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Benzinmotoros kerékpárok
(Z-Tech, Polymobil)
TA V A S Z I A J Á N L ATA :

Új benzinmotoros kerékpárok
már 190 000 Ft-tól!
RAKTÁRKÉSZLETRÕL!
A benzinmotoros kerékpárokra
nem kell bukósisak, jogosítvány!

Folytatódik az
Elektromos Kerékpár
akkumulátor akciónk!
Az akció 2018.03.17-2018.03.31 vagy készlet erejéig!

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

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

Gipszkartonozás, OZORÁK PLUSZ Bt.
tetõtér beépítés
Békéscsaba ,
kedvezõ áron, 4-ees Honvéd utca 19.
csúcsminõségben. T: 06-330-33474-6643

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

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

R-0812/83

BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS

Utazzon velünk!

Békéscsabáról induló autóbuszos utak:

Hollandia tulipánvirágzáskor (6 nap)
2018/04/23-28 94.900 Ft/fõ
Üdülés a horvát tengerparton (8 nap)
Programban: Dubrovnik, Split
2018/06/30-07/07 94.900 Ft/fõ
Isztambul - a mesés keleti város
(5 nap)
2018/04/25 - 04/29 I 54.900 Ft/fõ
Ausztria-Liechtenstein-Svájc (5 nap)
2018/05/02-05/06
Irányár: 49.900 Ft/fõ
Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2018/05/10-13. 44.900 Ft/fõ
Spanyol tengerpart (10 nap)
2018/06/01-10,, 06/28-07/08.,
08/24-09/02., 09/14-23.
89.900 Ft-tól/fõ
Francia riviéra - Milánó (10 nap)
2018/06/15-24. 95.900 Ft/fõ
Görög tengerpart / Tolo-Athén (9 nap)
4* Hotel - svédasztalos félpanzió
2018/08/04-12. 99.900 Ft/fõ
Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

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

GÉPKOCSIVEZETÕT
keres, azonnali belépéssel.
Feltétel:
Amit kínálunk:

• C kategóriás jogosítvány,
• 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 írt motivációs levelét,
a janos.szekerczes@borakft.hu címre kérjük elküldeni.
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Hegeszteni tudó munkatársat és
fémipari betanított munkást keresünk békéscsabai (Gerla) telephelyre. +36-20/886-4646
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.

Orosházára keresünk fizikai
munkást, forgácsolót, esztergályost, megmunkáló központba
munkavállalót. Tel.: 06-20/5006276

MUNKA
A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben elõzetesen ellenõrizzék a hirdetések valós tartalmát, a
munkaügyi központoknál tájékozódjanak,
hogy bejegyzett magán-munkaközvetítõrõl
van-e szó, a munkaközvetítõnek ne adjanak
pénzt, és a munkaszerzõdést csak akkor írják
alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Békéscsabán, a Cápa sörözõbe Kamionszereléshez ér tõ szepultost keresünk. Érdeklõdni 14 relõt keresek vidéki munkára, 2
fõt. Jó fizetési lehetõség. 06óra után. 06-70/557-4889
20/5554-554
A Kerámiagép Kft.
Békéscsabai munkahelyre takaCO-val hegeszteni és
rajzot olvasni tudó
rításhoz, költöztetéshez férfi
lakatosokat keres.
munkaerõt keresünk. Érd.: 06Bcs, Fiumei u. 5. személyesen
30/9381-399, vagy 06-30/
Szobafestõ, gipszkar tonos és 3301-404
hõszigetelõ szakember t felve- Burek Pékség üzemvezetõt
szek ausztriai munkavégzésre és
és dagasztani tudó
Magyarországra is. 70/280-6698

pék szakmunkást keres.

CO2 hegesztõket, fényezõket,
gépkezelõket (fémipari végzettséggel) keresünk. Hosszú
távú munkalehetõség, kiemelten magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes,
díjmentes szállás biztosított.
06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail. com

Pénzügyi ügyintézõt keresünk
Dombiratos önkormányzatához.
06-30/516-2094
Önállóan dolgozni tudó mezõgazdasági gépszerelõt keresünk.
Majernyik László 06-70/771Betanított munkásokat keresünk
3381
azonnali kezdéssel, jó kereseti
lehetõséggel, vidéki munkára.
A Kerámiagép Kft.
gépgyártás technológust Szállás, felutazás biztosított. Tel.:
06-30/709-3150
keres.

