TAKÁCS-MÁTHÉ ILDIKÓ

csontkovács
Csontkovácsolás
• becsípõdés-,
• ficam-,
• rándulás-,
• húzódás kezelése
Biorezonanciás
állapotfelmérés
Biocom
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Telefonos bejelentkezés:

+36-70/36-37-453

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK
új lakás építésére és vásárlására,
használt lakás vásárlásra, ill. bõvítésre is.
Teljes körû ügyintézéssel, díjmentes
tájékoztatással és felelõsségvállalással.

HITELEK

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

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

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

bekescsaba.
szuperinfo.hu

A TAPPE Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági, Szolgáltató Kft.
állást hirdet azonnali kezdéssel

RAKODÓ

munkakörben békéscsabai telephelyére.
A rakodói állás betöltéséhez 8. általános iskolai
végzettség szükséges.
Béren kívüli juttatás: jutalmazási rendszer alapján
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a:
balog.zoltan@grnkft.hu e-mail címen,
valamint elõzetes egyeztetést követõen
(Tel.: 06-30/218-5638)
a Békéscsaba, Felsõnyomás 231. szám alatt.
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Szobafestõ szakmunkást felveszünk. BAZSI-ÉP Hungary Kft.
06-30/9154-124

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!

Piacvezetõ nemzetközi céghez
keresek értékesítõ munkatársakat! Amit adunk: átképzés, fix
+jutalék, bónuszok! Amit várunk: min. érettségi +autó
+laptop. Jelentkezés: küldje
önéletrajzát a kiss.fne09@
gmail.com-ra! Kiss Ferencné
egyéni vállalkozó.

Békéscsabai munkahelyre ételkiszállítót, pincér t, húselõkészítõt felvesz a Gazsó és Niko
Békéscsabán fõ vagy mellékál- Kft. 06-30/9834-103
lásban precíz takarítást vállalok.
Magánszemélyeknél is. 06-70/
349-4341
Mezõgazdasági gépkereskedés
B kategóriás jogosítvánnyal és
gyakorlattal rendelkezõ szervizszerelõt keres békéscsabai
munkavégzéssel. Farkasagro
Plusz Kft. Tel.: 06-30/3498-133
Békéscsabai munkavégzésre
keresünk betanított lakatos
és lakatos munkavállalókat!
Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!

Juttatások: Alapbér
+ teljesítménybér + cafeteria!
Próbaidõ után havi
nettó 200-230 ezert Ft.
Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,
vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen.

Ausztriában élõ édesanya keres fiatal, nõi alkalmazottat ottlakással, bejelentve, biztosítva.
Jogosítvány szükséges, nyelvtudás nem feltétel. Patrícia Fux
Tel.: +36-20/961-9584, +43699-1700-2208
Tetõszigeteléshez segédmunkásokat felveszek. 06-30/9388053 Pálfy Tetõszigetelõ Kft.
Legyen Ön a jövõ tanácsadója.
Kezdõ támogatás 1.000.000 Ft.
Érdeklõdni: 06-20/399-0808
Daru Mária
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
06-70/466-3160-as telefonszámon, illetve a bito@
bitointertrans.hu e-mail címen
lehet. Bitó Intertrans Kft.

Békéscsabai cég gyakorlattal
rendelkezõ nemzetközi gépkocsivezetõt keres (C+E+GKI).
Békés megyei indulás és érkezés. Heti 2 nap itthon. Former
Trans Bt. 06-30/9551-603
Partnercégünkhöz keresünk
munkavállalókat békéscsabai munkavégzésre.
Infó: 06-20/934-4016.
Work Force Kft.
Békéscsabára lángossütõ hölgyet keresek büfébe. Nyugdíjas
elõnyben. Jónás Ferenc ev. 0670/779-1308
A GYOMA TRADE KFT.
gyomaendrõdi szarvasmarhatartó
telepére hosszú távú-, folyamatos
munkára,

mezõgazdasági gépszerelõ-,
karbantartó (lakatos)
munkakörbe, kiemelkedõen magas
jövedelem -, illetve dolgozó és
családbarát munkabeosztás mellett

munkatársat keres.
Elõny: gépszerelésben szerzett több
éves gyakorlat. Részletes felvilágosítás
személyesen. Jelentkezni a
06-30/883-6422 telefonszámon lehet,
hétköznap 8-16 óra között.

