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Mezõgazdasági társaság
könyvelõ munkatársat keres

Hocz és Medvegy Kft.
Karnevál Velencében!
Nagyszabású záróprogram!
márc. 1/3.
Autóbusszal Békéscsabáról,
szállás Padovában, Velence és
Murano sziget - üvegfúvó mûhely,
Miramare kastély látogatás
37.900 Ft/fõ, diák 33.900 Ft/fõ

Olasz tengerpart - Rosolina Mare
július 27/aug.3.
szállodában félpanzióval, autóbusszal,
gazdag programmal:
Garda-tó, Verona, San Marino, Velence
129.900 Ft/fõ

Horvát tengerpart - Omis
nyaralás a dalmát tengerparton
aug. 31/szept.7
Krka vízesés, Trogir - Split,
Dubrovnik, Brac szigeti hajókirándulás, hazaútban a festõi Mostar
59.000 Ft-tól elhelyezéstõl függõen.
Programjainkról kérje részletes
tájékoztatónkat vagy tekintse meg
web oldalunkon!
www.zenittours.hu
www.bekestourist.hu
VÁRJUK SZERETETTEL:

Békés Tourist
Bcs., Andrássy út 10. 66/323-448
Zenit Tours
Bcs., Andrássy út 4. 66/453-210

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

Fõbb feladatok, munkák:
• vevõ-szállító számlák könyvelése
• banki folyószámla könyvelése
• pénzügyi vegyes tételek könyvelése
• könyvelés elõkészítése
• számlák kontírozása
• vevõ-szállítói tartozások nyilvántartása
• készlet és tárgyieszköz könyvelése
• fõkönyv - fõkönyvi kartonok egyeztetése
• részvétel az évvégi beszámoló elkészítésében
• precíz-pontos munkavégzés
Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú gazdasági végezettség vagy pénzügy-számviteli
végzettség;
• 2 év könyvelõi szakmai tapasztalat;
• Word, Exel felhasználó szintû ismerete;
• adózási jogszabályok naprakész ismerete;
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
• legalább középfokú végzettség;
• kulturált megjelenés;
• nagyfokú rugalmasság, terhelhetõség.
Bérezés:
• megegyezés alapján
Munkába lépés napja:
• azonnal
Munkavégzés helye:
• Békéscsaba külterület

(Csabatáj Zrt.)

Jelentkezés módja:
Önéletrajzát fizetési igény feltüntetésével várjuk
a kiszely.andrea@csabataj.hu e-mail címre.
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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

Víz-, gáz-, központi fûtésszerelõ
szakmunkást keresünk Békéscsaba és környéke munkákhoz.
Csiernyik Arnold 06-30/5909111

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!

CO hegesztõket, lakatosokat keresünk Kecskemétre, nettó
1200-1600 Ft/óra +prémium.
Optimus-Ferrum Kft. 06-70/
329-7554
Tezola Trade Kft. keres külsõ
hõszigetelésben jártas szakmunkásokat, kõmûves hideg- és melegburkoló, festõ szakmunkásokat. Hosszútávú stabil munkahely, kiemelt fizetés. 0670/3378-432, 06-70/7776-264.
E-mail: info@tezola.com