06-70/3735-038
Spanyolországba, karbantar tó
munkára keresünk mûszaki végzettségû munkavállalókat. Villanyszerelõ, gépszerelõ, géplakatos, hûtõgépész szakképesítéssel rendelkezõ munkavállalók
jelentkezését várjuk. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal, bérigény
megjelöléssel a jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen
lehet.

Szakképzett péket és szakmában már dolgozó betanított kemencés és táblás munkakörbe
felveszünk. Csanádapáca 0670/397-8947

www.keramiagep.hu
AVON kozmetikumok értékesítéséhez tanácsadókat és 2 fõ koordinátort keresek. Akár 35%
kedvezmény, elõmeneteli lehetõség. 06-30/479-1984
Állatgondozásban segédet keresek vagy házaspárt, ottlakással
tanyára. 06-30/615-3660
Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,
szerelõket. Hosszútávú
munkalehetõség, magas jövedelem,
cafeteria, munkába járás támogatása,
céges buszjáratok! Jelentkezés
a 30/315-4459-es telefonszámon.

A békési Szent Lázár Alapítvány
megváltozott munkaképességûek jelentkezését várja könnyû,
betanított fizikai munkára. Jelentkezni a 643-588-as telefonszámon, illetve személyesen Békésen, a Hunyadi tér 1/1. szám
alatt lehet.

Zamárdiban, április 15-i kezdéssel melegkonyhás büfébe pultost
és szakácsot felveszünk (lehet
pályakezdõ is). Szállást ingyenesen biztosítunk. 06-30/9933099 elogabor197@t-online.hu

Szigetszentmiklósi élelmiszerboltba (Budapest mellett) kereskedelmi gyakorlattal rendelkezõ
házaspárt keresünk kiemelt fizetéssel. 2 szobás, összkomfortos
szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: agocsjozsi53@gmail.com

Békéscsabai étterembe konyhai
kisegítõt fõ- és mellékállásba
(délután és hétvégére) felveszek.
bar1288@gmail.com 06-70/
551-8797
Nyílászáró beépítéséhez alvállalkozókat keresünk. Folyamatos
munka. 06-30/207-3067
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.: 06-30/9358054
A Dunamag Kft. fóliasátorral
rendelkezõ partnereket keres
paprikamag termesztésre,
májusi ültetéssel. Jelentkezni
lehet telefonon: Turza Pál
+36-30/567-8545, e-mailben
dunamagkft@freemail.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
I N G AT L A N

