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

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Minden, ami üvegezés!
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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

Autóbuszos utak Békéscsabáról:
2019/02/22 - 2019/02/24
Velencei karnevál 37.900 Ft/fõ
2019/03/03
Busójárás - Mohács 9.900.-Ft/fõ
2019/03/15 - 2019/03/17
Tavaszi hétvége: Prága-Èeský Krumlov
38.500.-Ft/fõ
2019/04/20
Bécs-csokigyár-Schönbrunn 12.900 Ft/fõ
2019/04/23 - 2019/04/28
Hollandia - tulipánvirágzáskor
109.900 Ft/fõ
2019/04/26 - 2019/04/28
Hétvége Krakkóban 35.800 Ft/fõ
2019/05/01 - 2019/05/05
Ausztria-Liechtenstein-Svájc 59.900 Ft/fõ
2019/05/15 - 2019/05/19
Isztambul - a mesés keleti város
59.900 Ft/fõ
2019/05/23 - 2019/05/26
Bajor kastélyok-Salzburg-München
65.900 Ft/fõ
2019/06/03 - 2019/06/09
Párizs-Versailles-Loire-völgye
109.900 Ft/fõ
Szép utakat és boldog új évet kívánunk!

www.continent.hu
Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

Plexi, polykarbonát, külsõ, belsõpárkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.
A VÍDIA UDVARBAN

A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
azonnali kezdéssel
állást hirdet 1 fõ részére

tehergépjármû szerelõ
munkakörben, meglévõ csapatának bõvítésére.
A tehergépjármû szerelõi állás betöltéséhez szükséges:
- minimum „B” kategóriás jogosítvány megléte
- elõny: tehergépjármû szerelésben szerzett gyakorlat,
gépjármû villamossági javítási ismeretek

Béren kívüli juttatások: prémium rendszer.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a bihari.zsolt@grnkft.hu
e-mail címen, valamint
elõzetes egyeztetés követõen (Tel. szám: 06-30/544-5917)
a Békéscsaba, Felsõnyomás 231. hulladéklerakó telepen.

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

Szabadkígyóson szép környezetben dolgozban, így annak az adott mûveletnek õ a
nak a varrónõk és varrják a szebbnél szebb
specialistája. A Felina Hungaria Kft. egész
Felina melltartókat. A kiváló minõségû fehérévben biztosítja az elegendõ mennyiségû
nemûk varrásához a munkamódszereket a
melltartó szabványt a termeléshez. A varrásFelina Hungaria Kft. munkatársaitól sajátíhoz szükséges jó minõségû, modern gépek
tották el a dolgozók . A késõbb csatlakozó
jelentõs részét is a Felina biztosítja a szakollégákat pedig már az üzem saját techbadkígyósi üzem számára. Ezek a körülménikusa tanítja majd be a Felina optimális
nyek teszik lehetõvé, hogy a szorgalmas dolvarrási módszerének segítségével. Ez a
gozók a textilipari ágazatban a megszokottól
módszer egy hatékony segítség a varrónõk
több bért tudnak hazavinni. Az szabadkíbetanulásánál, majd késõbb a
gyósi üzembe Gyuláról és a körmunkavégzésüknél is. Ennyezõ településekrõl, így Bének segítségével egy-egy 2019. január 17-én csütörtökön 1500 órától nyílt nap!
késcsabáról is a vállalkozás
mûveletet úgy lehet elvékis buszával szállítják be a
Helyszín: Szabadkígyós, Major 11.
gezni, hogy az kisebb fádolgozókat, ez a munkába jáEkkor lehetõség nyílik megismerni a Felina termékeket,
radtsággal jár, mégis
rás 10 percét is kényelmessé
gyorsan és pontosan keteszi. A klimatizált üzemben
az üzemet és az ott folyó termelést.
rülnek ki az összevarrt al- A termelés bõvítését tervezõ üzem az érdeklõdõknek tájékoztatást nyáron is kellemes hõmérsékkatrészek a varrógépek
letben végezhetik munkájukat
ad az állás lehetõségekrõl, a munkakörülményekrõl is.
alól. A módszer lényege
a varrónõk. A dolgozók a munaz egyszerûség, így az
kaközi szüneteket a hangulatos
üzemben
újonnan
ebédlõben vagy az udvaron
kezdõ varrónõk
kialakított kerti pihenõben
mindegyike is
tudják eltölteni és hogy
könynyen elsajáezt ne csak az újság
títja
azt.
Az
hasábjairól lehesüzemben minsen megismerni,
denkinek meg
ezért a Príma
van a saját rész
Dressz Kft.
feladata a mellNYÍLT
tartó gyártásNAPOT TART.
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Találd meg önmagad nálunk! Állás minimum érettségivel +autó
+laptop szükséges. Önéletrajzodat küldd: kiss.fne09@gmail.
com-ra (KINOLA PLUSZ Kft.)
Tehergépkocsi vezetõt keresek
nemzetközi munkára billenõs és
mozgópadlós szerelvényre. Baukó
Trans Kft. 06-20/9417-891

