egyedis 48 m2-es lakás 8,2 MFt.
+36-70/454-1952
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:
2.300.000,- Ft. 06-30/905-3228
Új építésû lakások leköthetõk 4866 m2 között a Corvin utcában.
16,7-22,5 MFt. +36-30/6003544
Vandháti úton 5 szobás családi
ház 2 állásos garázzsal 22,9 MFt.
+36-70/454-1952
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.: 06-20/3651271, 66/437-437
Békéscsaba I. kerületében, eladó
egy 190 m2-es, kétlakásos, hõszigetelt családi ház, külön mérõórákkal, korszerû nyílászárókkal.
Irányár: 17,5 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
Mezõberényben 110 m2-es tágas
családi ház 1580 m2-es területen
6,5 MFt. +36-70/454-1952
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Békéscsabán-Mezõmegyeren
gazdálkodásra kiválóan alkalmas,
kétszintes családi ház felújítva,
körbeszigetelve, garázsokkal és
szép gyümölcsfás kerttel, szántófölddel eladó. Elsõ emeletig tömblakás garázzsal beszámítható.
Érd.: 06-30/443-4882
Békéscsabán, Bessenyei utcában
1093 m2 telken, 3 szobás, összkomfortos, polgári jellegû családi
ház garázzsal, melléképületekkel,
átlagos állapotban eladó, vagy elcserélhetõ kétszobás, békéscsabai lakásra (2. emeletig) a vasútállomás és a Csaba Center között. Ir.ár: 10.500.000 Ft. 06-30/
238-2227
Jaminában és Piac környékén
elõkertes, 3 szobás (sor)ház eladó. 06-70/948-0527
Újkígyóson 120 m2-es tágas családi ház 2768 m2-es területen 9
MFt. +36-70/454-1952
Békésen csendes, kertvárosi részen, több generáció részére vagy
vállalkozásra is alkalmas, három
szobás, nagy nappalis kertes ház
eladó, esetleg cserélhetõ is. 0630/935-8054
Békéscsaba, Szarvasi út közeli
telek régi házzal eladó. 06-20/
924-3886
Békéscsabán, kertvárosi környezetben, eladó egy felújítandó 1,5
szobás családi ház, 600 m2-es telekkel. Irányár: 2,8 MFt. Tel.: 0620/502-0207
Eladó ingatlanokat keresek Békéscsabán és környékén ügyfeleim részére. +36-70/454-1952
Békéscsabán keresek eladó belvárosi vagy környéki erkélyes lakást, 2. emeletig. 06-30/4595480
Gyula csendes környezetében,
Kertes u. 20. szám alatt gáz központi fûtéses, légkondicionálóval
felszerelt, jó állapotú ház eladó.
Telek 771 m2. A ház 104 m2 (három szoba, elõszoba, fürdõszoba,
kamra). Plusz melléképületek 60
m2 (konyha, kamra, egyéb helyiségek és két garázs, egyikben
pince). Tel.: 06-30/943-9185
Buszpályaudvar közelében 1 szobás házrész, új garázzsal 5,5MFt.
+36-70/454-1953
Lencsési lakótelepen lakások és
kis kertes ház eladó. 06-70/9480527
Békéscsabán, központi helyen
sorházi lakás üzlettel, garázzsal
eladó. 06-30/9781-161
Jamina központi részén eladó egy
85 m2-es, kétszobás kockaház
garázzsal, 950 m2-es telekkel. Irányár: 12,9 MFt. Tel.: 06-20/5020207
Békéscsabán, VI. kerületben építési telek eladó. 06-20/231-1941
Lencsésin 4. em.-i n+2 szobás
amerikai konyhás erkélyes lakás
10,9MFt. +36-70/454-1953
Békéscsabán, VI. kerületben, belvároshoz közel kétszintes 125 m2es ház, garázzsal eladó. 0630/508-6372

Gyulán, a Csabai út legelején
eladó egy családi ház, vállalkozás
céljára is. +36-30/630-5760
Békéscsabán, csendes helyen,
Béke utcában 2 szobás kertes ház
eladó. 06-30/426-2493
Gyulán, Törökzugi soron, IV. emeleti 48 m2-es, légkondicionált,
részben felújított, egyedi mérõórás és egyedi gázfûtéses, redõnyös lakás szép kilátással eladó.
Ir.ár: 7 MFt. +36-30/338-1690

