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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

Utazzon velünk!
Autóbuszos utak Békéscsabáról:
Ausztria-Liechtenstein-Svájc
59.900 Ft/fõ
2019/05/01 - 2019/05/05 reggelivel
Prága-várak-Karlovy Vary 49.900 Ft/fõ
2019/05/09-12.
Isztambul - a mesés keleti város
59.900 Ft/fõ
2019/05/15 - 2019/05/19 reggelivel
Az Alpok csodálatos világa 44.900 Ft/fõ
Bad Ischl, Hallstatt, Salzburg, Sasfészek
2019/05/17 - 2019/05/19 reggelivel
Párizs-Versailles-Loire-völgye
109.900 Ft/fõ
2019/06/03 - 2019/06/09 reggelivel
Spanyol tengerpart / svédasztalos ellátás
99.900 Ft-tól/fõ
10 év alattiak részére 50% kedvezmény!
2019/06/14-23, 07/05-14., 08/23-09/01.,
09/14-09/22.
Róma-Nápoly-Sorrento-Capri
109.900 Ft/fõ
2019/16/29-07/07, 07/20-28, 08/03-11.
félpanzió
Görög tengerpart/Tolo-Athén 99.900 Ft
Svédasztalos ellátás /4* szállodai elh.
2019/08/03-11

Repülõs utak nagy választéka!
www.continent.hu
Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA
ONLINE:

www.szuperinfo.hu

TAVASZI SZERVIZ AJÁNLATA
Indul a szezon! Az Öné jól mûködik?

Ingyenes állapotfelmérés nálunk!
Javítás / szerviz alkatrész ellátással!
Elektromos kerékpárok, elektromos
robogók, benzinmotoros kerékpárok
JAVÍTÁSA MÁRKAFÜGGETLENÜL!

Folytatódik
az elektromos kerékpár
akkumulátor akciónk!
Az akció 2019.03.02-tõl 2019.03.31-ig,
ezen belül a raktárkészlet erejéig érvényes!

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

Tel.: 66/444-999
www.rekordmotor.hu
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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!

Karosszéria lakatos mûhelybe
jármûfényezõ és karosszéria lakatost keresek kiemelt bérezéssel. 06-30/9535-540 Gécs Norbert

Gyõr-Moson-Sopron megyei
munkára betanított dolgozókat
keresünk. Férfiak és nõk jelentkezését egyaránt várjuk, ingyenes szállással. Elvárás: 8 ált. iskola. +36-30/709-3150, +3670/236-7297 (Quality Job)
Betanított gépkezelõket és
végellenõröket keresünk békéscsabai munkavégzésre.
Infó:
+36-20/934-4016.
Work Force Kft.

Szakképzett eladót felveszünk.
Utánfutó kölcsönzõ Békéscsaba, Orosházi út 82. 66/435-536 Rokkantsági nyugdíjas irodai,
vagy könnyû fizikai munkát keTraktoros munkakörbe békés- res napi 4 órában. 06-70/703csabai munkahelyre munkavál- 8001
lalót keresünk. Agrofamily Kft.
06-30/822-4710
Fõállású 8 órás udvarost keresünk Békéscsabára. Tel.: 06-30/
349-8133 Farkasagro Plusz Kft.
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.
HSA Kft.

Autószerelõt és karosszéria lakatost keresek. 06-30/9255999 Purcsi György
Békéscsabai
közétkeztetési
fõzõkonyha nõi konyhai kisegítõ
munkatársat keres. Érd.: 66/
640-460, Kiskukta Kft.
250-500 euro heti kezdõ átlagkeresettel másodállásban is végezhetõ, régiós képviseletre területi vezetõi posztra keres,
nemzetközi médiacég 1-1 fõt.
Jelentkezés önéletrajzzal a
biharine.bobe@gmail.com
Bihariné Kádár Erzsébet
Pálfi Tetõszigetelõ Kft. építõipari segédmunkást felvesz. Szigetelési munkák végzésére. 0630/9388-053
Tehergépkocsi vezetõt keresek
nyerges, billenõs szerelvényre.
Baukó Trans 06-20/9414-891
AVON kozmetikumok értékesítéséhez tanácsadókat és 2 fõ koordinátort keresek. Akár 35%
kedvezmény, elõmeneteli lehetõség. 06-30/479-1984 (Hajdú Lívia)
Burkolót keresek 40 m2-es
munkára. 06-70/285-7696

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.
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3 szobás, földszinti, egyedi fûtésû, hõszigetelt lakás eladó Békéscsabán, belvárosban. 0670/677-1101
Gazdasági tanya termõfölddel
Békéscsabán, fõút mellett eladó.
06-20/430-0575

Nyitva tartás: H-P: 900-1600

Hitelek és CSOK

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

soron kívüli ügyintézése, 16 éves
gyakorlattal, felelõsségvállalással.