Ács, állványozó szak- és segédmunkás kollégákat keresünk békéscsabai munkahelyre. 06-30/240-7740 Tetõ Körös
Kft.

C, E kategóriás, GKI kártyás
gépkocsivezetõt és beugrós, alkalmis gépkocsivezetõt keresünk belföldes, ponyvás teherautóra. 06-30/9455-579 Manolo
CO hegesztõket, lakatosokat Trans Kft.
keresünk Kecskemétre, nettó Költöztetéshez, takarításhoz
1200-1600 Ft/óra +prémium. férfi munkaerõt keresünk. Érd.:
Optimus-Ferrum Kft. 06-70/ 06-30/9381-399. Hocz és
Medvegy Kft.
329-7554

Nyílászárók
ajtó•ablak•üvegajtó•redõny•bútor

Mûanyag, fa, alumínium
Beltéri ajtó
Redõny, szúnyogháló
Mûanyag nyílászáró
akár 3 hét alatt!
Korcsok Edit egyéni vállalkozó

Békéscsaba, Bartók Béla út 14.
Nyitva tartás: H-P: 900-1600

06-20/476-33-65

w w w. k e z s a b l a k . h u

Telefonos idõpont-egyeztetésre
békéscsabai munkatársat keresünk. (Saját számítógép elõnyt
jelent.) 06-70/771-2521 Hrabovszky Pálné e.v.
Autószerelõt keresünk békéscsabai szervizünkbe. Feltételek:
Önálló munkavégzés, érettségi,
legalább három éves szakmai
gyakorlat, B-kategóriás jogosítvány. Érdeklõdni lehet telefonon: 06-30/754-2683, vagy
Globálpraxis Bt. Békéscsaba,
Bocskai utca 31.
Gyõr-Moson-Sopron megyei
munkára betanított dolgozókat
keresünk. Férfiak és nõk jelentkezését egyaránt várjuk, ingyenes szállással. +36-30/7093150, +36-70/236-7297 (Quality Job).
Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozókat keres nemzetközi autóipari cég gyõri és mosonmagyaróvári munkahelyére.
Versenyképes fizetés mellé,
cafeteria-t, szállást, munkába járást, bérelõleget biztosítunk. Érd.: 06-70/4159020, JOBmotive Kft.
Az Adapt Kft. targoncásokat keres Gyõrbe, Tatabányára,
Oroszlányba, 2-3 mûszakos
munkarendbe, versenyképes fizetéssel, szállással és heti hazautaztatással. Tel.: 06-70/8822105

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

Homlokzatszigetelésben jártas
embereket és kõmûveseket alkalmaznék. Tornyi Zoltán 0630/820-5146
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.: 0670/600-9021, JOBmotive
Kft.
Tehergépkocsi vezetõt keresek
nemzetközi munkára billenõs és
mozgópadlós szerelvényre. Baukó Trans Kft. 06-20/9417-891
I N G AT L A N

Gyulán, Wesselényi utcában, 4
lakásos társasházban lakások
Reklámújságok és napilapok leköthetõk. 06-70/631-2563
kézbesítésére békéscsabai ker- Békéscsabán, Jamina központi
tes övezetbe, szabadidõvel ren- részén, csendes utcában, eladó
delkezõ munkatársat keresünk. egy 70 m2-es felújítandó csa06-20/2732-382 Vegyi Futár Kft.
ládi ház, 900 m2-es telken. IráA Koncsek Trans Kft. megbíz- nyár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20/502ható gépkocsivezetõt keres fur- 0207
gonra, csak nemzetközi fuvarozásban szerzett gyakorlattal. Ki- Hitelek és CSOK
zárólag dolgozni akarók hívjanak! soron kívüli ügyintézése, 16 éves
gyakorlattal, felelõsségvállalással.
Érdeklõdni: +36-20/416-6840

06-20/353-92-72

Gyõri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított
munkás, géplakatos, CNCgépkezelõ, autószerelõ, villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés,
cafeteria, szállás, munkába
járás, hazautazási támogatás, bérelõleg. Érd.: 0670/415-9021, JOBmotive
Kft.