Békéscsabán, Nagyréten, 2500
m2-es vízparti tanya eladó, kétszobás téglaépülettel. Irányár: 4,9
MFt. Tel.: 06-20/502-0207
Nagycsaládosok, összeköltözõk!
5 szoba +nappalis gáz +vegyesfûtésû családi ház eladó Békéscsaba VII. kerületében. Elõkert
+hátul melléképület +gyümölcsöskert. Békéscsabán 2 vagy 3
szobás lakáscsere is érdekel. Ir.ár:
18,5 MFt. 06-20/338-0750

Penzán 3. em.-i erkélyes 3 szobás tégla lakás 15,7 MFt. +3670/454-1953
Békésen, a Karacson 4. em.-i 2
szobás erkélyes szép tégla lakás
6,4 MFt. +36-70/454-1953
Gyomaendrõd, Mikszáth utcában
nagy ház áron alul eladó. Csere
érdekel. 06-70/361-2850
Békéscsabán és Békésen eladó
lakásokat és házakat keresek ügyfeleim részére. +36-70/454-1953

Békéscsabán a sétálóutcán,
eladó egy kétszobás, egyedi fûtéses, kitûnõ állapotú téglalakás.
Irányár: 14,5 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autószerelõ mûhely eladó. 0630/9255-999
Üzlethelyiség kiadó/eladó Csorvás körzetében. Tel.: 06-30/3898239
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Békéscsaba, Gyóni Géza 17. üzlethelyiség kiadó. 06-20/5647125
Békéscsabán, belvárosi irodaház
elsõ emeletén található berendezett irodahelyiségbe bérlõtársat
keresek. 06-30/9530-025
Sütõüzem teljes felszereléssel,
biztos megrendelõ körrel Békéscsabától 20 km-re eladó. 06-20/
9220-990
Békéscsabán, József Attila utcára
nyíló iroda/üzlet kiadó. 06-30/
946-2971
ALBÉRLET

Kiadó nívós lakás a belvárosban.
+36-70/454-1955
Lencsési 132. alatt, Gyöngy
Presszónál garázs kiadó. 06-30/
9255-283
Belvárosi lakás kiadó. 06-20/
952-0393

Thökölyn albérlet kiadó. 06-30/
260-6103
Békéscsabán, Kinizsi utcában garázs kiadó. 06-30/333-1456
Kiadó lakások 1, 2, illetve 4 szobásak. 06-30/946-2971
GÉPJÁRMÛ

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

Személyautókat, kisteherautókat vásárolok azonnali készpénzfizetéssel. Bármilyen korú, állapotú érdekel. 06-30/
231-7750
Vásárolok mûszaki hibás, törött,
sérült autót 2002-2018-as évjáratig. 06-20/975-1501

Szakmai tanfolyamok:

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

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

Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfékocsiját megvásárolom. 06-30/4218575, 06-70/424-7820

Teljes körû autójavítás.
Mûszaki vizsgára való
felkészítés.
Mûszaki vizsgáztatás.
Teljes körû
karosszériajavítás.
Biztosítási kárügyintézés.
Békéscsaba, Csorvási út 15.
06-70/904-8786
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha
kell, házhoz megyek. 06-20/9109361, 06-20/280-9747

Eng.sz.: 00158-2012

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

O K TAT Á S

Angol, német nyelvoktatás, vizsgafelkészítés. 06-30/256-1377
Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal.
06-20/382-5374, 66/442-517
Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörömépítõ képzés indul 2018. június
01-tõl, Crystal Nails szervezésében. Békéscsaba, Gyóni Géza u.
14-16. 06-70/578-8553. Nysz:
E001007/2015/A002

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

06-30/219-4109
www.erudio.hu
Végzettséget adó gépírás tanfolyam fizetési kedvezménnyel.
Gyorsírás oktatás, korrepetálás.
06-20/328-7927
Á L L AT

Kutyasétáltatás, nevelés, napközis foglalkoztatás referenciával!
Hívjon most! 06-20/296-2881

2018. március 10.
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DÓ Elektromos
TORNÁ

kerékpárok

Legújabb modellek:
vastag váz, duplafalú felni, vastag motorküllõk
Üzletünkben megtekinthetõek és kipróbálhatóak.
Elektromos kerékpárok és robogók javítása, mûanyag
hegesztés, új és bontott alkatrészek árusítása.