06-20/476-33-65

06-20/353-92-72
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.

PSZÁF: 3588532

MUNKA

Németországi logisztikai raktárba keresünk férfi segédmunkásokat könnyû fizikai munkára.
5 hetente hazajárás, nyelvtudás
nem szükséges, elõleget adunk.
Havi keresek nettó 1200-1300
Euro. Tel.: (30)216-4364, Ragnar-Human Kft.

Jamina elején eladó egy 2 szobás, felújítandó, de lakható állapotú, polgári lakás, önálló udvarral, külön bejárattal, garázzsal. Ár: 6,2 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207

Békéscsabán, új otthonodban
vállalkozhatsz, gazdálkodhatsz a
feltételek adottak egy kétszintes
+egy udvari kislakásos családi
házban. Három garázs, szép
kert, szántóföld. Gazdasági épületek, kiváló eszközök, felszerelések. 06-30/443-4882
Mezõberényben családi ház
eladó. +36-70/935-4431
Békéscsabán, Nagyréten tanya
eladó 4 hektár földdel. Ir.ár: 17
MFt. 06-20/951-9884
Békéscsabán lakást keresek
ügyfeleim részére. +36-70/
935-4431
Tessedik utcában kertes ház
eladó. 06-30/197-1160

Kazinczyn elsõ emeleti lakás
Mezõmegyeren 900 m2-es közeladó. 06-20/886-2774
mûvesített építési telek eladó.
2
Magyar utca elején, 890 m -es
06-70/321-2821
építési telek eladó. 06-70/9480527

Békéscsaba belvárosában, a piÖsszkomfortos családi ház ac és a Csaba Center közelében
eladó Gyomaendrõdön. Ér- lévõ 53 m2-es, 2 szobás, felújított földszinti tégla lakás, azondeklõdni: 06-30/309-8512
Építõiparban jár tas (lakatos, Garázst vennék Békéscsabán. nal beköltözhetõen eladó. 0630/935-8054
bádogos) szak- és segédmun- 06-20/341-9697
kást keresünk. Gold Rien Kft. Békéscsabán, 48 m2-es belvá- Lakást vagy kisebb házat vásá06-20/9869-565
rosi, 3. emeleti panellakás eladó. rolnék készpénzzel. 06-30/935-