Gyulán, sétálóutcán teljesen felújított földszinti lakás irodának,
üzlethelyiségnek, apartmannak
eladó. 06-70/672-1975
Békéscsabán, Tavasz utca folytatásában eladó 130 m2-es
családi ház, 3600 m2-es telekkel, 12.737 m2-es szántóval.
+36-20/540-3700

Bónom-zug vízparti telek, épüTezola Trade Kft. keres külsõ lettel együtt eladó. 06-70/274hõszigetelésben jár tas szak- 7659
munkásokat, kõmûves hideg- Elsõ emeleti lakás eladó. 06és melegburkoló, festõ szak- 30/197-1160
munkásokat. Hosszútávú stabil
munkahely, kiemelt fizetés. 06- Békéscsabán, Kenderföldeken
“D” kategóriával rendelkezõ a- 70/3378-432, 06-70/7776- telek eladó. 06-30/483-9574
utóbuszvezetõt keresünk Buda- 264. E-mail: info@tezola.com Békéscsabán, a Csaba Centerpest környéki szerzõdéses járahez közel eladó 137 m2-es,
tunkra. Szállást biztosítunk. 06- CO2 hegesztõket, ipari fébelsõ 2 szintes, központi fûtésû
70/9844-630, h-p: 8-15 óráig, nyezõket, lézervágó gépkeház. +36-20/540-3700
zelõket
keresünk
kiskunmajVentona Trans Kft.
sai munkahelyre, hosszú Békéscsabán, a Kórház közeléFogorvost keresünk Mosonma- távra. Kiemelten magas bégyaróvárra, protetikai és kon- rezés, utazási költségtérí- ben eladó egy 1,5 szobás jó álzerváló fogászati beavatkozástés, szállítás vagy igényes, lapotú házrész. Irányár: 6,9
hoz, akár részmunkaidõben, kidíjmentes szállás biztosí- MFt. Tel.: 06-20/502-0207
emelt bérezéssel. Önéletrajzot a
tott. 06-70/384-7636,
Békéscsabán, Andrássyn 1.
vitadent@t-online.hu címre kéfemmunka.eu@gmail.com
emeleti 64 m2-es lakás eladó.
rünk. Érd.: Vitadent Kft: +36(Cor-Tex Euro Kft.)
70/3600-336
06-70/7717-401
Dunaharaszti Pékség áru
összekészítõ kollégát keres
éjszakai mûszakba, kiemelt
bérezéssel. Szállás biztosított! Tel.: 06-70/935-2572
Calypso Pékség Kft.
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Kazinczy lakótelepen egyszobás, egyedi gázos, elsõ emeleti
Lakáshitelek és CSOK ügyinté- erkélyes lakás eladó. 06-20/
zés díjmentesen. 06-70/393- 9417-891
4201
Békéscsabán, társasház építéKészpénzes ügyfelem részére
sére alkalmas belvárosi telek
Békéscsabán 1,5, 2 szobás laeladó. 06-30/946-2971
kást keresek. 06-20/390-7095
Keresünk eladó, kiadó családi
Mezõmegyeren 900 m2-es
házat, lakást, tanyát, nyaralót,
közmûvesített építési telek elaüdülõt, telket, termõföldet, ipari
dó. 06-70/321-2821
ingatlant, egyéb ingatlant, orBékéscsabán, belvároshoz szág bármely területérõl bel-,
közel, zöldövezetben, a Tró- külföldi vevõink részére. Tóth
fea utcában 1600 m2-es kar- János 06-20/9220-990
bantartott, jó beépíthetõségû Békéscsabán, belvárosban, 3
építési telek eladó. Ir.ár: 5,9
lakásos sorházban, 100 m2-es,
MFt. Érd.: 06-70/339-1110
3 szobás lakás (felújított fürdõVI. kerületi, kétszintes sorház, szoba, konyha) garázzsal, kertazonnal beköltözhetõen eladó, tel eladó. Irányár: 13,9 MFt.
cserelehetõséggel. 06-70/511- Tel.: 06-30/418-8373
I N G AT L A N

6543
Békés belvárosában, kiváló helyen, eladó egy 160 m2-es, kitûnõ állapotú sorházi lakás,
hangulatos pihenõkerttel, garázzsal. Irányár: 25,5 MFt. Tel.:
06-20/502-0207
Békéscsabán, Jaminában sorház építésére alkalmas telek
eladó. 06-30/946-2971
Társasház eladó. 06-30/1971160