Használt kerékpárok és robogók eladók.
Csaba-Õrláng Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 4/B. (régi Szarvasi-Lázár u. sarok)

Nyitva: H-P 900-1700 • Tel.: 66/322-642, 06-30/9553-419
Á L L AT

EGÉSZSÉG

Malacokat, süldõket vásárolok.
Házhoz megyek. 06-30/577-1604
Szarvatlan bakkecske eladó. 0630/6652-169
Hízó, malac eladó. 06-20/3535189
160 kg-os hízó eladó. 06-70/2222332
250 kg-os hízó, 2 db 150 kg-os
mangalica hízó, 80 kg-os mangalica süldõ és egy mangalica kan
eladó. Tel.: 06-30/420-6420
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Tel.: 06-70/2401331

Talpmasszázs. 06-70/459-0089
www.egeszsegesek.hu Megrendelés: 06-30/935-8054
Testmasszázs férfi masszõrtõl.
06-30/368-5291

Állatorvosi ellátás hétvégén,
háznál (kivétel ló, marha)
Békéscsabán és környékén 814-ig. Dr. Vanatka Zsolt, 0630/410-7930
Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó
tollazatú, kb. 2 kg-os, ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ. 600 Ft/db. 30 db-tól árkedvezmény. 06-30/860-2627
Vörös tojótyúk házhoz szállítva
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
MEZÕGAZDASÁG

Kisbálás lucernaszéna eladó. 0630/440-6222
Mezõmegyeren, 5695 m2-es föld
eladó vagy kiadó. 66/322-790.
Békéscsaba, Báthori u. 2/1.
Figyelem! Vásárolok kerti
traktort, TZ 4-K, Rába, MT-8,
Hoffer, veszek hibásat is.
0630/755-0171
Mezõgazdasági gépek szervizelését, javítását vállalom. Majernyik
László 06-70/771-3381
ÜDÜLÉS

Áron alul eladó Hévízen 50 évre
szóló jog a Napsugár Hotelben. 2
szobás 5 fõ 2x2 hét. Évente eladható, elcserélhetõ, örökölhetõ.
400.000 Ft +71.000 Ft közös
költség, beosztás szerint igénybe
vehetõ. 306-os szoba. 06-30/
221-8427
Húsvéti és pünkösdi kirándulást
szervezünk
Erdélybe.
0630/9455-433
Olcsón eladó Hévízen 50 évre
szóló jog a Napsugár Hotelben 1
szobás 3 fõ 2x2 hét 200.000 Ft
+65.000 Ft közös költség, most
már április 11-25-ig mehetnek,
elsõ 2 hét 304-es szoba. Lift van.
06-30/221-8427

GONDOZÁS

Idõs asszony mellé ottlakással
gondozót keresünk. 66/466-246,
06-30/249-8252
Békéscsabán, idõs hölgy gondozását vállalom éjjel, nappal. 0670/232-8559
TÁRSKÖZVETÍTÉS

Tartós kapcsolatra keresek megbízható urat. 06-30/747-4908
Sikeres pártalálás! 06-30/3552039
Békéscsabán, 36 éves vidám, nyitott, formásan teltkarcsú, dúskeblû
ismerkedne. 06-30/646-1217
62 éves 181/90 mezõberényi férfi, még szeretni tudó hölgyet keres
élettársnak. +36-70/523-6668
(este 18 után).
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518
Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
273-2102
Gyulán 40-es szöszi ismerkedne.
06-70/225-1332
Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantáziád szab határt. 20/367-8959

MARTablak

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

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

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

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

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

06-30/939-7720
Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari munkák,
referenciákkal. 06-70/337-0708

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

Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12-ig
T./f: 66/445-385, 06-20/9388-994
www.martablak.hu e-mail: lajos@martablak.hu

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

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

Ácsmunkák teljes körû kivitelezése számlaképesen, garanciával.
06-20/3188-826

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ

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

rönk
vegyes
kugli
konyhakész

INGYENES SZÁLLÍTÁS!