Békéscsabai munkavégzésre
Békéscsabai sörözõnkbe 1 fõ
keresünk betanított lakatos
fõállású, vagy beugrós pultos
és lakatos munkavállalókat!
kolléganõt keresünk. 06-30/
Feltétel fémipari végzettség,
A Hocz és Medvegy Kft. költöz9562-215 (Online-Cassa Kft.)
vagy fémipari tapasztalat!
tetéshez, takarításhoz fõállású
Juttatások: Alapbér
Gyulára, általános karbantartói munkavállalót keres. Érd.: 06+ teljesítménybér + cafeteria!
munkakörbe azonnali belépéssel 30/9381-399, 06-30/3301-404
Próbaidõ után havi
nettó 200-230 ezert Ft.
felveszünk, gyakorlattal rendelÉpítõiparban jár tas kõmûvest
kezõ szakmunkást, “ezermes- keresek, helyi viszonylatban. 06- Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon,
ter t”. Jogosítvány szükséges. 30/289-5344 Napkor-Ép Kft.
vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen.
HSA Kft.
Bérezés megegyezés szerint!
Édességüzembe keresünk nõi
VIFA 2007 Kft. Telefon: 0036betanított édesipari segédmun- Házvezetõnõt keresek vidékre
30/432 4242
kásokat illetve 2 fõ (férfi) meg- ottlakással 50-65 éves korig. 06bízható, jó szakmai készségekkel 70/208-4221
rendelkezõ cukrászt. Jelentkezni
személyesen az alábbi címen: Gyõri fémipari partnerünkhöz
Prevail Co Kft. 5630 Békés, keresünk betanított munkás,
Szent Pál sor 3. illetve a 06-66/ géplakatos, CNC-gépkezelõ,
autószerelõ, villanyszerelõ
417-388 telefonszámon lehet.
munkakörbe
dolgozókat.
Hegesztõt, lakatost keresünk Amit biztosítunk: versenykészegedi mûhely- ill. országos vi- pes fizetés, cafeteria, száldéki munkára. +36-70/457- lás, munkába járás, hazauta2050 FID-Fémtech Kft.
zási támogatás, bérelõleg.
Lovászt keresek társast, idõsebb Tel.: 06-70/415-9021, JOBis lehet. Lakás megoldott. Geren- motive Kft.
Autószerelõt és karosszéria la- csér László 06-70/431-6766
Villanyszerelõ munkatársat kekatost keresek. 06-30/925-5999
Takarítót keresünk Békéscsabá- resünk Siófokra. Bér: 11-13.000
Purcsi György
ra, az Almáskerti Ipari Parkba
Ft/nap. Szállás biztosított. info@
Erzsébeti Pékség keres szak- iroda takarítására heti egy alkakaraszvill.hu Kárász-Vill Kft.
képzett bolti eladót és cukrászt. lomra kb. 3-4 órás munkára.
Horváth Csaba 06-70/325-4837 Tel.: 06-30/349-8133
Gyõr-Moson-Sopron megyei
Farkasagro Plusz Kft.
munkára nõi- férfi betanított
Értékesítésben jártas, vezetõi
dolgozókat keresünk azonnali
ambiciózus egyén jelentkezését Lakatos ismeretekkel rendelkezõ
kezdéssel. Szállás biztosított.
villanyszerelõt
keresek
békésvárom. Minimum érettségi. 06csabai munkára. Nyugdíjas is le- +36-30/709-3150, +36-70/
30/498-0297 Ferri Plusz Kft.
het. Durkó Gyõzõ 06-20/9620- 236-7297, Quality Job Kft.
Tehergépkocsi vezetõt keresek 896
Székesfehérvári ruhaválogató
nyerges, billenõs szerelvényre.
Építõiparban jártas (lakatos, bá- üzembe egy mûszakos munkaBaukó Trans 06-20/9414-891
dogos) szak- és segédmunkást rendben betanított munkásokat
Nagyszerû
munkalehetõség keresünk. Gold Rien Kft. 06-20/ keresünk. A munkaidõ H-P-ig 8hosszú távra (150-200 EFt/hó). 9869-565
17 óráig tart. Szállást biztosíMinimum érettségi. Jelentkezés Szobafestõ szakmunkást felve- tunk! Jelentkezni fényképes önéönéletrajzzal kiss.fercse61
szünk. BAZSI-ÉP Hungary Kft. letrajzzal a textradekft@gmail.
@gmail.com Ferri Plusz Kft.
com címen lehet. (Textrade Kft.)
06-30/9154-124