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

Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve Békéscsaba belvárosában, 2.
hétvégi házat keresünk megvé- emeleti 1+2 félszobás, ameritelre. 06-20/9220-990
kai konyhás lakás kiadó. 06-20/
Dobozon kockaház eladó. 06- 274-9398
30/197-1160

Békéscsabán, belvárosi apartBékéscsabán, Csaba Center man kiadó. (Kétórás üzleti megközelében csendes, sétányra beszélésre is.) 06-20/388nézõ, liftes, új építésû, geother- 0862
mikus fûtés/hûtésû házban la- Békéscsabán, az Andrássy út
kások és parkolóhelyek leköt- elején 2 szobás lakás kiadó.
hetõek. 06-30/946-2971
Tel.: 06-30/627-2712 és 06Házrész eladó. 06-30/197- 30/9584-183

Belvárosban, 80 m2-es, belsõ
1160
2 szintes lakás eladó. 06-70/
948-0527

ALBÉRLET

Lakást vagy kisebb házat vásá- Különbejáratú összkomfortos
rolnék készpénzzel. 06-30/935- másfél szobás utcai házrész kiadó. Érd.: Békéscsaba, Besse8054
nyei utca 77. sz. alatt.
Dánfokon eladó összközmûves
Kazinczyn, 4. emeleten, üres
belterületi nyaraló. Irányár: 6
lakás hosszú távra kiadó. 06Békéscsaba, Dohány u. 19., MFt. Tel.: 06-70/883-8061
70/389-8260
2
624 m -es, közmûvesített épíBékéscsabán, Jamina közepén Békéscsabán kertes ház kiadó
tési telek eladó. Telken belül:
2+1 félszobás, 80 m2-es ker- 65.000 Ft +rezsi. 06-70/408víz, villany, csatorna. Gáz a tetes
családi ház eladó. 06-30/ 6658
lek elõtt. Ir.ár: 3,2 MFt. 06-30/
935-8054
905-3228
Tanya bútorozva kiadó, ottlaGyulán, Damjanich utcában Keresek ügyfeleim részére Len- kással. 06-30/577-1604
vállalkozásra, szoba kiadásra csési lakótelepen lakást/kertes Békésen kertes ház kiadó. 06alkalmas 4 lakás, együtt eladó. házat. 06-70/948-0527
30/897-4203
06-30/946-2971
Tanyát vásárolnék (komfortos, 2 szobás üres lakás kiadó Bé60%-ban elkészült kertes ház komfort nélkülit), akár termõ- késcsabán, Bartók Béla úton.
földdel együtt. 06-20/9220-990 06-30/9586-901
eladó. 06-30/197-1160

Békéscsabán, belvárosban igényesnek lakás kiadó. 06-20/
9615-443
Belvárosban 2 szobás kertes
ház kiadó. 06-30/558-6979
Egy-másfél szobás lakást, házrészt bérelnék. 06-30/3990549
Lakás kiadó. 06-70/598-3012
Lencsésin kétszobás, bútorozott lakás kiadó. 06-30/9394973
Békéscsabán szoba kiadó dolgozóknak, kaució nélkül. 0670/520-1608
Békéscsaba belvárosában kétszobás, bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. 06-30/
9457-328
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Gipszkartonozás,
tetõtér beépítés
kedvezõ áron,
csúcsminõségben.

Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr
nagy választékban.

OZORÁK PLUSZ Bt.

Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást
is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Békéscsaba ,
4-e
es Honvéd utca 19.
T: 06-3
30-3
3474-6
643
Á L L AT

Malacok + hízók eladók. 0670/9451-664
Malac, hízó hasítva eladó. 0620/3535-189

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

Új OKJ képzések indulnak
az OKT-OPERISZ Kft-nél
(5600 Békéscsaba, Luther u. 12.):

• Kisgyermekgondozó
- nevelõ
(E-000623/2014/A004)

Kosok, vágóbirkák eladók. 0670/395-8793

• Szociális asszisztens

Eladó 2 db, 4 hónapos magyartarka üszõ Körösladányban.
140.000 Ft/darabja. (Fix ár!)
Tel.: 06-30/420-6520

06-30/620-8282, 66/643-997

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

(E-000623/2014/A006)

Telefon:
e-mail:

oktoperiszplusz@gmail.com.