tölgy, bükk

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

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

EUTR: AA5903782

EUTR: AA5958063

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

06-20/462-9787

Lakatosmunkák. Igényes kerítések, korlátok, kapuk, rácsok, elõtetõk kivitelezése. 70/421-4374
Külsõ, belsõ kõmûves munkát,
hõszigetelést, burkolást vállalok.
06-30/327-0237

Költöztetés, szállítás. 06-30/3691501
Tetõjavítás, cserépátrakás, újralécezés, tetõdeszkák cseréje, bádogozása, festése, ácsmunkák, kéményépítés, kúpcserépkenés. 0630/244-1178

Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr
nagy választékban.
Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást
is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon
Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

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

Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
Kertásást, fakiszedést, kertrendezést, füvesítést vállalok. 06-70/
295-2541

Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/
588-4535 Vasadi Tibor
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere. 06-70/421-4374

S Z O L G Á LTAT Á S

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

Békéscsaba, Szarvasi út 29.

Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpintechnikai munkákat. 70/977-5150

A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.

M2

Mûanyag
nyílászárók
beszereléssel!

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

Gyümölcsfák metszése, kertrendezés. 06-20/9262-142
Fodrász hajvágást, idõsek borotválását vállalja. Hívásra házhoz
megyek. 06-70/948-7916
Megbízható hölgy Békéscsabán
takarítást vállal. 06-20/217-1742
Burkolást vállalok. 06-20/4375008

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

KÚTFÚRÁST

vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes
szeleppel, homokmentesen.

GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

Gépi földmunka, tükörszedés,
kertépítés, kertgondozás, öntözõrendszerek építése, fûkaszálás,
gyümölcsfák metszése, permetezés, rotálás, kõmûvesmunka, térkövezés. 06-30/347-2349
Parkettázást vállalok. 06-30/3404621
Autómentés, állványkölcsönzés
(5 fm). 06-30/9437-268
Homlokzatszigetelés, kõmûvesmunka, gipszkartonszerelés, burkolás, szobafestés, mázolás. 0630/366-1510

MÁR OKOSTELEFONON IS!

Takarítást, bevásárlást vállalok.
06-30/747-4908
Maxi kisteherautó és személyautó bérelhetõ. 06-20/262-3962
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 0630/924-3867

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó
Megjelenik:
Békéscsaba és térségében
52.000 példányban
Békéscsaba 26.000 db,
Békés 6.500 db, Gyula 11.400 db,
Gyulavári 1.600 db,
Mezõberény 3.500 db,
Szabadkígyós 1.000 db,
Újkígyós 2.000 db
Lapzárta: szerda 1600 óra
Felelõs kiadó: CSABAINFÓ KFT.
Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Telefon/fax: (66) 443-352
Felelôs szerkesztõ:
Zahorán Jenôné ügyvezetõ
Grafikai elõkészítés:
Vígh és Társa Bt.
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám:
B/SZI/2254/Bé/1994.
Internet: www.szuperinfo.hu
E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott
hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy
körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos
jogvitákból keletkezõ következményeket és hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

Terjeszti:
Oláh Péter vállalkozó 06-20/513-3633
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Elektromos Kerékpárok,
Elektromos Robogók
(Z-Tech, Polymobil, LOFTY)

TAVASZVÁRÓ AJÁNLATA:
Új elektromos kerékpár
már 100 000 Ft-tól!
Új elektromos robogó
már 175 000 Ft-tól!
RAKTÁRKÉSZLETRÕL!

Folytatódik az
Elektromos Kerékpár
akkumulátor akciónk!
Az akció 2018.03.10-2018.03.31 vagy készlet erejéig!