Tezola Trade Kft. keres külsõ
hõszigetelésben jártas szakmunkásokat, kõmûves hideg- és melegburkoló, festõ szakmunkásokat. Hosszútávú stabil munkahely,
kiemelt fizetés. 06-70/3378-432,
06-70/7776-264. E-mail: info@
tezola.com
SÜTÕKER Zrt. (Békéscsaba)
pék munkatársat keres nappali
mûszakra. Jelentkezni önéletrajzzal a sutokerrendeles@
t-online.hu címen lehet.
Tezola Trade Kft. számítógépes
ismerettel rendelkezõ irodai-, raktárvezetõi munkatársat keres. Angol nyelvtudás elõny. 06-70/3378432
Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat keres nemzetközi autóipari
cég gyõri és mosonmagyaróvári munkahelyére. Versenyképes fizetés mellé, cafeteriat, szállást, munkába járást,
bérelõleget biztosítunk. Érd.:
06-70/415-9020, JOBmotive
Kft.

Mezõgazdasági gépkereskedés B
kategóriás jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkezõ szervizszerelõt keres békéscsabai munkavégzéssel. Farkasagro Plusz Kft.
Tel.: 06-30/3498-133

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!

Nyugdíjas, több évtizedes üzemeltetési gyakorlattal csõszerelõi
állást keresek, víz, fûtés és
gõzszerelés, valamint gázszerelést
(utóbbit 20 éve nem gyakorlom),
de hegesztõi munka is érdekel.
06-30/230-5683

Heti 2 alkalomra magánház takarítást vállaló, tapasztalt hölgyet keresek. Jelentkezéseket “MEGBÍZHATÓ” jeligére a Szuperinfó Munkácsy utcai irodájába kérem (Békéscsaba, Munkácsy u. 13.).
Békéscsabán körzeti ápolói munkakörbe E-kategóriás vagy diplomás ápolói végzettséggel körzeti
nõvért keresek. 06-20/614-7752
(Dr. Bielik Terézia)
CO hegesztõket, lakatosokat keresünk Kecskemétre, nettó 12001600 Ft/óra +prémium. OptimusFerrum Kft. 06-70/329-7554
Csabai sörözõbe pultos valamint
táncos lányokat felveszek. Vura
Ferenc magánvállalkozó. 06-30/
8866-932

C, E kategóriás jogosítvánnyal és
GKI kártyával rendelkezõ gépkocsi
vezetõket keresünk hosszú távú
folyamatos munkára. Tel.: 06-20/
959-1452 (Bíró Trans Plusz Kft.)
Gyõri fémipari partnerünkhöz
keresünk betanított munkás,
géplakatos, CNC-gépkezelõ, autószerelõ,
villanyszerelõ
munkakörbe dolgozókat. Amit
biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási támogatás, bérelõleg. Érd.: 06-70/
415-9021, JOBmotive Kft.
Ausztriai Nightclub hostess mun-

Étterembe, pizzériába konyhai kisegítõt, pizzafutárt és felszolgálót
felvesz Békés Pizza Kft.
bar1288@gmail.com, 06-70/
532-5442
Békéscsabán húsiparban jártas
szakmunkást keresünk. Pribránszki és Váczi Kft. 06-70/6155168, 06-20/349-1078
Csatlakozz a csapatunkhoz!
Nyugat-magyarországi (Gyõr,
Mosonmagyaróvár és Sopron
környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásajánlataiból válogathatsz (betanított lakatos, targoncás, CNC-s,
hegesztõ stb.), ahol kiemelt
bérezést, ingyenes szállást,
utazást, valamint bérelõleget
és hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklõdni 8-20 óráig a
06-70/639-9920 telefonszámon, JOBmotive Kft.

kára keres csinos lányokat 19
éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95,

06-30/

313-3516 (Pabian&Partner).

Könnyû tanyai munkára, állatgondozó-gyakorlattal rendelkezõt ottlakással felveszek.Tel.: 0630/843-3322, Tóth Imre.

Pénzpiaci termékek értékesítésében járatos kollégák jelentkezését
várjuk. Hasznos Inform Kft. 0630/935-8054
Homlokzatszigetelésben jár tas
embereket és kõmûveseket alkalmaznék. Tornyi Zoltán 06-30/8205146
Gyere és dolgozz velünk! Autóipari multi keres betanított
munkakörbe, biztonsági öv összeszerelõ kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 mûszakos
munkarendbe. A szállás és a
bejárás megoldott. Kiemelkedõ bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t,
bérelõleget is biztosítunk.
Érd.: 06-70/600-9021, JOBmotive Kft.
Szigetszentmiklósi Oázis Wellness Parkba karbantartót keresünk gépész-, vízvezeték szerelõvagy villanyszerelõ végzettséggel,
versenyképes fizetéssel, bentlakási lehetõséggel. Tel.: +36-70/
242-0893 hétköznap 8-18 óra között.

2019. január 12.
MUNKA

Kecskeméti áruszállító cég keres
sofõröket EU-ban történõ munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal,
B kategóriás jogosítvánnyal furgonra. Bérezés: km-, hétvégi pénz,
üzemanyag megtakarítás. Minimum nettó 270.000 Ft/hó. Jelentkezni a 06-70/418-1428-as telefonszámon, illetve a bito@
bitointertrans.hu e-mail címen lehet. (Bitó Intertrans)
Békéscsabai munkavégzésre
keresünk betanított lakatos
és lakatos munkavállalókat!
Feltétel fémipari végzettség, vagy
releváns fémipari tapasztalat!