Szobafestõ szakmunkást felve- 06-30/262-6562
szünk. BAZSI-ÉP Hungary Kft.
Ingyenes ingatlan hirdetés,
06-30/9154-124
magánszemélyeknek. www.
Sofõrt keresünk nyerges bil- komfortingatlaniroda.hu
lencs autóra. Tel.: 06-70/418Építési telek eladó. 06-30/1971088 Euro-Go Transline Kft.
Kecskeméti áruszállító cég keTezola Trade Kft. keres építõi- 1160
res sofõröket EU-ban történõ
pari szakmunkásokat. (Kõmû- Újkígyóson, Kölcsey utcában,
munkavégzésre nemzetközi gyaves hidegburkoló, festõ). Hosz- szépen felújított családi ház elakorlattal, B kategóriás jogosítszútávú stabil munkahely, kie- dó. 06-70/948-0527
vánnyal furgonra. Bérezés: km-,
melt fizetés. 06-70/3378-432, Jaminában 2,5 szobás, konvekhétvégi pénz, üzemanyag megta06-70/7776-264.
toros, vegyes falazatú ház eladó
karítás. Minimum nettó 270.000
E-mail:
info@tezola.com
nagy kerttel. 06-70/701-2204
Ft/hó. Jelentkezni a 06-70/3771825-ös telefonszámon, illetve a Spedorient Kft. sofõr t keres Békés központjában 130 m2-es,
bito@bitointertrans. hu e-mail belföldi, hetelõs munkára nyer- kétszintes, sorházi lakás, külön
címen lehet. Bitó Intertrans Kft. ges, ponyvás szerelvényre. 06- bejáratú kerttel eladó. Igény szerint 1-2 garázs vásárolható. Ir.ár:
Építõiparban jártas kõmûvest 30/9356-421
17.800.000,- Ft. +36-30/371keresek, helyi viszonylatban.
Gyere és dolgozz velünk! Au- 6842
06-30/289-5344 Napkor-Ép Kft.
tóipari multi keres betanított Keresünk eladó, kiadó családi
munkakörbe, biztonsági öv házat, lakást, tanyát, nyaralót,
Gyõri fémipari partnerünkösszeszerelõ kollégákat sop- üdülõt, telket, termõföldet, ipari
höz keresünk betanított
ronkövesdi gyárába, 3 mû- ingatlant, egyéb ingatlant, ormunkás, géplakatos, CNCszakos munkarendbe. A szág bármely területérõl bel-,
gépkezelõ, autószerelõ, vilszállás és a bejárás megol- külföldi vevõink részére. Tóth
lanyszerelõ munkakörbe doldott. Kiemelkedõ bér mellett, János 06-20/9220-990
gozókat. Amit biztosítunk:
13. havi fizetést, prémiumot,
versenyképes fizetés, cafecafeteria-t, bérelõleget is Békéscsabán keresek nappateria, szállás, munkába já2
biztosítunk. Érd.: 06-70/600- li+3 szobás, 100 m körüli csarás, hazautazási támogatás,
ládi házat 30 MFt-ig. +369021, JOBmotive Kft.
bérelõleg. Tel.: 06-70/41530/600-3544
9021, JOBmotive Kft.
Székesfehérvári ruhaválogató Békéscsabán, az Áchim lakóteÉdességüzembe keresünk 2 fõ üzembe egy mûszakos munka- lepen 4 lakásos társasházban,
(férfi) megbízható, jó szakmai rendben betanított munkásokat téglaépítésû 56 m2-es, egyedi
készségekkel rendelkezõ cuk- keresünk. A munkaidõ H-P-ig 8- fûtésû, földszinti, kétszoba
rászt vagy cukrászatban gyakor- 17 óráig tart. Szállást biztosí- +hálófülkés lakás eladó. 06latot szerzett betanított férfi tunk! Jelentkezni fényképes öné- 30/959-4879, 06-70/600-4045
édesipari segédmunkást. Jelent- letrajzzal a textradekft@gmail. Békéscsabán, kertvárosi körkezni személyesen az alábbi cí- com címen lehet. (Textrade Kft.) nyezetben eladó egy elsõ emelemen: Prevail Co Kft. 5630 Ingatlan közvetítésben és irodai ti, 2 szobás, egyedi fûtéses, feBékés, Szent Pál sor 3. illetve a munkában jártas 30 év feletti lújított, erkélyes lakás. Azonnal
06-66/417-388 telefonszámon munkatársnõt keres Tóth János költözhetõ. Irányár: 12,5 MFt.
lehet.
Tel.: 06-20/502-0207
ev. 06-20/353-9272

8054
Csanádapácai ház eladó. +3670/621-0186
Mezõmegyeren (Békéscsaba
VII. ker.) eladó 60-as években
épült 70 m2-es kertes családi
ház garázzsal, melléképületekkel. Ir.ár: 8,5 MFt. 06-30/6540838
Tanyát vásárolnék (komfortos,
komfort nélkülit), akár termõfölddel együtt. 06-20/9220-990
Békéscsabán, a kórház közelében eladó egy 110 m2-es, korszerûen és igényesen felújított
családi ház, kétállásos garázzsal. Irányár: 25,75 MFt. Tel.:
06-20/502-0207
Mezõmegyer központjában új
ház építésére alkalmas nagy telek, felújítást igénylõ házzal eladó. 06-70/775-1239
Készpénzes ügyfelemnek földszintes lakást keresek Békéscsabán. 06-20/390-7095
Dobozi út elején 2650 m2-es
építési telek eladó. 06-20/3651271
Mezõmegyer
központjában
(Kossuth u. 3.) 800 m2-es építési telek, rajta lévõ kis házzal
eladó. Ir.ár: 3,5 MFt. 06-30/7108377
Békéscsabán keresek eladó lakást 1-3 szobást vagy családi
házat. 06-30/7764-139
Belvárosban lakás eladó. 0630/197-1160
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Békéscsabán, Nyugati kertvárosban 90 m2-es sorház, garázs
eladó.06-30/911-7668
Békéscsabán, Jamina csendes
kis utcájában igényesen felújított
80 m2-es ház eladó. 06-30/9358054
Áchim lakótelepen szépen felújított kétszobás, elsõ emeleti, erkélyes lakás, nagy tárolóval eladó. 06-20/390-7095
Békéscsabán, Rákóczi utcában
4 szobás, 1600 m2-es telken 19
MFt-ért, Mokry utca elején 2,5
szobás 10 MFt-ért családi házak
eladók. 06-70/671-9302
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvételre. 06-20/9220-990
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
ALBÉRLET