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

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

bekescsaba.szuperinfo.hu

Gipszkartonozás, OZORÁK PLUSZ Bt.
tetõtér beépítés
Békéscsaba ,
kedvezõ áron, 4-ees Honvéd utca 19.
csúcsminõségben. T: 06-330-33474-6643
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Március 8. - Nemzetközi nõnap, a harcos és bátor nõk ünnepe
Hamarosan itt a nemzetközi nõnap, melyhez sokféle
jelentést tulajdonítunk: virágok, felháborodott férfiak,
feminizmus... De mit is ünneplünk március 8-án, miként lenne érdemes megemlékeznünk errõl a napról?
Ezekre keressük a válaszokat.
Magyarországon 1948 óta ünnepeljük a nõket a tavasz kezdetén, azaz március 8-án.
De anno messze sem a férfiak kedveskedésérõl és kiemelkedõ elõzékenységérõl volt
ismeretes. A harcos, önmagukért kiálló, egyenlõséget követelõ nõk demonstratív napja
volt ez. Sõt, manapság sem csupán a nõk puszta létezését kellene ünnepelnünk.
Miért ezen a napon
tartjuk a nõnapot?

A dolgozó anyák és
kisgyermekeik helyzete régen

Az elsõ ehhez a dátumhoz köthetõ
esemény 1857-ben tör tént New
Yorkban, amikor a textiliparban dolgozó nõk az utcára mentek tüntetni,
a jobb munkakörülmények és magasabb fizetés reményében. Az ezt
követõ évtizedekben az elsõ és a
második Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) több olyan
eredményt is fel tudott mutatni, melyeknek köszönhetõen a nõi munkaviszony társadalmilag is elfogadottá
vált. “A nõk helye a tûzhely és a
gyerekek mellett van” nézet lassan,
de biztosan elkezdett átalakulni.

A 19. század közepére már égetõ
szükség volt egy olyan intézmény
megalapítása, melyben a még nem
óvodáskorú (0-4 éves) gyermekek
nappali elhelyezését biztosították. A
ma ismert “3 évig otthon maradok
a gyerekkel” felfogás, ekkor még
abszolút ismeretlen volt. A nõk
többsége gyakran a szülést követõ
harmadik héten már újra munkába
állt, bébicsõszre pedig csak a tehetõs rétegnek volt pénze. Ez a
helyzet pedig sajnos számtalan
gyermekbalesetet és halált eredményezett.

S Z O L G Á LTAT Á S

Villanyszerelési munkálatok. 0630/357-8570
Áthúzatná, lecserélné régi használt bútorát? 06-30/465-9846,
www.karpitosmunkak.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba,
Gorkij u. 6. 66/436-226, 0630/481-8071

Tetõfedõ, bádogos munkát vállalok, bármilyen ács- és bádogos
munka javításokat is. Hívjanak bizalommal. 06-20/568-3248

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.

GRÁNIT SÍRKÕ

EUTR: AA5879874

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

Villanyszerelés hétvégén is. 0670/514-1346
Földkimérés, változási vázrajzok
készítése. 06-30/243-7676
Számítógép karbantartás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszállással együtt. 06-70/7023316

Szarvas Pál
06-20/453-4919
Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.

Térkõrakás, kõmûvesmunkák,
kerítésépítés, ácsmunkák. Anyagostól is. Rövid határidõvel. 0670/615-5612
Villanyszerelés. 06-70/948-5015
Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó
Fuvar 06-30/9550-504
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Masszíroztass Kondoroson. 0630/409-6547
Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Extra masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, mindennap Orosházán. Tel.: 06-30/
853-9695

tálytársaiktól, testvérüktõl, egy
“Boldog nõnapot!” mondattal társítva. Számukra csupán ezt jelenti a
nõnap; egy kedves, ám igen formális gesztust. Március 8-át, annyi, de
annyi mindenre lehetne használni,
és mégis egyre inkább elmegy az
udvariassági rítus felé.

Nem, a nõnap ennél sokkal
több! Remek alkalmat kínál
arra, hogy
• anyák a lányaikkal beszélgessenek a lehetõségeikrõl, a vágyaikról, az erõrõl, ami bennük lakozik
• barátnõk, testvérek összejöjjenek, és élvezzék egymás társaságát

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

Vízszerelést vállalok hétvégén is.
06-30/3726-448
E GY É B

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, porcelánokat, hagyatékot vásárolok.
Hétvégén is hívható! 06-20/9208511
AKCIÓ A RÖVID UTCAI HÚSBOLTBAN!
Sertésoldalas
999 Ft/kg
Marhaszegy oldalas 999 Ft/kg
Sertésköröm, farok 399 Ft/kg
Békéscsaba, Rövid u. 2.
06-70/615-5168, 06-20/349-1078

15 q-tól kedvezményt
adunk árainkból.