Juttatások: Alapbér
+ teljesítménybér + cafeteria!
Próbaidõ után havi
nettó 200-230 ezert Ft.
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Építõipari cég keres békéscsabai
munkákhoz kõmûvest és segédmunkást. East-West Invest Kft.
+36-70/2925-203
I N G AT L A N

Nagytemplom közelében jó állapotú, 3 szobás polgári ház eladó.
06-30/946-2971
Békéscsabán, új építésû 104 m2es földszintes családi ház, ez évi
átadással, kulcsrakészen vagy
szerkezetkészen leköthetõ. CSOK
lehetõséggel is. 06-30/7229-887

Hitelek és CSOK
soron kívüli ügyintézése, 16 éves
gyakorlattal, felelõsségvállalással.

06-20/353-92-72
Befektetésre Kazinczy lakótelepen
1 szoba +étkezõs lakás eladó.
06-30/551-4221

Szarvason, belvárosi polgári vályogház, két lakással eladó. +3620/390-7095
1 szobás lakást vennék Békéscsabán. 06-20/9730-510
Békéscsaba belvárosában, a piac
és a Csaba Center közelében lévõ
53 m2-es, 2 szobás, felújított földszinti tégla lakás, azonnal beköltözhetõen eladó. 06-30/935-8054
Békéscsaba belváros közeli, kétszobás, felújított 2. emeleti téglalakás eladó. +36-20/390-7095
Lakást vagy kisebb házat vásárolnék készpénzzel. 06-30/935-8054
Békéscsabán, Jamina közepén
2+1 félszobás, 80 m2-es kertes
családi ház eladó. 06-30/9358054

500 m -es telek, lebontandó házzal eladó Békéscsabán. 06-70/
6435-179

Gyulán, a Damjanich utcában
apartmanozásra, irodáknak alkalmas 2 db lakás eladó. 06-30/9462971

Gyõr-Moson-Sopron
megyei
munkára betanított dolgozókat keresünk azonnali kezdéssel nõi
csapatunkba. Szállás biztosított.
+36-30/362-4338 Quality Job
Kft.

Új építésû belvárosi lakások leköthetõek 31-170 m2 ig. Lift, garázs,
kert vagy terasz. 06-30/946-2971

Gyulán, Wesselényi utcában, 4 lakásos társasházban lakások leköthetõk. 06-70/631-2563

Kazinczy lakótelepen egyszobás,
egyedi gázos, elsõ emeleti erkélyes lakás eladó. 06-20/9417-891

Békéscsabán, hajnali munkára
hírlapkézbesítõt keresünk. Érdeklõdni: H-P 8-16-ig. 06-30/
598-5424 Flóra Press Bt.

Mezõmegyer központjában, Kossuth u. 3. alatti 800 m2 építési telek, rajta levõ kis házzal eladó. Ir.
ár: 3,5 MFt. 06-30/710-8377

Mezõmegyer központjában (Kossuth u. 3.) 800 m2-es építési telek,
rajta lévõ kis házzal eladó. Ir.ár:
3,5 MFt. 06-30/710-8377

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,
vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen.

A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus
Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium

digitális oktatási
asszisztens
munkakörbe keres
munkatársat.
Az álláspályázat beadásának
határideje:

2019. január 20.
Beadás az alábbi e-mail címre:

allas@begart.hu
Fakitermelésben jártas eszközzel
rendelkezõ munkatársakat keresünk. Bakony Logger Kft. 06-30/
852-5041
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Penza lakótelepen 2 szobás lakás
eladó. +36-70/621-0186
Békéscsaba, Dohány u. 19., 624
m2-es, közmûvesített építési telek
eladó. Telken belül: víz, villany,
csatorna. Gáz a telek elõtt. Ir.ár:
3,2 MFt. 06-30/905-3228
Tanyát vásárolnék (komfor tos,
komfort nélkülit), akár termõfölddel együtt. 06-20/9220-990
Városközponti, belsõ 2 szintes lakás a Csaba Center közelében eladó. +36-70/621-0186
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
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
Északi soron eladó téglaépítésû
családi ház. +36-70/935-4431
Sorház eladó. 06-30/1971-160

Dobozi pékségbe péket vagy betanított péket felveszünk. Callide
Trade Kft. 06-30/9850-801
Szobafestõt és szakmunkást és
építõipari segédmunkást felveszünk. BAZSI-ÉP Hungary Kft. 0630/9154-124

Kazinczyn lakás eladó. 06-30/
7428-642
Lázár utcán házrész eladó. +3670/935-4431
Omaszta környéki telek eladó. 0630/9584-890
Belvárosi lakás eladó. 06-30/
197-1160