Gyulán, hosszú távra apartmanházat bérelnék, vételi opcióval
akár. 06-30/935-8054
Békéscsabán kétszobás kertes
ház kiadó. 06-30/3384-642
Békés, Malomasszonykertben 3
db telek mûvelésre kiadó. 0630/528-9927
Egyedülállónak, fiatal párnak
Lencsésin lakás kiadó. 0620/242-6074
Békéscsabán, Rákóczi utcában
családi ház kiadó. 70/671-9302
Békéscsabán, Kazinczy lakótelepen, elsõ emeleti kétszobás,
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. 06-30/4181-835
Békéscsabán szoba kiadó dolgozóknak, kaució nélkül. 06-70/
520-1608
Bérelnék egy-kétszobás lakást,
házrészt. 06-70/3990-549
Á L L AT

Kedvenc Mester
állatkórház
Békéscsaba, Mester u. 7.
(a Lencsési buszfordulónál)

• Társasállatok sebészeti, belgyógyászati,
szülészeti ellátása • Digitális röntgen
• Ultrahang • Endoszkópos vizsgálatok
• Laborvizsgálatok • Mikrochip, útlevél
• Bentlakásos ellátás •Szaktanácsadás
Sürgõs esetben: dr. Sprõber Zoltán
Tel.: 66/642-002, 30/985-5798
kisállatgyógyász szakállatorvos,
lógyógyász-specialista
E-mail: sproberzoltan@gmail.com

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

Megismerkednék 50-60 év közötti egyszerû hölggyel. 06-30/
3990-549
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autó- és karosszériás mûhely
Gyõztes szülõktõl törzskönyve- kiadó vagy eladó. 06-30/9255zett pulikölykök eladók. 06-30/ 999
WAGNER ÉS TSA KFT.
484-7501
Békéscsaba, Berényi út 133.
Békésen 52 m2-es utcafronti,
06-30-304-6646
TÁRSKÖZVETÍTÉS
hõszigetelt, felújított üzlethelyiKényeztetõ masszázs ápolt 40- ség eladó. Ár: 4,9 MFt. Érd.: VW Touareg 3.0 V6 Triptonic Rline full extrás, kitûnõ állapotban
es hölgynél, belvárosban. Csak +36-30/600-3544
2
fantáziád szab határ t. 06- Csaba Center közelében 51 m - eladó. 06-70/419-8879
20/367-8959
es üzlethelyiség eladó. +36-70/
Gázüzemû jármûvek
60 éves férfi korban hozzáillõ 621-0186
javítása,
hölggyel ismerkedne, tar tós Egészségügyi szakrendelésre
vizsgáztatása.
kapcsolat reményében. 06-70/ 18 m2-es helyiség BékéscsaAutógáz tartályok
bán, Munkácsy utcában kiadó.
675-0013
cseréje, gáz06-70/227-3820
biztonsági szemle.
Társközvetítés. 06-30/3552039
WAGNER ÉS TSA KFT.
Baromfibolt eladó, kiadó
Békéscsabán.
Békéscsaba, Berényi út 133.
Békéscsabán, 37 éves vidám,
06-30-304-6646
06-30/353-3060
nyitott, formásan teltkarcsú,
dúskeblû ismerkedne. 06-30/ Kiadó Mezõberényben, ipari te- Citroën C3 1,4 benzines, klí646-1217
rületen, fûthetõ 600 m2 ill. 400 más, magyar garantált 112.000
2
km-rel, 2020. júliusig mûszakiBékéscsabán formás 40-es is- m üzemcsarnok. Érd.: 06-30/
val eladó. 06-70/636-3417
968-9680
merkedne. 06-70/538-5518