06-70/316-4431

Vállalunk kisebb kõmûves munkákat, bontást, gipszkartonozást,
festést, lamináltparkettázást. 0670/284-6555

(Készlet erejéig.)

Klímaszerelés, hõszivattyús
rendszerek kiépítése, szellõzéstechnika. 06-70/297-6697

Az elsõ nõnapot az Amerikai Egyesült Államokban tartották, 1909.
február 28-án. Ezt követõen 1910
nyarának végén, a második Internacionálé kongresszusán elfogadták,
hogy a nõi választójog jegyében,
nemzetközi nõnapot kell tartani. Ekkor azonban még nem sikerült megegyezni ennek napjáról. 1911.
március 19-én tartották meg az
elsõ nemzetközi nõnapot Dániában,
Svájcban, Németországban és Ausztriában. A végleges napra még
pár évet várni kellett.
A nõi egyenjogúság napja
Igen, így is nevezhetnénk, sõt kell
is! A kislányok virágot kapnak édesapjuktól, nagypapájuktól, fiú osz-

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
308-9416
Takarmányos zsák eladó. 40
Ft/db. 06-30/2078-860

HÚSVÉTI VÁSÁR
2018. 03. 10-tõl a készlet erejéig.

Füstölt vékony kolbász
2000 Ft/kg
Füstölt vastagkolbász
2300 Ft/kg
Füstölt darabolt sonka
1900 Ft/kg

KOLBÁSZGYÁRTÁS:
Ön hozza a fûszert,
mi legyártjuk,
megfüstölve elviheti.
Vékony kolbász 1400 Ft/kg
Vastag kolbász culáréba
töltve 1500 Ft/kg
MEGYER VÁGÓHÍD KFT.
Békéscsaba, Új u. 9.

06-30/630-1749, 66/431-545

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

Bontásból eladó! Tégla, cserép,
faanyag, nyílászáró, pala, bazaltkõ, parketta. Épületbontást
vállalunk. Bontott anyagot veszünk. Békéscsaba, Dobozi út (IXEM ruhacsarnok után). 06-70/
428-4576
Tollat, vasat, aksit veszek. Házhoz
megyek. 06-70/364-7940
Száraz, vékony füstölt kolbász
eladó. 2.000 Ft/kg. 06-20/9796726
Lovaskocsi eladó. 06-70/9442654
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
Hagyaték felvásárlás Csaba-Õrláng Kft. 06-30/9553-419
Eladó háromfázisú cirkula, fûnyíró, TV nézõ fotel, disznótoros asztal. Tel.: 06-30/837-5694
Vásárolok bármit, hagyatékot régi
és új dolgokat. Tel.: 06-30/2879886
Mindenféle lomot, hagyatékot vásárolok. Házhoz megyek. 06-70/
364-7940
Régi motorkerékpárokat keresek,
vásárolok. 06-20/572-5142

• felhívják a figyelmet olyan kardinális témákra, mint például a nõk
elleni erõszak, egyenlõtlenség,
családon belüli erõszak, munkahelyi szexuális zaklatás, prostitúció
• megemlékezzünk olyan nõkrõl,
akik nagy jelentõséggel bírtak a
történelemben és a társadalmi
változások területén
• lássuk az élet nõi oldalát, mely
tele van kiívásokkal, élvezettel és
csodával
Idén tehát, lásd másként a nõnapot.
Mert ez a nap nem a kezében virágot tartó férfirõl, hanem az erõs és
határozott nõkrõl szól.
Forrás: www.life.hu

Figyelem! Vásárolok teljes hagyatékot, kerti gépeket, traktort,
Simsont, hulladék vasat. 0630/755-0171
Simson Swalbe motorkerékpárokat, roller t vásárolok, hibásat,
szétszedve is. 06-30/905-6532

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
Eladó cziráki hintó és jobbos 3
kerekû rokkantkocsi. 06-70/5291387
Tölgy konyhakész tûzifa, fûrészpor kapható. (EUTR-szám:
AA0053378) 06-30/9554-700
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket.
06-70/624-5475
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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

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

ISO 9001

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

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

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA
ONLINE:

www.szuperinfo.hu

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.

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