Fõállású 8 órás udvarost kere- Balatontól 330 km-re, Budasünk Békéscsabára. Tel.: 06-30/ pesttõl 200 km-re, Pécsõtl 250
349-8133 Farkasagro Plusz Kft. km-re Mezõmegyeren építési telek eladó (Kossuth u. 3.) a Kultúr
Csatlakozz a csapatunkhoz! mellett, a nyugdíjas otthonnal
Nyugat-magyarországi (Gyõr, szemben 3,5 MFt irányáron elMosonmagyaróvár és Sopron herdálnám. 06-30/710-8377
környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok állásaján- Jaminában, Szegfû utcán 3 szolataiból válogathatsz (betaní- bás, felújítandó családi ház elatott lakatos, targoncás, CNC- dó. Ir.ár: 9,7 MFt. 06-30/9562s, hegesztõ stb.), ahol kiemelt 215
bérezést, ingyenes szállást, Mezõberényben 2,5 szobás
utazást, valamint bérelõleget nappalis jó állapotú, központi fûés hosszú távú munkát bizto- téses, klímás ház új garázzsal,
sítunk. Érdeklõdni 8-20 óráig melléképülettel, gazdasági épüa 06-70/639-9920 telefonszá- lettel eladó. Ir.ár: 6,5 MFt. 06mon, JOBmotive Kft.
70/532-2170
Békéscsabai munkahelyre ételkiszállítót, pincér t, húselõkészítõt felvesz a Gazsó és Niko
Kft. 06-30/9834-103
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.: 06-70/6009021, JOBmotive Kft.

Építési telek eladó Békéscsaba,
Bojtár u. 50. Tel.: 06-20/3970397
Eladó lakást keresek Békéscsabán, ügyfeleink részére. +3670/935-4431
Békéscsabán 1080 m2-es telek,
házzal eladó. Érdeklõdni: 06-20/
924-3886
Felajánlanék egy ideális helyet
álmai házának Békéscsabán. Betegség miatt. 06-30/966-7422
Körös partra nézõ telek eladó,
Keleti ker tekben. 06-30/5682625

Mezõmegyer
központjában
(Kossuth u. 3.) 800 m2-es építési telek, rajta lévõ kis házzal
Városközponti, belsõ 2 szintes
eladó. Ir.ár: 3,5 MFt. 06-30/710lakás a Csaba center közelében
8377
eladó. +36-70/621-0186
Békéscsabán, Nyugati kertváLakáshitelek és CSOK ügyintérosban 90 m2-es sorház, garázs
zés
díjmentesen.
PSZÁF:
eladó.06-30/911-7668
00000375. 06-70/393-4201
Készpénzes ügyfelem részére
Belvárosi lakás eladó. 06-30/
Békéscsabán 1,5, 2 szobás la197-1160
kást keresek. 06-20/390-7095
I N G AT L A N

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

06-20/353-92-72

PSZÁF: 3588532

Nyílászárók

Mezõmegyeren (Békéscsaba
VII. ker.) eladó 60-as években
épült 70 m2-es kertes családi
ház garázzsal, melléképületekkel.
Ir.ár: 8,5 MFt. 06-30/654-0838

Gyulán, Epreskert utcában jó állapotú családi ház eladó. Ir.ár:
18,5 MFt. 66/324-929, 06-70/
394-2829
Békéscsaba, Dobozi úti körforgalomnál telek eladó. 66/324929, 06-70/394-2829

Keresünk eladó, kiadó családi
házat, lakást, tanyát, nyaralót,
Kertes ház eladó. 06-30/197- üdülõt, telket, termõföldet, ipari
1160
ingatlant, egyéb ingatlant, ország
Belvároshoz közeli kisebb telek bármely területérõl bel-, külföldi
vevõink részére. Tóth János 06eladó. 06-30/339-2695
20/9220-990
Mezõmegyer központjában új
ház építésére alkalmas nagy te- VI. kerületi, kétszintes sorház
lek, felújítást igénylõ házzal ela- garázzsal, azonnal beköltözhetõen eladó, akár cserelehetõséggel
dó. 06-70/775-1239
is. 06-70/511-6543
Dobozi út elején 2650 m2-es építési telek eladó. 06-20/3651- Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvé271
telre. 06-20/9220-990
Északi soron téglaház eladó, kis
Békéscsabán, Rákóczi utcában
telekkel. +36-70/935-4431
4 szobás, 1600 m2-es telken 19
Sorház eladó. 06-30/197-1160 MFt-ért, Mokry utca elején 2,5
Szigetvári utcában ikerház ela- szobás 10 MFt-ért családi házak
eladók. 06-70/671-9302
dó. +36-30/600-3544
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Békéscsabán telek eladó, elcserélhetõ. 06-20/4488-558
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Hízó, malac hasítva is, egész évben eladó. 06-20/3535-189