Francia anyanyelvû tanár tanítást, fordítást és tolmácsolást
vállal.
06-20/382-5374,
66/442-517
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Eladó 2 db, 6 hónapos Limousin apaságú üszõ Körösladányban. 135.000 Ft/darabja. Tel.:
06-30/420-6520

Autó- és karosszériás mûhely
kiadó vagy eladó. 06-30/9255999

Tyúkvásár! Földön nevelt, nem
ketreces, gyönyörû tollas, 14
hónapos tyúk 690 Ft/db, 20 dbra +2 db ajándék. Ingyenes
szállítás. 06-70/776-3007

Békéscsabán 94 m2 es üzlethelyiség eladó. 06-30/946-2971

Békéscsabán 218 m2-es üzletBarna tojótyúk, jó tollazatú, kb. helyiség reális áron eladó. 062 kg-os, ingyenes házhoz szál- 30/946-2971
lítással megrendelhetõ 550 Gyulán 60 m2-es üzlethelyiség
Ft/db-tól. 06-30/860-2627
eladó. 06-30/946-2971

Kipufogó- és autójavítás. BéS Z O L G Á LTAT Á S
késcsaba, Mogyoró u. 7. 06Veszélyes és beépített fák kivá30/9255-999
gása, gallyazása, alpinipari
munkák, referenciákkal. 06-70/
Autókat, kisteherautókat veszek. Azonnali készpénzfize- 337-0708
téssel! Bármilyen érdekel.
Keleti is. 06-30/231-7750

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
VW Polo 1.4 benzines 2005-ös áron; alpintechnikai munkákat.
Comfor tline klímás, garantált 06-70/977-5150
163.000 km-rel, szép állapotban eladó. 06-70/636-3417
DUGULÁSELHÁRÍTÁS Ácsmunkát vállalok. 06-70/
Békéscsaba és vonzásFiat Ducato 6 személyes, körbe körzetében. Hétvégén is. 509-2281
Kedvezõ áron garanciával.
üvegezett, mûszaki 2020. máBármilyen bádogos munkát,
06-30/939-7720
jusig, jó motorral eladó. 06-70/
bármilyen tetõ javítását, ács
636-3417
Lakatosmunkák. Igényes kerí- munkát, széldeszka javítását,
tések, korlátok, kapuk, rácsok, szigetelõ lemez javítását vállaFord Focus 1.6 Trend kombi klíelõtetõk kivitelezése. 06-70/ lom, Lindab lemez anyagbemával, magyarországi valós
421-4374
szerzéssel. 06-70/355-8049
km-rel, ezüstmetál színben,
megkímélt állapotban eladó. Cserépkályha, kandalló, kemen- Költöztetés, áruszállítás. Hece, nyári konyha, gyümölcs- tényi Tamás 06-30/435-2968
06-70/419-8879
aszalók, húsfüstölõk építése, jaEGÉSZSÉG
Villanyszerelõ munkákat vállavítása. 06-30/557-9814
Egészséges termékek diszkont Kõmûves - hidegburkolást, lunk. Gyorsan, precízen, kedvezõ áron. 06-30/903-8758
áron, kiszállítással.
száraz építészetet - vállalunk
www.egeszsegesek.hu
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masgaranciával. 06-20/613-2228
Rendelés: 06-30/935-8054
százsra várom kedves vendégeimet. 06-70/245-8384
GONDOZÁS

Kiadó vagy eladó 1100 m2-es
fedett raktárcsarnok frekventált Ápolást, gondozást vállalok.
helyen. Érd.: 06-70/431-2550 06-20/988-8265

MÁR OKOSTELEFONON IS!

TÁRSKÖZVETÍTÉS

ÜDÜLÉS
Békéscsabai ajándéküzlet áru60 év körüli hölgyet keresek készlettel, bérleti joggal eladó.
Március 8-12-ig észak-Erélettársnak. 06-30/9455-433
06-20/562-3565
délybe útitársat keresek. 06-30/
Békéscsabán ismerkednék.
GÉPJÁRMÛ
9455-433
06-20/940-6503

Társközvetítés.
2039

06-30/355-

Kényeztetõ masszázs ápolt 40es hölgynél, belvárosban. Csak
fantáziád szab határt. 06-20/
367-8959
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518