Gyulán, új építésû társasházi lakás eladó. 06-30/946-2971
Lencsésin 3. emeleti 53 m2, 1+2
félszobás, nyílászáró cserés, felújított, liftes lakás 10,9 MFt-ért eladó. 06-20/270-2201
Békéscsabán, Nyugati kertvárosban 90 m2-es sorház, garázs eladó. 06-30/911-7668
Jaminai 3,5 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Ir.ár: 14,3 MFt.
06-30/9562-215
Klapka utcán, Gyulán 2 lakásos
ház eladó. 06-30/946-2971
Jamina elején eladó egy kétszobás, felújított polgári lakás, 2
garázzsal. Irányár: 8,9 MFt Tel: 0620/502-0207
Békéscsabán, a kórház közelében
eladó egy 110 m2-es, igényesen
felújított családi ház, kétállásos
garázzsal. Irányár: 25,75 MFt Tel:
06-20/502-02507
Békéscsabán a Tesco közelében
eladó egy háromszobás, jó állapotú családi ház, nagy garázzsal. Irányár: 13,9 MFt Tel: 06-20/
502-0207
Békésen, buszmegállóhoz közel
eladó egy második emeleti, kétszobás,
felújított,
egyedi
cirkófûtéses, erkélyes lakás.
Irányár: 6,7 MFt Tel: 06-20/5020207
Békéscsabán, a Szabadság téren
2. emeleti, kétszobás, egyedi
gázos lakás eladó. Ár:11,9 MFt
Érd: 30/418-8373

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

ELEKTRONIKAI
ÖSSZESZERELÕ
Feladat:
• autóipari alkatrészek összeszerelése
Elvárásaink:
• legalább általános iskolai végzettség,
• jó kézügyesség, jó látás, monotóniatûrés,
• többmûszakos munkarend vállalása,
• a felvételi teszt sikeres megírása.
Amit kínálunk:
• kiemelkedõ bérezés,
• jó munkakörülmények,
• stabil, biztos munkahely.

RAKTÁROS
Feladatok:
• beérkezõ alapanyagok és segédanyagok átvétele,
• anyagkiadás/anyagmozgatás a gyártás számára,
• folyamatos leltározás,
• szállítóeszközök be- és kirakodása,
• készáru kiszállításra történõ elkészítése,
• göngyölegek kezelése.
Elvárásaink:
• Középfokú iskolai végzettség
• Targoncavezetõi jogosítvány
• Precizitás és rendezett munkavégzés
• Nagyfokú önállóság
• Alapvetõ számítástechnikai ismeretek
Munkavégzés helye minden munkakör esetében:
• Békéscsaba
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
kérjük, küldje el mobiltelefonszámát tartalmazó
önéletrajzát a következõ elérhetõségek egyikére.
Postacím: Hirschmann Car Communication Kft.
5600 Békéscsaba Csorvási út 35.
E-mail: bekescsaba-hr@te.com
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MÁR OKOSTELEFONON IS!

I N G AT L A N

ALBÉRLET

Füzesgyarmaton tágas 5 szobás
családi ház, 782 nm-es telken
12,4 MFt +36-70/454-1952

Békéscsabán, kertes házban 1-2
fõnek igényes bútorozott, háztartási gépekkel felszerelt albérlet kiadó. 06-70/677-1101, 66/436093

Békésen Damjanich utcában elõkertes, jó állapotú családi ház 5,2
MFt +36-70/454-1952
Ügyfeleim részére keresek Békéscsaba és környékén lévõ ingatlanokat. +36-70/454-1952
Sürgõsen eladó Kétsopronyban,
jól megközelíthetõ 5754 nm-es terület. 1,3 MFt +36-70/454-1952
Mezõberényben nagy területen
lévõ, tágas, nyílászáró cserés családi ház 6,5 MFt +36-70/4541952
Szabó Pál téren 3 szobás, erkélyes, 84 m2-es, téglalakás eladó,
akár bútorozva is. 14,45 MFt
+36-70/454-1952

Békéscsabán dolgozónak albérlet
kiadó. 06-30/592-6809
Albérlet kiadó Békéscsaba belvárosában. 06-20/2644-463
Különbejáratú bútorozott udvari
szoba kiadó. Érd.: Békéscsaba,
Bessenyei u. 77. sz. alatt.
Békéscsabán, Kazinczyn 3. emeleti, felújított, bútorozatlan, kétszobás lakás kiadó. 06-70/312-3542

Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, selyembaromfit és postagalambot vásárolok. Érd.: 06-30/
843-3322

Kiadó Pásztor utcai 48 nm-es, 2.
em-i, egyedis lakás hosszú távra.
65 eFt/hó+rezsi +36-70/4541952

Keleti kertekben 72 m2-es családi
ház eladó 11.99 MFt +3670/454-1960

Lencsésin 1+2 szobás, 3. emeleti felújított, lakás hosszútávra bérelhetõ. 75 eFt/hó+rezsi +3670/454-1952

Kisszik utcában elsõ emeleti 2+1
félszobás erkélyes lakás eladó
13,35 MFt +36-70/454-1960

Kiadó hosszú távra Kazinczyn 1.
em-i 2 szobás, erkélyes lakás. 70
eft/hó+ rezsi +36-70/454-1952

44-es fõút mellett felújított tanya
eladó. +36-70/454-1955

1+1 szobás, erkélyes, belvárosi
lakás kiadó! 80 000 Ft/hó +3670/454-1955

3 szobás lakás eladó a belvárosban! +36-70/454-1955

Á L L AT

Nagysúlyú hízók eladók. 66/432221
Eladó 1 éves kaukázusi juhász
kan. Könnyen kezelhetõ, okos kutya, más jószágokkal is jól kijön.
06-30/876-4971
200-250 kg hízók eladók. 06-20/
456-8934