Galamb és kisállat börzét tarNyitva: H-P 9 -18 , Szo 9 -11
tunk békéscsabai Sportcsarnok Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.
www.facebook.com/kedvencmester
parkolójában, március 2-án.
Nyitva tartás 7-12-ig.
Nagy súlyú hízó eladó. 06-30/
Német juhász 1 éves kutyák 554-2401
eladók. 06-70/949-4345
Hízó malac, hasítva, egész évPecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, ben eladó. 06-20/3535-189
3 kg-os, ingyenes házhoz szállí- Hízók hasítva is, és kukorica
tással megrendelhetõ 1650 eladó. 06-70/222-2332
Ft/db. 06-30/860-2627
Választási mangalica malac
Barna tojótyúk, jó tollazatú, in- eladó. 06-70/3659-846
gyenes házhoz szállítással megBábolnai naposcsirke, TSL
rendelhetõ 550 Ft/db. 06-30/
jérce elõjegyzés. Bankiva Kft.
860-2627
Békéscsaba, Szarvasi út 5.
Hízó eladó sürgõsen. 06-30/ Kedd-péntek 10-14-ig. 066462-624
30/675-0449, 06-20/923-5490,
4 jerke, 1 kos eladó. 06-30/ 06-70/600-3624
GÉPJÁRMÛ
62 éves fiatalos férfi vagyok.
481-2538
A bábolnai naposcsibe márka- Szívesen randevúznék korban Autókat, kisteherautókat vásároMalacok, süldõk, kis súlyú hízók bolt megkezdte az árusítást. 06- hozzám illõ, intelligens csabai lok évjárattól, állapottól függetlehölggyel. 06-20/319-1344
hasítva eladók.06-30/605-8961 20/9455-388
nül. 06-20/975-1501
00

00

00

00

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat
Szervizmunkák

Személyautókat és teherautókat veszek készpénzfizetéssel. Bármilyen korú, állapotú
érdekel. 06-30/231-7750
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Mezõgazdasági gépek szervizelését, javítását vállalom. Majernyik László 06-70/771-3381

A nõnap életre keltõi a nõk
egyenjogúságáért és szabad munkavállalásáért vívott küzdelmének szerettek volna emléket állítani. Bizony, ez a harc már nagyon régen folyik, és sajnos még
mindig tart. Egy klasszikus után
szabadon: az ég kék, a víz nedves,
a nõk pedig az egyenjogúságért
küzdenek.
Minden New Yorkban kezdõdött, 1857ben, amikor textilipari munkás hölgyek
jobb munkafeltételekért és több fizetésért
tüntettek. A 19. században erõsödõ emancipációnak köszönhetõen az I. Internacionálén határozatot fogadtak el a nõk
munkavégzésének jogáról. Bizony ám,
már 150 éve kimondták: mi nõk nemcsak
fõzni és gyereket nevelni tudunk, hanem
sok minden másban is nagyon tehetségesek vagyunk.
Jó sok évet kellett ezek után várni, hogy
létre is jöjjön az elsõ nemzeti nõnap. Az
Amerikai Egyesült Államokban tartották 1909-ben, akkor még nem márciusban, hanem február 28-án.
Ezzel majdnem egyidõben jött a következõ állomás. A II. Internacionálén határoztak a nemzetközi nõnap hivatalossá tételérõl, felhívva a figyelmet a nõk
választójogért vívott küzdelmére.

A rákövetkezõ évben Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban
megtartották az elsõ nemzetközi nõnapot. Ironikusan abban a Svájcban, ahol
Európában egyik utolsóként kaptak szavazati jogot a nõk...
Már csak a március 8-i dátum létrejötte a kérdéses. Az elsõ világháború harmadik évében, március 8-án, a háború
és éhínség sújtotta Oroszországban nõk
tüntettek kenyérért és a békéért. 4 nappal
késõbb II. Miklós cár lemondott, az
utána jövõ kormány pedig szavazati jogot adott a nõknek. Ezért ünnepeljük a
nemzetközi nõnapot március 8-án.
Magyarországon már a világháború
elõtt is tartották a nõnapot, de kötelezõ
jelleget csak a Rákosi-korszakban kapott. Az ENSZ kicsit késve ugyan, de
1977-ben elismerte a nemzetközi nõnapot, és felvette a világnapok sorába. Sokszor hallom: ha van nõnap, akkor miért
nincs nemzetközi férfinap is? Én egyébként abszolút híve vagyok az egyenjogúságnak, így a nemzetközi férfinapnak is
látom értelmét.
Manapság már kicsit megkopott ugyan
a fénye, de szerintem igenis ünnepeljük
március 8-án azt, hogy nõnek születtünk! És azt is, hogy hála elõdeinknek,
sokkal szabadabb életet élhetünk, mint
150 évvel ezelõtt!
Forrás: www.she.hu