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

MEZÕGAZDASÁG

Tolmet Astat rövidtárcsák bevezetõ áron. Tel.: 06-30/349- Bádogos, ácsmunkát, tetõfe8133 Farkasagro Plusz Kft.
dést, tetõjavítást vállalok. 06Tisztított (fémzár tisztaságú) 30/313-7110
lucernamag eladó. Ár: bruttó Szobafestést, mázolást, hideg600 Ft/kg. 06-70/541-5599
burkolást vállalunk. 06-30/
MTZ traktorok kiváltására alkal- 9154-124

Autókat, kisteherautókat vásá- mas új Hattat traktorok 50-110
rolok évjárattól, állapottól füg- LE kategóriában készletrõl elaAranykalászos gazda, méhész, getlenül. 06-20/975-1501
dók. Használt traktor beszámídajka, eladó, boltvezetõ, vatás, finanszírozás helyben megyonõr, vendéglátó OKJ-s kép- Gázüzemû jármûvek goldható. Új MTZ-320.4, MTZzések. A tanfolyam és távoktajavítása,
820, MTZ-820.2 , MTZ-892.2
tás
helye
Békéscsabán.
vizsgáztatása.
traktorok vizsgáztatva rendelwww.okjcentrum.hu E: 000846
Autógáz tartályok
hetõk. Tel.: 06-30/349-8133
/2014/A001122 (06-30/310cseréje, gázFarkasagro Plusz Kft.
8934
biztonsági szemle.
Matematika, fizika, kémia külö- WAGNER ÉS TSA KFT. Mezõgazdasági gépek szerviBékéscsaba, Berényi út 133.
zelését, javítását vállalom. Manóra és érettségire való felké06-30-304-6646
jernyik László 06-70/771-3381
szítés. 06-20/804-7817
O K TAT Á S

Takarítást, gyermekfelügyeletet, idõsgondozást vállalok. 0630/420-7926

Lomtalanítást megegyezés
szerint vállalok. 06-30/8287727

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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Bármilyen bádogos munkát
vállalok. Tetõbeázás elhárítás,
Bármilyen bádogos munkát széldeszka felújítása, javítása,
vállalok, esõcsatorna 2500 kúpcserép rendezése, kenése
Ft/m munkadíjjal, Lindab lemez elõnyös áron. 06-30/668-2081
anyagbeszerzéssel, széldeszka
javítás, tetõszigetelés, ácsmunBútorkárpitozás.
06-30/2282-447
ka, lambériázás. 06-70/5664598
Mûanyag nyílászárók gyártása
és beépítése, szúnyoghálóval
Autókárpitozás.
és redõnnyel. Ingyenes áraján06-30/2282-447
lat készítés rövid határidõvel.
Automata mosógépek javítása. +36-70/358-8606
Elektron Bt. 06-30/304-4622, Bontás nélküli kádfelújítás ga66/454-561
ranciával. 06-20/991-7728

LAPZÁRTA

S Z O L G Á LTAT Á S

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk

Gyors, ingyenes szállítás.
10 q-tól kedvezmény!

06-20/462-9787

EUTR: AA5958063

Rönk
30 Ft/kg-tól
Kugli
31 Ft/kg-tól
Konyhakész 32 Ft/kg-tól
Kalodás 1 m3
20.000 Ft

Kisebb, nagyobb kõmûvesmunkát, lakásfelújítást, belsõ
átalakítást vállalok. 06-70/5573769

SZERDA
16 ÓRA

Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6. 66/436226, 06-30/481-8071
Víz szerelés, és csõtörések javítása. 06-30/3726-448
Teljes lakásfelújítást vállalunk,
akár anyaggal együtt. 06-30/
820-5146
Épületek bontását, alapásást,
mindenféle fuvarozást vállalok.
06-70/703-7905

Költöztetés! Piacképes áron,
áruszállítás garanciával. KisSorselemzés, kár tyajóslás, Szabó Fuvar 06-30/9550-504
családi, párkapcsolati problé- Burkolást, laminált parkettázást
mák, szerelemkötés, átok-ron- vállalok. 06-20/480-7091
tás levétele. Hívásra házhoz Teljes körû, helyszíni üvegezés,
megyek. 06-30/924-3867
biztosítós számlára. 06-30/
742-3507
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540

KOLBÁSZHÚS ÉS KULÁRÉ KAPHATÓ.