Város szívében eladó vagy kiadó
94 m2-es nagyportálos üzlethelyiség. 06-30/946-2971
Orosházi úton 31 nm-es üzlet
eladó 4,5 MFt +36-70/454-1960
GÉPJÁRMÛ

Barna tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2
kg-os, ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ 550 Ft/db-tól.
06-30/860-2627

MEZÕGAZDASÁG

2,75 hektár szántó Muronyban
eladó. 06-30/677-1654
Autót vásárolok bármilyet, állapottól függetlenül. Lejárt mûszakisat
is. 06-30/714-0304

Malacok, süldõk, kis súlyú hízók
hasítva eladók. 06-30/605-8961
TÁRSKÖZVETÍTÉS

WAGNER ÉS TSA KFT.

Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantáziád szab határt. 06-20/3678959
Hölgyeim! 54 éves, 184 cm magas, romantikus, spor tkedvelõ,
káros szenvedélyektõl mentes,
szingli férfi ismerkedne kedves,
vonzó hölggyel 40-60 éves korig.
SMS: 06-20/6153-403
Társközvetítés. 06-30/355-2039
O K TAT Á S

Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal.
06-20/382-5374, 66/442-517
Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörömépítõ képzés indul 2019. február
7-tõl, Crystal Nails szervezésében. Békéscsaba, Gyóni Géza u.
14-16. 06-70/578-8553. Nysz:
E001007/2015/A002
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Hízók, húsjellegûek Békéscsabán
eladók. 06-20/9445-957

Keresek kiadó mûhelyt Békéscsabán 60-80 m2-ig. 30/925-4700

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

Élelmiszerek gyártására alkalmas
mûhely kiadó. 06-30/401-8633

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

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

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat
Szervizmunkák

Háztáji hízók eladók. 06-30/3393995

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó

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.

Vörös tojótyúk házhoz szállítva
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Malac, hízó hasítva eladó. 06-20/
3535-189

Centernél garázs kiadó. 06-30/
230-6469

Békéscsabán, belvárosi irodaház
elsõ emeletén található berendezett irodahelyiségbe bérlõtársat
keresek. 06-30/9530-025

Nagysúlyú fehér hízók eladók. 0670/222-2332

Békéscsabán, belvárosban utcára
nézõ, bútorozott házrész kiadó.
45.000 Ft/hó +rezsi. 06-70/2307184

Kieg Abc mögött harmadik emeleti kétszobás lakás eladó 9,25 MFt
+36-70/454-1960

A Szarvasi út és a Nagy Antal utca
keresztezõdésénél, tetõtéri lakás
eladó! 13.5 MFt +36-70/4541955

Egy jerke és egy kos eladó Békéscsabán. Érd.: 66/749-214

Húsjellegû fehér, kb. 230 kg hízó
eladó Békéscsabán. 450,- Ft/kg.
06-20/430-6895

Békéscsabán, a sétálóutcában 2
szobás lakás kiadó. Érd.: 0630/9584-183 és 06-30/627-2712

1000 m2-es telek eladó az Attila
utcában! 10.4 MFt +36-70/4541955

Állatorvos hétvégén, háznál
(kiv. ló, marha), Békéscsabán
és környékén
8-14-ig. Dr.
Vanatka Zsolt 06-30/410-7930

Békéscsabán, belvárosi lakás
+garázs kiadó. 100.000,- Ft/hó
f.inzaghi@freemail.hu

Ó-Körös partján 2735 m2-es beépíthetõ telek eladó 6,99 MFt
+36-70/454-1960

Családi ház eladó a Vadvirág
utcában! 25.9 MFt +36-70/4541955

Hízók eladók. Érdeklõdni 18 után.
06-30/646-2624

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

Piros rendszámú multikárt keresek megvételre. 06-70/281-2586
Vásárolok mûszaki hibás, törött,
sérült autót 2002-2019-es évjáratig. 06-20/975-1501

Gázüzemû jármûvek
javítása,
vizsgáztatása.
Autógáz tartályok
cseréje, gázbiztonsági szemle.
WAGNER ÉS TSA KFT.
Békéscsaba, Berényi út 133.
06-30-304-6646

EGÉSZSÉG

Egészséges termékek diszkont
áron, kiszállítással.
www.egeszsegesek.hu
Rendelés: 06-30/935-8054
GONDOZÁS

Idõsgondozást, takarítást vállalok.
06-70/381-1736
Idõs néni gondozását vállalom éjjel, nappal, 3 napos váltással. 0670/232-8559
ÜDÜLÉS

Síelés Erdélyben 2019. február
17-23. félpanzióval 49.000 Ft/fõ.
Tel.: 06-30/324-8287
S Z O L G Á LTAT Á S

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

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

Suzuki SX4 téli gumi garnitúra felnivel eladó. 06-30/9781-161
Autókat, kisteherautókat vásárolok azonnali készpénzfizetéssel! Bármilyen korú, állapotú érdekel. 06-30/231-7750
Fiat Ducato 6 személyes, körbe
üvegezett, mûszaki 2020. májusig, jó motorral eladó. 06-70/6363417

06-30/939-7720
Fogtechnika. Fogsorkészítés, fogsorjavítás, fogsortisztítás. Békéscsaba, Lázár 35. 06-30/630-5864
Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpintechnikai munkákat. 06-70/9775150
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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

ÉPÍTÕANYAG
KERESKEDÉS
BÉKÉSCSABA, TOMPA U. 2/1.
(Jaminában a Repülõhíd lábánál)
Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 8-16-ig

TÜZELÕVÁSÁR!

Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biztosítása. Raktározási lehetõség rövid idõre is.

ISO 9001

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

HITELEK

továbbá

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

LENGYEL DIÓSZÉN

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

KALODÁS TÛZIFA
Mindenféle TAKARÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS garanciával.

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK

cca. 6300 kcal

7800 Ft/q
78 Ft/kg

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!

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

TÕZEG-BRIKETT
ca.5290 kcal, cca: 10,5 kg/csomag

Ft/csomag
670
cca: 63,8 Ft/kg

M2

TISZTÍTOTT
LIGNIT DIÓSZÉN

BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

2600-3000 kcal, 25 kg/zsák

Ft/zsák
1250
50 Ft/kg
Kérje kötelezettség nélküli ajánlatunkat.

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

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Érvényes 2019.01.12-2019.01.26-ig,
ezen belül a készlet erejéig!

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

turi.jozsef-tj@bonag.hu

T.: 66/438-635, 30/336-6092, 30/466-3832

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

Autókárpitozás. 30/2282-447

Lakatosmunkák. Igényes kerítések, korlátok, kapuk, rácsok, elõtetõk kivitelezése. 06-70/4214374

Kisteher- és személyautó bérelhetõ. 06-20/262-3962

Bútorkárpitozás. 30/2282-447

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

Költöztetés, áruszállítás. Hetényi
Tamás 06-30/435-2968

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

Automata mosógépek javítása.
Elektron Bt. 06-30/304-4622,
66/454-561

Lakások, családi házak felújítását vállaljuk rövid határidõvel, garanciával. Ajánlatkérés:
06-20/497-5461

E GY É B

Kõmûvesmunkát, burkolást, festést, hõszigetelést vállalunk. 0670/325-4882

INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
10 q-tól kedvezmény!

70/5587-037•30/487-6676

Céges épületek bontását, tereprendezését vállalom. 06-70/7037905

Kazánkészítés bármely méretben.
Könnyûszerkezetes kapu rendelhetõ. 06-30/928-1085

Villanyszerelés, hibaelhárítás, villanybojlerek javítása, EPH kiépítés. 06-70/945-7660

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

Épületek bontását, alapásást,
mindenféle fuvarozást vállalok.
06-70/703-7905

EUTR: AA5903782

Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Szobafestést, mázolást, villanyszerelést, laminált parkettázást
vállalunk. 06-70/345-2861
Felújítaná, áthúzatná régi használt bútorát? 06-30/465-9846,
www.karpitosmunkak.hu

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele.
Hívásra házhoz megyek. 0630/924-3867
Bádogos munkát vállalok. 06-30/
292-2720, 06-70/224-8075
Könyvelõt keres? Megtalálta. Hívjon bizalommal. 06-30/548-0211
Vállalunk, hõszigetelést, kõmûvesmunkát, tetõfelújítást, új tetõ
felhúzását, panel lakások felújítását. Hívjon bizalommal! Számlaképesek vagyunk. 06-30/912-2114

Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó
Fuvar 06-30/9550-504
Számítógép, laptop, nyomtató javítás helyszínen vagy háztól-házig.
06-70/702-3316

Vízsugaras vágás 2D+3D= 5tengelyes! Alumínium, réz, gumi,
üveg, mûanyag, márvány, acél vágása vízzel bérmunkában. E-mail:
vizvagas@crazygroup.hu Tel.:
+36-30/262-0156
Bármilyen bádogos munkát vállalok. Tetõbeázás elhárítás, elõnyös
áron. 06-30/668-2081
Gázipari, mûszaki, biztonsági felülvizsgálat. Gázkazánok karbantartása, javítása, cseréje, gázszerelés. Szûcs Mihály e.v. 06-30/
811-9907
Költöztetés, lomtalanítás, raktározás garanciával, nagy térfogató teherautóval, vidékre is. Számlával.
06-30/4088-125
Kõmûvesmunka, burkolás, festés.
06-30/798-5375

Könyvet, bakelit és CD lemezt,
egyéb hagyatékot, régi játékot vásárolok. 06-70/625-3685

Teljesen száraz vastag
(10 cm) tölgy szelezék
konyhakészre
29 Ft/kg
vágva
T Ö L GY, B Ü K K

1 m rönk
Kugli
Konyhakész

30 Ft/kg
31 Ft/kg
32 Ft/kg

A tûzifa fedett helyen tárolt!

10 q felett árkedvezmény!
Ingyenes, gyors házhoz szállítás!