Két lakrészbõl álló családi ház a
Franklin utcában 17.5 MFt. +3670/454-1955
Csorváson 1,5 szobás családi
ház fúrott kúttal olcsón eladó.
Migránsoknak is. 06-20/8075305
Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 0630/418-8373
Békéscsabán, a Dobozi útról
nyíló Patkó utcában 1500 m2-es
kert eladó. Villany van. 06-30/
2937-044
Õr utcában 4. em.-i 2 szobás felújítandó tégla lakás 9.2 MFt.
+36-70/454-1955
Körös partra nézõ közmûvesített
különálló telek eladó, õsfás környezetben. 06-30/568-2625
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en
2 szobás lakás eladó. Irányár: 7
MFt. Tel.: 06-30/418-8373
Békéscsaba, Mokry utca elején
2,5 szobás 11,5 MFt-ért, I. kerület, Új sor 2,5 szobás 11 MFtért, családi házak eladók. 0670/671-9302
Körte soron új építésû családi
ház eladó 44.9 MFt. +36-70/
454-1955
Siratón építési engedéllyel rendelkezõ vízparti telek eladó. 0620/349-1078
Békéscsabán, Jaminában családi ház eladó. 06-70/5060-432
Jaminában 100 m2-es, felújítandó családi ház eladó, 1062
m2-es telken. Irányár: 7,5 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207
Elõre pálya közelében családi
ház eladó 36 MFt. +36-70/4541955
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
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Újkígyóson kétszobás, összkomfortos családi ház eladó. Érdeklõdni: 06-30/289-1492
Békésen, a Veres Péter téren felújított 2 szobás 5. em.-i erkélyes
lakás 6,9 MFt. 06-70/454-1952
A Szent István tér közelében
eladó egy egyszobás, részben
felújított társasházi lakás. Irányár: 4,9 MFt. Tel.: 06-20/5020207
Békéscsabán, a Dobozi úton
eladó egy 4 szobás, 2004-ben
épült családi ház. Nagy családnak ajánlott, parkosított kerttel,
elsõ emeleti, 3 szobás lakás beszámítás lehetséges. Érd.: 0620/3651-271, 66/437-437
Békéscsabán, az elkerülõnél
4602 m2 es területtel, 3 szobás
tanya 6,2 MFt. 06-70/454-1952
Gyula fürdõövezetében eladó
egy 120 m2-es ikerház garázzsal, 200 m2-es telekkel. Irányár:
14,5 MFt. Tel.: 06-20/502-0207
Békésen, 540 m2-es területen
családi ház + 2 garázzsal, a Kodály utcában 16,9 MFt. 06-70/
454-1952
Kazinczyn, azonnal költözhetõ,
3. emeleti 2 szobás, jó állapotú,
egyedis, erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 8,65 MFt. 06-30/9562215
Ha venne, ha eladna, mi segítünk. GDN ingatlanhálózat. 0630/9562-215
Eladó ingatlanokat keresek Békéscsabán és környékén ügyfeleim részére. 06-70/454-1952
Tórész eladó. 06-70/941-0248
Békéscsabán, a Pásztor utcában, 3. emeleti felújított lakás
eladó. Irányár: 12,8 MFt. Tel.:
06-30/418-8373
Havi 50 EFt-os törlesztéssel
olcsó házat vennék Békéscsabán, Mezõmegyeren, Kígyóson.
06-30/773-5944
Berzsenyi utcában 911 m2-es
területen önálló 2,5 szobás családi ház 18,9 MFt. 06-70/4541952
Békéscsabán, Mester utcában
780 m2-es építési telek eladó.
06-30/958-8284
Békéscsabán, Petényi utcában
716 m2-es telken 3 szobás, 117
m2-es ház eladó. 8,65 MFt. 0670/527-0126

Békéscsabán, a Pozsonyi utcában 1+2 félszobás, összkomfortos ház eladó. Irányár: 13,5
MFt Tel.: 06-30/418-8373
Buszpályaudvar közelében 1
szobás házrész új garázzsal 5,5
MFt. +36-70/454-1953
Kastély-Szõlõkben, Lencsésitõl
500 m-re kétgenerációs, 4 szobás, 2 fürdõszobás ingatlan
eladó 2300 m2-es telken. Ir.ár:
13,5 MFt. 06-20/2305-039
Békéscsabán, Haán L. téren 2
szobás, ebédlõs lakás eladó. Ir.ár: 9,6 MFt. 06-20/617-0132
Békésen csendes, kertvárosi részen, több generáció részére
vagy vállalkozásra is alkalmas,
három szobás, nagy nappalis
kertes ház eladó, esetleg cserélhetõ is. 06-30/935-8054
Pásztor utcában 4. em.-i 3 szobás erkélyes felújított cirkós lakás 10,9 MFt. +36-70/4541953
ABC, buszmegálló, orvosi rendelõ közelében eladó egy 2008ban épült, egyszintes, háromszobás családi ház. Irányár: 11
MFt. Tel.: 06-20/502-0207
Jaminában fõúthoz közeli kertes
ház eladó. +36-70-935-4431
Gyomaendrõdön vízpar ti ház
eladó. +36-70-935-4431
Jaminában igényes felújított 3
szobás cirkós ház garázzsal
15,8 MFt. +36-70/454-1953
Békéscsabán parasztház eladó.
Irányár: 5,5 MFt. Tel.: 06-70/
883-8061
Szeghalmon családi ház díjmentesen lebontásra kiadó. 06-30/
427-5303
Áchim mellett rendezett utcában
ikerház udvarral, garázzsal
12,65 MFt. +36-70/454-1953
Polgári ház, benne italbolttal
+160 m2 lábazatig kész, telekkel
+garázzsal eladó, vállalkozásra
is. 06-30/417-5753
Dobozon 2 és félszobás összkomfortos családi ház eladó. 0620/328-7927
Sétálóutcán 2+félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 14,9
MFt. Tel.: 06-70/883-8061
Penzán 3 szobás 3. em.-i erkélyes lakás 15,7 MFt. +36-70/
454-1953
Békéscsabán, Kazinczy lakótelepen kétszobás, erkélyes, 4.
emeleti lakás eladó. 06-70/
2727-965