Tyúkvásár! Aranyosi tyúkváBékéscsaba, Dohány u. 19., sár 1 éves vörös tojótyúk,
szép tollasak 600 Ft/db. In624 m2-es, közmûvesített építési
gyenes házhoz szállítás. Tel.:
telek eladó. Telken belül: víz, vil- 06-30/171-6635
lany, csatorna. Gáz a telek elõtt.
Ir.ár: 3,2 MFt. 06-30/905-3228
Tojótyúk, mélyalmos, jó tollazaTanyát vásárolnék (komfortos, tú, 15 hónapos sárga tyúk 680
komfort nélkülit), akár termõ- Ft/db. 10 db-ra 1 db ajándék. Infölddel együtt. 06-20/9220-990 gyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. 06-30/896-8811
ALBÉRLET

Barna tojótyúk, jó tollazatú, inBékéscsabán, Rákóczi utcában gyenes házhoz szállítással megcsaládi ház kiadó. 06-70/671- rendelhetõ 550 Ft/db. 06-30/
9302
860-2627
Békéscsabán, Kazinczy lakóteTÁRSKÖZVETÍTÉS
lepen, elsõ emeleti kétszobás,
06-30/355bútorozott lakás hosszú távra ki- Társközvetítés.
2039
adó. 06-30/4181-835
Összkomfortos utcai és külön- Békéscsabán, 37 éves vidám,
bejáratú bútorozott házrészek ki- nyitott, formásan teltkarcsú,
adók. Érd.: Békéscsaba, Besse- dúskeblû ismerkedne. 06-30/
646-1217
nyei u. 77. sz. alatt.
Bútorozatlan, 2 erkélyes, 2
szoba + nagy nappalis albérlet
kiadó Békéscsaba belvárosában.
06-20/2644-463

60 körüli hölgyet keresek élettársnak. 06-30/9455-433

Szép szõke hölgyet keresek korhatár nélkül. Gáláns leszek hozBékéscsabán kertes ház kiadó zád. 06-30/715-8532
65.000 Ft + rezsi. 70/408-6658 Kényeztetõ masszázs ápolt 40- Békéscsabán, Lencsési úton üzes hölgynél, belvárosban. Csak lethelyiség (garázs) eladó. 06Á L L AT
fantáziád szab határ t. 06-20/ 20/390-7095
Galamb és kisállat börzét tartunk 367-8959
Baromfibolt eladó, kiadó
békéscsabai Sportcsarnok par- Békéscsabán formás 40-es isBékéscsabán.
kolójában, március 2-án. Nyitva merkedne. 06-70/538-5518
06-30/353-3060
tartás 7-12-ig.
O K TAT Á S
Békés központjában vállalkoDalmata kiskutyák eladók. 06zásra üzletnek, irodának alkalAranykalászos gazda, méhész,
30/9255-283
2
dajka, eladó, boltvezetõ, va- mas 150 m -es ház, megoszt8 db MT bika borjú eladó. 06gyonõr, vendéglátó OKJ-s képzé- ható telken garázzsal, tárolókkal
30/252-7204
sek. A tanfolyam és távoktatás eladó. Ir.ár: 6,9 MFt. 06-70/532Kecske eladó. 06-30/6652-169 helye Békéscsabán. www.okj- 2170
Bábolnai naposcsirke, TSL jérce centrum.hu E: 000846/2014/
elõjegyzés. Bankiva Kft. Békés- A001122 (06-30/310-8934)
csaba, Szarvasi út 5. Kedd-péntek 10-14-ig. 06-30/675-0449,
06-20/923-5490, 06-70/6003624