06-30/2877-935
06-70/623-0795

EUTR: AA5879874

SZÁRAZ MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
1-2 m-es rönk 30 Ft/kg
kuglizva
31 Ft/kg
konyhakész
32 Ft/kg

Költöztetés, szállítás. 06-30/3691501

Gyerekjátékot veszek kis és nagytételben is. 06-20/291-6305
Tölgy konyhakész tûzifa, füstölésre fûrészpor kapható. +3620/ 396-6642 AA0053378
Készpénzért háztartási, lakásfelszerelési, konyhai eszközöket,
porcelánokat, nippeket vásárolok.
06-20/291-6305

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba,
Gorkij u. 6. 66/436-226, 0630/481-8071
Kõmûvesmunkát, vizes, repedezett épületek kezelését, vályogház
felújítást, tetõátfedést cserepes lemezzel vállalunk. Érd.: 06-70/3842651,
www.valyoghaz.webnode.hu
Teljes lakásfelújítást vállalunk,
akár anyaggal együtt. 06-30/8205146

Szécsény kertben kert, láncfûrész, Stihl 211 ms eladó. 0620/429-7977
Lomért lomtalanítás. 06-70/6041523
Teljes hagyaték felvásárlása.
Használt bútor adás-vétel. 0670/604-1523
Farsangra gyermek-, felnõtt jelmez Békéscsabán. 06-70/6771101, 66/436-093
Ami Önnek felesleges, én megveszem. Házhoz megyek. 06-30/
907-3706

Ázsia Centrum. Gyula, Szent István u. 15. sz. üzlet, értesíti Tisztelt
Vásárlóit, hogy az általa értékesített “100 LED minilucciole LED”
megnevezésû
WT-LED-100C
(Csomagoláson REF: 1200743 típusjelzésû) világító asztali dísz elnevezésû díszvilágítási füzért a
Mûszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Fõosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 2018. november 20-án a forgalomból kivonta. A termék használata égési sérülést és áramütést
okozhat. Kérjük, hogy aki vásárolt
a termékbõl, az szíveskedjen viszszavinni az üzletbe, ahol visszakapja a termék árát. Ázsia Centrum 5700 Gyula, Szent István u.
15.
NAGY SÚLYÚ SERTÉSBÕL VALÓ
KOLBÁSZHÚS ÉS KULÁRÉ KAPHATÓ.
Kedvezményes árú
sertés- köröm, farok
499 Ft/kg
Sertés oldalas
1.099 Ft/kg
Marhaszegy-oldalas 1.099 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

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
308-9416
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
Régi motorokat keresek, Simson,
Jawa, MZ stb., akár hiányos vagy
romos is lehet. 06-20/572-5142
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 0670/624-5475
Kályha, teakályha, LED TV, kenyérsütõ, olajsütõ, 2 m-es radiátor
eladó. 06-30/367-8304
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Szalonunk elnyerte az Ilcsi referencia szalon minõsítést,
amirõl most kaptuk meg a tanúsítványt, amelyhez hosszú
évek kitartó munkájára, folyamatos innovációra és tanulásra volt szükség.
Arc- és testkezeléseink során kizárólag 100%-ig natúr és
bio Ilcsi kozmetikumokat használunk. Hiszünk abban,
hogy a természet mindenre kínál megoldást az arcszépítés és a test kezelés minden területén a fiatal és az idõsebb korosztály számára egyaránt.
Mesélnél az Ilcsirõl néhány mondatban?
Az Ilcsi,mint kozmetikai márka több,mint fél
évszázados múltra tekint vissza. Folyamatosan
megújulva,mindig a modern kor kihívásaihoz
igazodva. A mai napig családi vállalkozásként
mûködõ cég minden terméke elsõsorban a természet mûve, amelyeket növényi hatóanyagok
felhasználásával állítanak elõ, parfüm, parabén
és konzerválószer mentesen. Ilcsi néni már
gyermekkorában a füveket és virágokat gyûjtötte és lelkesen tanulmányozta hatásmechanizmusukat, így szerzett tudását átadva generációkon keresztül. Ilcsi néni 1958-ban fektette le a
cég alapjait, bejárta a világot és számos kongresszuson meghívott vendégként megosztotta
tapasztalatait.

Milyen kezelésekre nyílik lehetõség
a szalonban?
Arc és testkezelésekre egyaránt van lehetõség,
modern minden igényt kielégítõ gépekkel, a hagyományos és a modern kezelési eljárásokat ötvözve.
A kezelések során fontosnak tartjuk a géppel
történõ hatóanyag bevitelt, mert az fokozza a
hatás tartósságát és már egy kezeléssel is látványos eredményt tudunk elérni.
Arckezeléseknél ultrahang, iontoforézist,
mikrodermabrációs mélyhámlasztást, delejezõ
mikromasszázst, E-light rádiófrekvenciás kezelést végzünk professzionális Ilcsi natúrkozmetikumokkal személyre szabottan, bõrtípusnak
megfelelõen.
Az E-light technológia beépíthetõ az arckezelés menetébe is,hiszen a rádiófrekvencia elõmelegítés segítségével megnyitja a sejteket és így
további hatóanyagok felvételére elõkészíti a
bõrünket. Ugyanakkor ránckezelésre, érkezelésre, pattanásos-acnés bõrök kezelésére is jól
alkalmazható, kiváló végleges szõrtelenítésre is.