Eladó 0,8 hektár 38 AK szántóföld Szabadkígyóson, a Pánligeti
táblában. 66/247-143
Major 2T 1000 literes mûtrágyaszóró eladó. 80.000 Ft. 0630/392-4518
Kisbálás széna eladó Békésen.
06-70/944-2654
Csabaszabadiban 1 ha termõ- Bármilyen bádogos munkát válföld eladó. 06-30/592-6809
lalok, esõcsatorna 2500,- Ft/m
munkadíjjal, Lindab lemez
NÖVÉNY
anyagbeszerzéssel, széldeszka
Vörös szilvafa csemete eladó.
javítás, tetõszigetelés, ácsmun06-70/240-5854
ka, lambériázás cserepezés. 06EGÉSZSÉG
70/5664-598
Egészséges termékek diszkont
áron, kiszállítással.
www.egeszsegesek.hu
Rendelés: 06-30/935-8054

GRÁNIT SÍRKÕ

GONDOZÁS

Idõsgondozást, ápolást vállalok.
06-30/196-7173
S Z O L G Á LTAT Á S

Elemes bútor összeszerelése.
06-30/9536-030

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

Veszélyes és beépített fák kiváÁpolást, gondozást, házkörüli
gása, gallyazása, alpinipari
munkát vállalok. 06-20/988munkák, referenciákkal. 06-70/
8261
337-0708
Sorselemzés,
kár tyajóslás,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS családi, párkapcsolati probléBékéscsaba és vonzásmák, szerelemkötés, átok-ronkörzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával.
tás levétele. Hívásra házhoz me06-30/939-7720
gyek. 06-30/924-3867
Lakatosmunkák. Igényes keríté- FÉG gázkészülékek javítása. 06sek, korlátok, kapuk, rácsok, 30/9553-419
elõtetõk kivitelezése. 06-70/
MÁR OKOSTELEFONON IS!
421-4374
Víz szerelés, és csõtörések javítása. 06-30/3726-448

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
áron; alpintechnikai munkákat.
06-70/977-5150
Villanyszerelés hétvégén is. 0670/514-1346
GÉPJÁRMÛ

Ford Focus 1.6 Trend kombi klímával, magyarországi valós kmrel, ezüstmetál színben, megkímélt állapotban eladó. 06-70/
636-3417
O K TAT Á S

Aranykalászos gazda, méhész,
MEZÕGAZDASÁG
dajka, eladó, boltvezetõ, vaTelekgerendáson és környékén
gyonõr, vendéglátó OKJ-s kép- földet veszek és bérelek. 06-30/
zések. A tanfolyam és távokta- 998-4048
tás helye Békéscsabán.
www.okjcentrum.hu
Újkígyós belterületén 1 ha,
46,90 AK szántóföld eladó.
E: 000846/2014/A001122
06-70/701-6408
(06-30/310-8934)

Francia anyanyelvû tanár tanítást, fordítást és tolmácsolást Gyorsírás tanfolyam indul Bé- Tolmet Astat rövidtárcsák bevevállal.
06-20/382-5374, késcsabán, március 4-én. 06- zetõ áron. Tel.: 06-30/349-8133
20/328-7927
66/442-517
Farkasagro Plusz Kft.

Automata mosógépek javítása.
Elektron Bt. 06-30/304-4622,
66/454-561
Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni
javítása: Szívós Ferenc. Tel.: 0670/311-9907
Költöztetés, lomtalanítás, raktározás garanciával, nagy térfogatú teherautóval, vidékre is.
Számlával. 06-30/4088-125

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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LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA

Kõmûvesmunkát, burkolást,
festést, hõszigetelést vállalunk.
06-70/325-4882

MÜLLER TETÕFEDÉS
Mindenféle tetõ és bádogos munkák.