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

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

Üzlethelyiség kiadó Békéscsabán, Kazinczy utcai üzletsoron.
18 m2-es. 06-20/242-6040

Csaba Center közelében 51 m2es üzlethelyiség eladó. +36-70/
621-0186

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat
Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

Major 2T 1000 literes mûtrágyaszóró eladó. 80.000 Ft. 06-30/
392-4518
Búza eladó. 06-30/568-2625
Kukorica, búza eladó. 06-70/
529-7807

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

Újkígyós belterületén 1 ha,
46,90 AK szántóföld eladó.
06-70/701-6408

Személy- és teherautókat vásárolok 3.5 t-ig. Bármilyen
érdekel. 06-30/231-7750

Kétsopronyban 1 hektár szántó
eladó. 06-30/9980-550

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

Eladó 0,8 hektár 38 AK szántóföld Szabadkígyóson, a Pánligeti
táblában. 66/247-143
Csabaszabadiban 1 ha termõföld eladó. 06-30/592-6809
Tolmet Astat rövidtárcsák bevezetõ áron. Tel.: 06-30/349-8133
Farkasagro Plusz Kft.
NÖVÉNY

Õshonos békési veres szilvacseRégi motorkerékpárokat, Velore- meték eladók. 06-70/240-5854
xet vásárolnék gyûjteményembe.
GONDOZÁS
Autókat, kisteherautókat vásáro- 06-30/950-9170
lok évjárattól, állapottól függetleIdõsgondozást,
ápolást vállalok.
MEZÕGAZDASÁG
nül. 06-20/975-1501
06-30/196-7173
1 éves kaukázusi juhász kan
Telekgerendáson és környékén
kutya Gyomán eladó. 06ÜDÜLÉS
földet veszek és bérelek. 0630/924-3228
Március 08-12-ig nõnapra me30/998-4048
Gyõztes szülõktõl törzskönyveSzántó eladó. Vandháti úton gyek észak Erdélybe. 06-30/
zett pulikölykök eladók. 06-30/
9455-433
7844 m2-es. Érd.: +36-30/600484-7501
3544
Hajdúszoboszlói üdülés félTyúk-, kacsavásár! Földön ne- Gyorsírás tanfolyam indul BéMezõgazdasági gépek szervize- panzióval. Ár: 20.900 Ft/7 éj.
velt, nem ketreces, gyönyörû tol- késcsabán, március 4-én. 06lését, javítását vállalom. Majer- Tel.: 06-20/352-4406
las, 14 hónapos tyúk 690 Ft/db, 20/328-7927
www.jazminapartman.hu
nyik László 06-70/771-3381
20 db-ra +2 db ajándék. MaTisztított (fémzár tisztaságú) luS Z O L G Á LTAT Á S
gyar, hápogós, 3-4 kg-os kacsa ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS
cernamag eladó. Ár: bruttó 600
1790 Ft/db. Csak ellenõrzött, te- Kiadó Mezõberényben, ipari teFogtechnika. Fogsorkészítés,
Ft/kg. 06-70/541-5599
nyészetkóddal rendelkezõ helyrõl rületen, fûthetõ 600 m2 ill. 400
fogsorjavítás, fogsor tisztítás.
rendeljen. Ingyenes szállítás. 06- m2 üzemcsarnok. Érd.: 06-30/ Kitûnõ állapotban lévõ Dacia Kisbálás széna eladó Békésen. Békéscsaba, Lázár 35. 06-30/
70/776-3007
630-5864
1310-es eladó. 06-20/9620-896 06-70/944-2654
968-9680
Állatorvos hétvégén, háznál
(kivéve ló, marha) Békéscsabán és környékén, 8-14. Dr.
Vanatka Zsolt 30/410-7930
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Kis kertek szántását vállalom
Békésen. 06-70/215-9356