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.: 06-30/9439185
Békéscsabán, központi helyen
sorházi lakás üzlettel, garázzsal
eladó. 06-30/9781-161
Békéscsabán és Békésen eladó
lakásokat és házakat keresek
ügyfeleim részére. +36-70/4541953
Békéscsabán, VI. kerületben
építési telek eladó. 06-20/2311941
A CsabaPark környezetében jelenleg szántóként hasznosított,
de akadályok nélkül átminõsíthetõ telek eladó. Ár: 4.500 Ft/m2.
Tel.: 06-30/943-2822
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. +36-30/3381690
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
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
Békéscsabán vennék 2 szobás,
erkélyes tömblakást, maximum
2. emeletig, a Vasút állomásBartók B út-Szarvasi út -Lepény
Pál utca között 9 MFt-ig. 06-30/
238-2227 e-mail:
kiss_andras56@freemail.hu
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autószerelõ mûhely eladó. 0630/9255-999
Békéscsaba környékén 700 m2es vastag falazatú építmény,
4000 tojótyúk alternatív tartására,
teljes berendezéssel kiadó. (Vagy
más célra is.) 06-20/322-9050
Fagyizó Lencsésin kiadó. 0670/2549-176
Békéscsaba, Gyóni Géza 17. üzlethelyiség kiadó. 06-20/5647125

ALBÉRLET

Kiadó nívós lakás a belvárosban.
+36-70/454-1955
Kiadó lakás a Bartókon 2 szoba,
erkély, 3. em.-i 65.000 Ft/ hó.
+36-70/454-1955
Békéscsabán, városközponthoz
közel, kertes házban két szoba
konyhás, bútorozott lakás kiadó.
Érd.: 06-70/653-2733

Szakmai tanfolyamok:
Eng.sz.: 00158-2012

I N G AT L A N
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• Svédmasszázs
• Talpmasszázs
• Köpölyözõ masszázs
• Alternatív fizioterápia
• Természetgyógyászati modul
• Házi beteggondozó-segítõ

06-30/219-4109
www.erudio.hu

GÉPJÁRMÛ

Francia anyanyelvû tanár tanítást,
Honda Dio motorkerékpár eladó fordítást és tolmácsolást vállal.
06-20/382-5374, 66/442-517
Mezõmegyeren. 66/631-766,
Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörö06-70/6585-133
mépítõ képzés indul 2018. június
01-tõl, Crystal Nails szervezésében. Békéscsaba, Gyóni Géza u.
14-16. 06-70/578-8553. Nysz:
E001007/2015/A002

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

Vásárolok mûszaki hibás, törött,
sérült autót 2002-2018-as évjáratig. 06-20/975-1501
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.

Á L L AT

Kutyasétáltatás, nevelés, napközis foglalkoztatás referenciával!
Hívjon most! 06-20/296-2881
Malacot, süldõt veszek. Házhoz
érte megyek. 06-30/2032-196
Foxi kiskutyák eladók. 06-70/
503-0150
Sárga tojótyúk akció! Szép tollas, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ.
540 Ft/db. 06-30/860-2627
Tojótyúk kapható 550 Ft/db, 12
db-tól ingyenes házhozszállítással. 06-30/2646-146. Összeírókat keresünk!
Állatorvosi ellátás hétvégén,
háznál (kivétel ló, marha)
Békéscsabán és környékén
8-14-ig. Dr. Vanatka Zsolt,
06-30/410-7930

Barna tyúk 590 Ft/db, hápogós
kacsa 690 Ft/kg, mélyalmos
Eladó 1983-as, Simson Sulh tyúk gyönyörû, 14 hónapos, 690
SR2, egy Puch P1X2 1990-es Ft/db. Ingyenes szállítás. 06kismotor. Leszervizelve, üzem- 70/776-3007
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas,
biztosan. 06-30/2380-136
kiválóan tojó, ingyen házhoz
Személyautókat, kisteherau- szállítva. 06-70/240-1331
tókat vásárolok azonnali
MEZÕGAZDASÁG
készpénzfizetéssel. Bármilyen érdekel. Hívjon bizalom- Családi gazdálkodó termõföldet
mal! 06-30/231-7750
bérelne Békéscsaba 20 km-es
körzetében. 06-30/207-4484
O K TAT Á S
SPC vetõgép eladó. 06-30/383Aranykalászos gazda tanfolyam 0901
Békéscsabán 180.000 Ft-ért. E: Mezõgazdasági gépek szervize00846/2014/A0016.
06-30/ lését, javítását vállalom. Majernyik László 06-70/771-3381
310-8934
06-70/904-8786
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Lakatosmunkák. Igényes kerítések, korlátok, kapuk, rácsok, elõtetõk kivitelezése. 06-70/4214374