06-70/224-8075
Tetõfedõ bádogozás, cseréplécezés, széldeszkázás, szegélyezés, ereszcsatornázás, Lindab
lemez felrakása, anyagbeszerzéssel együtt vállalom. 06-70/
566-4595
Szobafestés, mázolás. 06-30/
615-8479

KÚTFÚRÁST

vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes
szeleppel, homokmentesen.

GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

Televízió-javítás. 06-30/3939366
Burkolást vállalok. 06-20/4375008
Purhab a tökéletes hõ- és vízszigetelés padlástérre, tetõhéjra. Tel.: 06-30/648-8630

Teljes körû, helyszíni üvegezés, Szobafestés, mázolás, tapétábiztosítós számlára. 06-30/742- zás, laminált parkettázás, homlokzatfestés. Lestyán Pál Békés3507
csaba, Gorkij u. 6. 66/436-226,
06-30/481-8071
Térkövezés, kõmûves munkák,
kerítések építése anyagostól is,
rövid határidõvel. 06-70/6155612

Kõmûves munkát, burkolást,
Csabakõ burkolást, hõszigetelést, nemesvakolat készítést vállalok Békéscsabán és környékén. Belsõ munkát akár azonnal
is. 06-30/9484-521
Homlokzati hõszigetelés, gipsz- Bontás nélküli kádfelújítás gakar tonozás. 06-31/310-7257 ranciával. 06-20/991-7728
Laptop-, számítógép-, nyomtató
(Vodafone)
javítás, csere otthonában (5.000
Kényeztetõ, frissítõ érzéki maszFt munkadíjig). 06-70/702-3316
százsra várom kedves vendégeiFelújítaná, áthúzatná régi haszmet. 06-70/245-8384
nált bútorát? 06-30/465-9846,
Redõnyök készítése, javítása.
www.karpitosmunkak.hu
06-30/572-0331
Szobafestést, mázolást, villanySzobafestést, mázolást, tapétászerelést, laminált parkettázást
zást vállalok. 06-30/773-5945
vállalunk. 06-70/345-2861
Metszést, permetezést, kertá- Gépi földmunkák, törmelék elpolást, sövényvágást vállalok. szállítása, térkövezés, bejárók
06-70/533-1946
építése, kertépítés, kertgondoSzobafestést, mázolást, hideg- zás, öntözõrendszer építése, elburkolást vállalunk. 06-30/ hanyagolt területek rendbetétele,
9154-124
fûkaszálás. 06-30/347-2349
Költöztetés! Piacképes áron, Gyümölcsfa és szõlõ metszés,
áruszállítás garanciával. Kis- kertépítés, kertgondozás. 0630/9255-124
Szabó Fuvar 06-30/9550-504

Autókárpitozás.
06-30/2282-447

Servinor Kft. Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok
teljes körû könyvelése, bérszámfejtése, megbízható,
pontos határidõkkel! Új ügyfeleknek egyedi kedvezmény.
Keressen minket bizalommal! Tel.: 06-20/483-7998,
servinorkft@gmail.com

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

Eladó egy antik öntvény kályha,
Német kályha, kandalló, fûnyíró.
Tel.: 06-30/837-5694

Bármit megveszek, régi és új
dolgot, hagyatékot. Tel.: 06-30/
Masszázs, asztrológia. 06-20/ 287-9886
453-8494
Disznóvágó asztalt, hagyatékot,
Költöztetés, áruszállítás. He- régi bútor t, tollat, satupadot,
tényi Tamás 06-30/435-2968
gyalupadot veszek. 06-70/217Villanyszerelés, kis munkák is, 2267
hétvégén is. 06-30/355-7540
Vízsugaras vágás 2D+3D= 5- Tölgy, bükk, gyertyán 27.500
tengelyes! Alumínium, réz, gu- Ft/m3, kalodás 18.500 Ft/m3.
mi, üveg, mûanyag, márvány, Érd.: akár hétvégén is. Nagy
acél vágása vízzel bérmunká- mennyiségben is. Tel.: 0670/4280-510. AA6231305.
ban. Tel.: +36-30/262-0156,
E-mail: vizvagas@crazygroup.hu Feketeszén 3800 Ft/mázsától.
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás, Vásárolnék lakatos, bádogos
burkolás. 06-30/504-7970
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
Épületek bontását, alapásást, gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mindenféle fuvarozást vállalok. mûszerészesztergát, marógépet,
06-70/703-7905
kompresszort, invertert, kis gépeket. 06-70/624-5475
E GY É B
Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
308-9416
Gyerekjátékot veszek kis és
nagytételben is. 06-20/2916305