(Készlet erejéig.)

Vízsugaras vágás 2D+3D= 5- Kedvezményes árú
köröm, farok
499 Ft/kg
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés- tengelyes! Alumínium, réz, gu- sertésSertés oldalas
1.099 Ft/kg
, villanyszerelés. Lakásfelújítás, mi, üveg, mûanyag, márvány, Marhaszegy-oldalas 1.099 Ft/kg
Békéscsaba, Rövid u. 2.
acél vágása vízzel bérmunkáburkolás. 06-30/504-7970
06-70/615-5168, 06-20/349-1078
ban. E-mail: vizvagas@
Szobafestés, mázolás korrekt crazygroup.hu
Tollat veszek, házhoz megyek.
áron. 06-70/417-7663
Tel.: +36-30/262-0156
06-30/741-2122
Lakások, házak villanyszerelé- Kisteher- és személyautó béMindenféle lomot, hagyatékot
se, hibaelhárítás legálisan. 06- relhetõ. 06-20/262-3962
veszek, házhoz megyek. 06-30/
70/261-8905
Extra masszázst vállal 40-es, 907-3706
masszõrhölgy,
Villanyszerelés hétvégén is. szakképzett
mindennap Orosházán. Tel.: 06- Tûzifa áráért komplett szoba06-70/514-1346
30/853-9695
bútorok eladók. 06-20/380Laptop-, számítógép-, nyom8668
E
GY
É
B
tató javítás, csere otthonában
(5.000 Ft munkadíjig). 06-70/ Tollat, porcelánt vásárolok. 06702-3316
20/920-8511
Hûtõgépek, fagyasztók hely- Gyerekjátékot veszek kis és
színi javítása: Szívós Ferenc. nagytételben is. 06-20/291Tel.: 06-70/311-9907
6305

Jól mûködõ gáztûzhely olcsón
eladó. 06-30/551-4221
Disznóvágó asztalt, satupadot,
gyalupadot, tollat, hagyatékot
veszek. 06-30/828-7727

Könyvelõt keres? Megtalálta. Hagyatékot, régiséget, mindenHívjon bizalommal. 06-30/548- félét veszek. Megbízható. 06- Minõségi új paplan, párnák
0211
30/308-9416
kaphatók. 06-30/9455-433

Keményfa brikett házhoz szál- Bontott építési anyagok, pala
lítva (500 kg felett) 60 Ft/kg eladó. 06-70/428-4576
áron rendelhetõ. 06-30/2078Termelõi vörös-, fehér bor pa860
lackozva eladó. Békéscsaba,
11 késes Pöttinger Gruber ela- Berényi út 58.
dó. 140-180 LE-t igényel. Tel.:
Dominant nyomdagépek,Gra06-30/446-3364
fopress GPE stancológép, valaTeljesen száraz vastag
mint Adast maxima 80-as vá(10 cm) tölgy szelezék
gógép eladó. Tel.: 06-30/9154konyhakészre
29 Ft/kg 119
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

Szobafestést, mázolást, villanyszerelést, laminált parkettá- Készpénzért háztartási, lakászást vállalunk. 06-70/345-2861
felszerelési, konyhai eszközöFelújítaná, áthúzatná régi ket, porcelánokat, nippeket váhasznált bútorát?
sárolok. 06-20/291-6305
www.karpitosmunkak.hu,
06-30/465-9846
NAGY SÚLYÚ SERTÉSBÕL VALÓ

Száraz fûrészpor füstöléshez
Békéscsabán és Gyulán eladó.
06-30/2078-860
Lomért lomtalanítás. 06-70/
604-1523

Nyár, akác, kõris tûzifa eladó
házhoz szállítással. Tel.: 06Bármit megveszek, régi és új 70/626-6187, 06-30/523-0302
dolgot, hagyatékot. Tel.: 06-30/ EUTR: AA5937228
287-9886
Festményeket, régiséget készVásárolnék lakatos, bádogos pénzért vásárolok, értékbecsgépeket, élhajlítót, fúrógépet, lést vállalok. 06-30/9983-766
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógé- Teljes hagyaték felvásárlása.
pet, kompresszor t, inver ter t, Használt bútor adás-vétel. 06kis gépeket. 06-70/624-5475
70/604-1523
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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