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ

Vállalunk kisebb kõmûves munkákat, bontást, gipszkar tonozást, festést, lamináltparkettázást. 06-70/284-6555

tölgy, bükk

TÛZIFA AKCIÓ

Azonnali kiszállítással.

• rönk
27 Ft/kg-tól
• vegyes
29 Ft/kg-tól
• kugli
29 Ft/kg-tól
• konyhakész 30 Ft/kg-tól
Azonnali kiszállítás.

rönk
vegyes
kugli
konyhakész

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

10 q-tól kedvezmény!
EUTR: AA5958063

06-20/462-9787

Minõségi tölgy, bükk

15 q-tól kedvezményt

adunk árainkból.
Külsõ, belsõ kõmûves munkát,
EUTR: AA5879874
hõszigetelést, burkolást vállalok.
06-70/316-4431
06-30/327-0237
Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/ Számítógép, laptop, nyomtató
588-4535 Vasadi Tibor
javítás helyszínen vagy háztólházig. 06-70/702-3316
Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni
javítása: Szívós Ferenc. Tel.: 0670/311-9907

Az ország bármely
szegletébe feladhatja
hirdetését társlapjainkba!

KISTEHERAUTÓVAL

GONDOZÁS

24 órás idõsgondozást vállalok
éjjel, nappal. Váltótársakat tudok
biztosítani. Kizárólag Békéscsabán. 06-30/894-0179
Békéscsabán, idõs hölgy mellé
keresünk gondozónõt éjjel-nappalra, 3 napi váltással. 06-70/
671-9302

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

1-2 m-es rönk
27 Ft/kg
kuglizva
29 Ft/kg
konyhakész 30 Ft/kg
INGYENES SZÁLLÍTÁS!
EUTR: AA5903782

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

Fogtechnika. Fogsorkészítés,
Talpmasszázs. 06-70/459-0089 fogsorjavítás, fogsor tisztítás.
Békéscsaba, Lázár 35. 06-30/
www.egeszsegesek.hu Megren- 630-5864
delés: 06-30/935-8054
Veszélyes és beépített fák kiváTÁRSKÖZVETÍTÉS
gása, gallyazása, alpinipari munBékéscsabán, 37 éves vidám, kák, referenciákkal. 06-70/337nyitott, formásan teltkarcsú, 0708
dúskeblû ismerkedne. 06-30/ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
646-1217
Békéscsaba és vonzásTartós kapcsolatra keresek körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával.
megbízható urat. 06-30/74706-30/939-7720
4908
Teljes felújítás, központi fûtés-,
Sikeres pártalálás! 06-30/355víz-, gázszerelés, gázkészülék ja2039
vítás. 06-70/382-1655
45 éves férfi keresi hölgy társát.
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás.
06-30/895-8094
06-20/490-0497
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 40es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határ t. 06-20/
367-8959
EGÉSZSÉG

S Z O L G Á LTAT Á S

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
áron; alpintechnikai munkákat.
06-70/977-5150

Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zár- FUVAROZÁST VÁLLALOK:
törmelék elszállítás, stb...
csere. 06-70/421-4374
06-70/229-1613
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás, Sorselemzés, kártyajóslás, csaburkolás. 06-30/504-7970
ládi, párkapcsolati problémák,
K Ú T F Ú R Á S T szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.
vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes
szeleppel, homokmentesen.
06-30/924-3867
GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

Kényeztetõ, frissítõ érzéki masszázsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
Homlokzatszigetelés, kõmûvesmunka, gipszkar tonszerelés,
burkolás, szobafestés, mázolás.
06-30/366-1510

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

LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA
ONLINE:

Tetõszigetelés,
pinceszigetelés, zöldtetõk.

www.szuperinfo.hu

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

GRÁNIT SÍRKÕ

MÁR OKOSTELEFONON IS!