Autókárpitozás.
06-30/2282-447

Veszélyes és beépített fák kivágása, gallyazása, alpinipari mun- Bármilyen bádogos munkát válkák, referenciákkal. 06-70/337- lalok, ereszcsatorna csere, szél- Szobafestést, mázolást, tapétádeszka csere. 06-20/452-8167 zást vállalok. 06-30/773-5945
0708
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masDUGULÁSELHÁRÍTÁS százsra várom kedves vendégei- Társasházi könyvelés, tulajdonosi egyenleg, éves pénBékéscsaba és vonzásmet. 06-70/245-8384
körzetében. Hétvégén is.
zügyi beszámoló és tervezet,
Kedvezõ áron garanciával.
házipénztári lehetõség, fize06-30/939-7720
tési meghagyásos eljárás
Költöztetés, lomtalanítás, raktáelõkészítés, szabályzat készírozás garanciával, nagy térfotés, biztosítási és pénzügyi tagatú teherautóval, vidékre is.
nácsadás. +36-30/565-0103
Számlával. 06-30/4088-125
Lakatosmunkák. Igényes kerítéVállaljuk veszélyes fák kivágásek, korlátok, kapuk, rácsok, elõsát, teljeskörû felelõsség vállatetõk kivitelezése. 06-70/421lással szakszerûen, kedvezõ
4374
áron; alpintechnikai munkákat.
Szarvas Pál
Szobafestést, mázolást, hideg06-70/977-5150
06-20/453-4919
burkolást vállalunk. 06-30/9154Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.
124
Tetõfedõ és bádogosmunkát, Metszést, permetezést, kertápokõmûvesmunkát, egyéb javítá- lást, sövényvágást vállalok. 06sokat vállalok. 06-70/265-8249 70/533-1946

GRÁNIT SÍRKÕ

Költöztetés, szállítás. 06-30/
Elemes bútor összeszerelése.
369-1501
06-30/9536-030
Akciósan februárban, márci- Burkolást vállalok. 06-20/437usban ács és tetõfedõ bádo- 5008
gos munkát palatetõ bontást,
felújítást vállalok. Saját
anyagból dolgozunk (réz, alu,
lindab, bramac). 06-70/566Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/ 4054
588-4535 Vasadi Tibor
Víz szerelés, és csõtörések javí- Villanyszerelés, hibaelhárítás,
villanybojlerek javítása, EPH kiétása. 06-30/3726-448
pítés. 06-70/945-7660
Villanyszerelés hétvégén is. 06Villanyszerelést vállalok. 06-20/
70/514-1346
411-2036
Teljes körû, helyszíni üvegezés,
biztosítós számlára. 06-30/742- Erõs, dinamikus masszázs
letapadt és kötött izomzatra!
3507
Mirtusz Masszázs Stúdió Bé- Költöztetés! Piacképes áron,
késcsaba, Csaba köz, 06- áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504
20/291-6680
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák,
szerelemkötés, átok-rontás levéAutomata mosógépek javítása. tele. Hívásra házhoz megyek.
Elektron Bt. 06-30/304-4622, 06-30/924-3867
66/454-561
Bármilyen bádogos munkát válBármilyen bádogos munkát vál- lalok, esõcsatorna 2500,- Ft/m
lalok. Tetõbeázás elhárítás, szél- munkadíjjal, Lindab lemez
deszka-, kalapdeszka felújítása, anyagbeszerzéssel, széldeszka
javítása, kalaplemez csere, kúp- javítás, tetõszigetelés, ácsmuncserép rendezése, kenése, cse- ka, lambériázás cserepezés. 06réplécezés, cserép átforgatás, 70/5664-598
elõnyös áron. 06-30/668-2081
Homlokzati hõszigetelés, gipszTetõjavítás, cserépátrakás, újra- kar tonozás. 06-31/310-7257
lécezés, tetõdeszkák cseréje, bá- (Vodafone)