Milyen módon történik
a végleges szõrtelenítés?
A készülék éppen ott összpontosítja a szélessávú energiát, ahol a szõrtermelésért felelõs sej-

tek találhatóak a bõrben. A végleges szõrtelenítés kezelés során ez a készülék a sötét, világos,õsz szõrszálak ellen is jó eredménnyel használható. A fototermolízissel végzett végleges
szõrtelenítés 100%-os eredményt hoz. Egyedülálló és a legmodernebb rádiófrekvenciás gépi
technológia a megyében, melyet nagy sikerekkel alkalmazunk szalonunkban már 15 éve.

Milyen új gépi technikákat alkalmaztok?
Több új kifejezetten a test kezelésére specializálódott gépet használunk. Amelyek egyaránt
alkalmazhatók kozmetikai és egészség megõrzõ-javító kezelésekre. Az egyik ilyen a CaviLipo ultrahangos testzsírbontás,amellyel a különbözõ testrészekre rakódott zsírpárnácskákat
el tudunk tüntetni. Már az elsõ kezelés után cmben mérhetõ a különbség, 3-4 kezelés után már
jelentõs eredmény tapasztalható, mind emellett
a narancsbõrös területekkel is hatékonyan felveszi a harcot. Igénybe vehetõ a kozmetikában
kollagénes szolárium is.

Mennyire összeegyeztethetõ
a szolárium a bõr egészségével?
A nálunk megtalálható kollagénes szolárium,
a bõr nedvesség felszívó és megtartó képességét
javítja, így a bõr láthatóan regenerálódik. Látható fénytartománya 500-800 nm között mozog,
ami bizonyos sejteket enzim képzõdésre ösztönöz, ezzel hozzák létre a bõr kollagén ill. elasztikus rostjait. A bõrre gyakorolt jótékony hatása
mellet a téli napfényszegény idõszakokban jól
használható a D-vitamin képzõdés elõsegítésére.

Az UH (ultrahang) és az iontoforézis
az arckezeléseknél milyen célt szolgál?
Az UH hullámai megrezegtetik a sejteket így
ezzel hõhatás keletkezik és a sejtek sejtfala
megnyílik, míg az iontoforézis pici elektromosság útján végez sejtnyitást, így az értékes hatóanyagok mélyebbre hatolnak. A gépi kezelés kb.
50 szeresre növeli a hatóanyagok felszívódását, mintha csak kézzel masszíroznánk a bõrbe mindezt.

Említést tettetek a mikrodermabráziórol
is, de még nem beszéltünk róla.
Milyen kezelésekbe építhetõ be,
illetve milyen kezelések során
szoktátok alkalmazni?
Ez a más néven mikrohámlasztást jelent, amivel elsõsorban heges, pattanásos, illetve pigmentfoltos-májfoltos bõröket tudunk kezelni és
halványítani. Még jelentõsebb a hatékonysága,
ha pl. egy pigment-ill. májfoltos bõr esetében
beépítjük egy halványító kezelés keretei közé.
Egy egyszerû tisztító vagy regeneráló kezelés
során is szoktuk használni bõrradírozás céljából,mert ezzel tudjuk még fokozni a kezelés során a bõr tápanyag felvevõ képességét. Elsõsorban az elhalt hámsejtek eltávolítása és ezzel a
bõrkép egyenletessé tétele a célunk vele. Acnéspattanásos, vagy heges bõr esetén kb. 60-70%os eredmény tudunk elérni, felmutatni egy 4-6
alkalmas kezelés végén.

Ingyenes bemutató
arckezelések és testkezelések:
Face lifting kezelés: váltóáram segítségével
történõ az arc teljes izomzatát átdolgoztató kezelés, amellyel csökkenek a mélyebb barázdák,
mimikai ráncok. Feszesedik az arc kontúrvonala, ezáltal fiatalabb kinézetet kölcsönöz.
Arc ultrahang: hidratáló anyagokkal tölti fel a
bõr mélyebb rétegeit, így csökkenek az apróbb
ráncocskák az arcon, pl.: szem, száj, homlok
környékén.
Rádiófrekvenciás arckezelés: elõmelegíti a
bõrben lévõ sejteket, ezzel a bõr sokkal befogadóbbá válik a hidratáló-regeneráló hatóanyagokkal szemben. Fokozza a kollagén és az elasztikus rostok kiépülését.
Alpha Spa: egyedülálló száraz szauna, amely
méregteleníti a szervezetet,fokozza az anyagcsere folyamatokat, ezzel elõsegítve a súlycsökkenést. Narancsbõr ellenes ill. súlycsökkentõ
kúrakezeléshez elengedhetetlen.
Kollagénes szolárium: 500-700 nm közötti látható fénytartomány, ami enzimek termelésére
készteti a sejteket. Ez az enzimtermelõdés teszi
lehetõvé a kollagén és elasztikus rugalmas
bõrrostok kialakulását-regenerálódását. Használatával a bõr nedvesség megkötõ és megtartó
képessége a duplájára nõ.

Az ingyenes nyílt napunk idõpontja:
2019. január 25. péntek.,
amire elõzetes idõpont egyeztetés szükséges

a 06-70/881-81-81-es telefonszámon,
vagy személyesen a kozmetikában,
Békéscsaba, Szigetvári utca 1. szám alatt.