Takarítást, bevásárlást vállalok.
06-30/747-4908
Maxi kisteherautó és személyautó bérelhetõ. 06-20/262-3962
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

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

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

Megbízható hölgy Békéscsabán
takarítást vállal. 06-20/2171742
Burkolást vállalok. 06-20/4375008
Kert- és parképítés, gondozás,
térburkolatok készítése, öntözõrendszerek telepítése. Smaragd
Faiskola 06-30/9287-989
Bádogosmunkák, Tetõjavítás, Szobafestést, mázolást, tapétáKémény építés, -javítás, Fémké- zást vállalok. 06-30/773-5945
mények, Bitumenes szigetelés. Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
06-30/9356-229

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó

Villanyszerelési munkálatok.
06-30/357-8570
Áthúzatná, lecserélné régi használt bútorát? 06-30/465-9846,
www.karpitosmunkak.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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Tavaszi kertindító munkák
A hosszú, téli napok után
végre itt a tavasz, reményeink szerint sok napsütéssel
és megfelelõ csapadékmennyiséggel. Most kezdenek újjáéledni a kertünk növényei és az idõben, szakszerûen elvégzett kerti munkákkal elõsegíthetjük, hogy
egész évben szemet gyönyörködtetve fejlõdjenek.
Ha kimegyünk a kertbe és jó alaposan körülnézünk, akkor csak
úgy sorakoznak a kerti munkák
egymás után:
Metszés
Kezdjünk elõször a metszéssel, a
télen elfagyott, elszáradt növényi
részek levágásával. A metszéssel
alakítjuk növényeink sorsát az
idényben, ezért tartsuk szem elõtt,
hogy más-más metszési módot kell
alkalmazni a gyümölcsfák, a bogyósok, a szõlõ, az örökzöldek, a
díszfák, a díszcserjék és az évelõ
lágyszárúak esetében. A 2 centiméter átmérõnél nagyobb metszési felületet kezeljük sebkezelõvel.
Gyeplazítás
A gyepes területeken elõször gereblyézzük össze az õszi faleveleket,
majd végezzük el a gyeplazítást. A
gyeplazítás lényege, hogy a fû tövét
levegõhöz juttassuk. Ez igen látványos fejlõdést és szép gyepet eredményez két-három hét alatt.

Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
Villanyszerelés. 06-70/9485015
Extra masszázst vállal 40-es,
szakképzett masszõrhölgy, mindennap Orosházán. Tel.: 06-30/
853-9695
E GY É B

Térkõrakás, kõmûvesmunkák,
kerítésépítés, ácsmunkák. Anyagostól is. Rövid határidõvel. 0670/615-5612
Költöztetés! Piacképes áron,
áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504

Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Masszíroztass Kondoroson. 0630/409-6547

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat,
porcelánokat, hagyatékot vásárolok. Hétvégén is hívható! 0620/920-8511
Gyerekjátékot veszek kis és
nagytételben is. 06-20/2916305
Tollat, hagyatékot, régi bútorokat veszek. 06-30/828-7727
Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
308-9416
Készpénzért háztartási, lakásfelszerelési, konyhai eszközöket,
porcelánokat, nippeket vásárolok. 06-20/291-6305
Takarmányos zsák eladó. 40
Ft/db. 06-30/2078-860
Tollat, vasat, aksit veszek. Házhoz megyek. 06-70/364-7940
Könyvet, bakelit és CD lemezt,
egyéb hagyatékot vásárolok. 0670/625-3685
Csepel 103-as varrógép eladó.
06-30/514-2057
Nippet, festményt, hagyatékot
vásárolok. 06-30/854-2637

Festményeket (képcsarnokost
is), régiséget készpénzért vásárolok. 06-30/9983-766
Bármilyen hagyatékot, szerszámot, konyhai eszközt megvásárolok. 06-20/279-1080
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

(Készlet erejéig.)