Laptop-, számítógép-, nyomtató Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
javítás, csere otthonában (5.000 villanyszerelés. Lakásfelújítás,
Ft munkadíjig). 06-70/702-3316 burkolás. 06-30/504-7970
Szobafestést, mázolást, villanyszerelést, laminált parkettázást
vállalunk. 06-70/345-2861
Bádogos munkát vállalok. Ereszcsatorna felújítás, javítás. Széldeszka, kalapdeszka, kalaplemezelés. Kéménybádogozás. 0630/7542-478

Bútorkárpitozás.
06-30/2282-447
Kisteherautó és személyautó
bérelhetõ. 06-20/262-3962
Burkolást, laminált parkettázást
vállalok. 06-20/480-7091
Épületek bontását, alapásást,
mindenféle fuvarozást vállalok.
06-70/703-7905
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Vízsugaras vágás 2D+3D= 5tengelyes! Alumínium, réz, gumi,
üveg, mûanyag, márvány, acél
vágása vízzel bérmunkában. Email: vizvagas@crazygroup.hu
Tel.: +36-30/262-0156
E GY É B

Tetõfedõ bádogozás, cseréplé- Tollat, porcelánt vásárolok. 06cezés, széldeszkázás, szegélye- 20/920-8511
zés, ereszcsatornázás, Lindab
lemez felrakása, anyagbeszer- Gyerekjátékot veszek kis és
zéssel együtt vállalom. 06- nagytételben is. 20/291-6305
70/566-4595
Könyv és egyéb hagyaték felváGyümölcsfa és szõlõ metszés,
sárlás. 06-70/625-3685
ker tépítés, ker tgondozás. 06Hagyatékot, régiséget, minden30/9255-124
félét veszek. Megbízható. 06Bádogos mester. 06-70/30030/308-9416
1849
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,
06-30/481-8071
Gépi földmunkák, törmelék elTérkövezés, kõmûves munkák, szállítása, térkövezés, bejárók
kerítések építése anyagostól is, építése, kertépítés, kertgondorövid határidõvel. 06-70/615- zás, öntözõrendszer építése, elhanyagolt területek rendbetétele,
5612
fûkaszálás. 06-30/347-2349
Bontás nélküli kádfelújítás gaMasszázs, asztrológia. 06-20/
ranciával. 06-20/991-7728
453-8494
Felújítaná, áthúzatná régi használt bútorát? 06-30/465-9846, Kõmûvesmunkát, burkolást,
festést, hõszigetelést vállalunk.
www.karpitosmunkak.hu
Lemosó permetezést vállalok. 06-70/325-4882

dogozása, kéményépítés, kúpke- Redõnyök készítése, javítása. 06-70/660-8869, 06-30/895- Költöztetés, áruszállítás. Hetényi
Tamás 06-30/435-2968
06-30/572-0331
9854
nés. 06-30/525-4482

Hagyatékot, bútort, festményt,
porcelánt vásárolok. 06-30/8542637

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. Tel./fax: (66) 443-352
Felelôs szerkesztõ:
Zahorán Jenôné ügyvezetõ
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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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
PSZÁF: 3588532

80-as tangóharmonika eladó.
06-70/222-2332
Tollat veszek, házhoz megyek.
Egyéves gyümölcsfa csemete
06-30/741-2122
eladó 800 és 1.000 Ft-ért. 06NAGY SÚLYÚ SERTÉSBÕL VALÓ
20/435-9231
E GY É B

(Készlet erejéig.)