Dunnát, párnát, régi használt
tollat veszek, hívásra házhoz
megyek. Érd.: 06-30/4674542

Bontásból eladó! Tégla, szeletelt
tégla, cserép, faanyag, nyílászáKönyv és egyéb hagyaték felvá- ró, pala, bazaltkõ, cserépkályha,
radiátor. Épületbontást vállalunk.
sárlás. 06-70/625-3685
Bontott anyagot veszünk. BéKészpénzért háztartási, la- késcsaba, Dobozi út (IXEM rukás-felszerelési, konyhai esz- hacsarnok után). 06-70/428közöket, porcelánokat, nippe- 4576
ket vásárolok. 06-20/291Hagyatékot, régiséget, húsdará6305
lót (22-es, 32-es), demizsont,
Sebességváltós nõi 26-os ke- könyvet, szerszámféléket vásárékpár jó állapotban 25.000-ért rolok. 06-70/391-2503
eladó. 06-70/254-3651
Tollat, porcelánt vásárolok. 06Disznóvágó asztalt, satupadot, 20/920-8511
gyalupadot, tollat, régi bútort veEladó 150 fm alumínium önszek. 06-30/828-7727
tözõcsõ, fóliaház fûtésére alkalKéthengeres Ikarus kompreszmas. 06-30/875-3030
szor, aluradar radiátorok, 300 literes fagyasztóláda 20.000 Ft- Biliárdasztal eladó. 06-20/331ért elvihetõ. 06-70/215-9356
6000

Mindenféle lomot, hagyatékot
veszek, házhoz megyek. 06-30/
907-3706
Garázs kiürítés. 06-30/8142478
Jani házhoz megy. 06-30/6551636
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

Kisebb kõmûves, burkoló,
hõszigetelõ, épület-átalakítás,
klasszikus kandallóépítés. 0630/259-8515

600-as szalagfûrész gép,
görgõs vasbakok, fapados, kétszobás nagy telek, gázpalackos
Cserépkályha, kandalló, ke- Bádogos munkát vállalok. tûzhely, villany hûtõgép, hajtómence, nyári konyha, gyümöl- Ereszcsatorna felújítás, javítás. mûves 1 kW-os villanymotor
csaszalók, húsfüstölõk építése, Széldeszka, kalapdeszka, kalap- eladó. 06-20/8088-744
lemezelés. Kéménybádogozás.
javítása. 06-30/557-9814
NAGY SÚLYÚ SERTÉSBÕL VALÓ
06-30/7542-478
KOLBÁSZHÚS ÉS KULÁRÉ KAPHATÓ.
Bútorkárpitozás.
06-30/2282-447

(Készlet erejéig.)

S Z O L G Á LTAT Á S

Hagyatékot, bútort, festményt,
porcelánt vásárolok. 06-30/8542637
Anyagi biztonságot szeretnél? Építs üzletet, segítek.
felixfelix.0214@gmail.com
Nyár, akác, kõris tûzifa eladó
házhoz szállítással. Tel.: 06-70/
626-6187, 06-30/523-0302
EUTR: AA5937228
A Dunamag Kft. termelõ
partnereket (õstermelõket)
keres fólia alatti paprikamag
termesztésre, májusi ültetéssel. Ha érdekli Önt a lehetõség, kérjük adja meg a
telefonszámát, hogy egyeztetni tudjunk a részletekrõl.
Jelentkezni lehet e-mailben:
dunamagkft@freemail.hu
vagy telefonon: Turza Pál
+36-30/567-8545
Fóliaváz eladó 12x43 m 5/4
csõbõl. 66/247-143
Száraz fûrészpor füstöléshez
Békéscsabán és Gyulán eladó.
06-30/2078-860
Festményeket, régiséget készpénzért vásárolok, értékbecslést
vállalok. 06-30/9983-766
Régi motorokat keresek! Simson, MZ, ETZ, Jawa stb. Tel.:
06-20/572-5142
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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

Fájdalmai vannak?
Segít

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

Gipszkartonozás,
tetõtér beépítés
kedvezõ áron,
csúcsminõségben.
OZORÁK PLUSZ Bt.
Békéscsaba ,
4-e
es Honvéd utca 19.
T: 06-3
30-3
3474-6
643
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

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