S Z O L G Á LTAT Á S

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

Bontásból eladó! Tégla, cserép,
faanyag, nyílászáró, pala, bazaltkõ, parketta. Épületbontást
vállalunk. Bontott anyagot veszünk. Békéscsaba, Dobozi út (IXEM ruhacsarnok után). 06-70/
428-4576
Mindenféle lomot, hagyatékot
vásárolok. Házhoz megyek. 0670/364-7940
Lovaskocsi eladó. 06-70/9442654

Tavaszi lemosó permetezés,
növényvédelem
Közvetlenül a metszési munkák
után végezzük el a tavaszi lemosó
permetezést az áttelelt rovarok és a
gombatelepek ellen, mind a gyümölcstermõ növényeknél, mind a
dísznövényeknél. Fontos megjegyezni, hogy a tavaszi lemosó permetezés nem védi meg a növényeket a teljes vegetáció alatt. Tehát ha
kártevõk és betegségek lépnek fel
áprilisban, vagy májusban, akkor
célzottan, megfelelõ növényvédõ
szerrel újból permeteznünk kell. A
növényvédelmi munkát meteorológiai és növényvédelmi elõrejelzésekre alapozva végezzük el az integrált növényvédelem keretein belül. Ez azt jelenti, hogy az élõ környezet mûködésébe csupán a szükséges mértékben avatkozunk be,
így a kártevõket és károsítókat nem
teljesen pusztítjuk el, hanem azok
egyedszámát csak a kertfenntartás
gazdaságossági szintje alá csökkentjük.
Tápanyag utánpótlás
A tápanyag utánpótlásról se feledkezzünk meg. A gyepen kívül lássuk
el a gyümölcstermõ- és dísznövényeinket is hosszú hatástartamú
mûtrágyával vagy tápoldattal. A
mûtrágyázásnál figyeljünk, hogy az
adott növényekhez a megfelelõ összetételû mûtrágyát válasszuk és az
adagolásnál feltétlenül kövessük a
gyártó utasításait.

Öntözés
Kiemelném a növények vízellátását,
melynek gyakorisága és mennyisége is fontos. Az elmúlt idõszak
száraz, aszályos évei egyre több
kerttulajdonost gyõztek meg arról,
hogy érdemes automata öntözõrendszert telepíteni, ahhoz, hogy
kertjükben egész évben szép és
egészséges növények fejlõdjenek.
Az automata öntözõrendszer, amellett, hogy egyenletesen juttatja ki a
megfelelõ vízmennyiséget, víztakarékos megoldás is a hagyományos,
locsolótömlõs öntözéssel szemben.
Az automata öntözõrendszer t a
gyepen kívül sövények, dísznövényágyások, sziklakertek, erkélyen
levõ balkonládák öntözésére is ki lehet építeni.

Eladó kerekesszék, szövet blézerek, héjas dió. 66/738-468
Panofix, ocelot bundákat vennék. Érd.: 06-70/653-2733
Új 26-os nõi kerékpár, új elektromos vízmelegítõ, presszóasztal,
televízió, lengõtekebábú és golyó, italhûtõ, sörcsapoló eladó.
06-30/427-5303
Ingyen elvihetõ egy felnyitható,
használt rekamié. 06-20/2464711
Kondenzációs gázkazán Termomax 24K (alkatrésznek is) eladó.
06-20/537-3271
Külföldi és magyar papír-, fémpénzeket vásárolok. 06-30/5782961

Nyár és akác tûzifa eladó házhoz
szállítással. Tel.: 6-70/6266187, 06-30/523-0302 EUTR:
AA5937228
Vásárolok bármit, hagyatékot
régi és új dolgokat. Tel.: 06-30/
287-9886
Engedéllyel rendelkezõ személy
hullajtott szarvasagancsot (gímet/dámot/õzet) vásárol legmagasabb áron. Tel.: 06-70/3881389

KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK
TÛZIFA!
Konyhakészre hasítva

30 Ft/kg
Kuglizva 29 Ft/kg
Teljesen száraz tölgy szelezék
(vastag) konyhakészre vágva

Hagyatékot, régiséget, könyvet,
kéziszerszámokat vásárolok. 0670/391-2503
Békéscsabán házfelújításhoz
különbözõ új anyagok és többféle bútorok, hûtõ, gáztûzhely, tv
és sok minden eladók. 06-70/
671-9302

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

Forrás: www.edenkert.hu

Régi motorkerékpárokat keresek, vásárolok. 06-20/572-5142
Tölgy konyhakész tûzifa, fûrészpor kapható. (EUTRszám: AA0053378) +36-30/
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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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

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