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

Anyagi biztonságot szeretnél?
Építs üzletet, segítek.
felixfelix.0214@gmail.com

Kerékpár-utánfutó eladó. 06Mindenféle lomot, hagyatékot 30/482-6524
veszek, házhoz megyek. 06- Keményfa brikett házhoz szál30/907-3706
lítva (500 kg felett) 60 Ft/kg áron
Bármit megveszek, régi és új rendelhetõ. 06-30/2078-860
dolgot, hagyatékot. Tel.: 06-30/
Teljesen száraz vastag
287-9886
(10 cm) tölgy szelezék
Békéscsabán jó állapotban konyhakészre
szekrénysor, sarokülõ garnitúra, vágva
29 Ft/kg
T Ö L GY, B Ü K K
heverõk, rekamiék, konyhabútor,
szõnyegek, varrógép, tv és több 1 m rönk
30 Ft/kg
minden nagyon olcsón eladó. Kugli
31 Ft/kg
06-70/671-9302
Konyhakész 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

Vásárolnék satupadot, gyalupadot, mûhelyasztalt, disznótoros
asztalt, hentesasztalt, valamint
más régiséget és teljes hagyatékot. 06-70/315-5788

Vásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógépet,
kompresszort, invertert, kis gépeket. 06-70/624-5475
Babetta 207-es, kemping kerék- Nyár, akác, kõris tûzifa eladó
pár, mindkettõ újszerû állapot- házhoz szállítással. Tel.: 06ban, Simson Star, aluradar radiá- 70/626-6187, 06-30/523-0302
torok eladók. 06-70/215-9356
EUTR: AA5937228
Olajsütõ, demizson, gyerek játékkonyha eladó. 06-70/318- A Dunamag Kft. termelõ
partnereket (õstermelõket)
3063
keres fólia alatti paprikamag
Minõségi és új paplanok és pár- termesztésre, májusi ültetésnák kaphatóak. 06-30/9455-433 sel. Ha érdekli Önt a lehetõKülföldi és magyar papír-, fém- ség, kérjük adja meg a telepénzeket vásárolok. 06-30/578- fonszámát, hogy egyeztetni
tudjunk a részletekrõl. Je2961
lentkezni lehet e-mailben:
1 db 2 méteres diófarönk (kör- dunamagkft@freemail.hu
mérete: 180 cm) eladó Békés- vagy telefonon: Turza Pál
csabán. 06-30/572-5648
+36-30/567-8545
Használtruha kereskedõk, piacozók! 30 q használt, jó minõ- Fóliaváz eladó 12x43 m 5/4
ségû mindenféle valódi bõrruhá- csõbõl. 66/247-143
zat raklaponkénti tételben (160 Száraz fûrészpor füstöléshez
kg/raklap) jelképes áron, átnéz- Békéscsabán és Gyulán eladó.
hetõen kapható. Ár: 250 Ft/kg. 06-30/2078-860
06-70/626-5228
Festményeket, régiséget kész120 basszusos Weltmeister har- pénzért vásárolok, értékbecslést
monika + Cort akusztikus gitár vállalok. 06-30/9983-766
eladó. 06-20/521-5755
Régi motorokat keresek! SimHagyatékot, régiséget, húsdará- son, MZ, ETZ, Jawa stb. Tel.: 06lót (22-es, 32-es), demizsont, 20/572-5142
könyvet, szerszámféléket vásá- Bontott építési anyagok, pala
eladó. 06-70/428-4576
rolok. 06-70/391-2503
Dunnát, párnát, régi használt
tollat veszek, hívásra házhoz
megyek. Érd.: 06-30/4674542

LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA
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Fájdalmai vannak?

M2
BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

Segít
66/446-515, 06-30/456-4105

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

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

Plexi, polykarbonát, külsõ, belsõpárkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

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

A VÍDIA UDVARBAN

Kelemen István
természetgyógyász,
csontkovács.
Mozgásszervi problémák
fájdalommentes kezelése és
panaszai gyors megszüntetése
(fej, nyak, váll, könyök, hát,
derék, csípõ, térd, boka stb.)
Körömgombák hatékony
kezelése természetes
módszerrel.

Rendelés Békéscsabán
március 15-16-17-én
(péntek, szombat, vasárnap) egész nap.
Telep u.17.
Bejelentkezés: Nádházi Ilona

06-30/276-2491, 66/647-338

