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VÍZ-, FÛTÉS
SZERELÉS
06-70/671-4119
06-20/917-1890

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

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:
Bécs-csokigyár-Schönbrunn 12.900 Ft/fõ
2019/04/20
Ausztria-Liechtenstein-Svájc 59.900 Ft/fõ
2019/05/01 - 2019/05/05 reggelivel (5 nap)
Prága-várak-Karlovy Vary 49.900 Ft/fõ
2019/05/09-12. (4 nap)
Az Alpok csodálatos világa 44.900 Ft/fõ
Bad Ischl, Hallstatt, Salzburg, Sasfészek
2019/05/17 - 2019/05/19 reggelivel (3 nap)
Párizs-Versailles-Loire-völgye 109.900 Ft/fõ
2019/06/03 - 2019/06/09 reggelivel
Nyaralás a Horvát tengerparton 95.900 Ft/fõ
Dubrovnik, Split, Trogir a programok
2019/06/29-/07/06 (8 nap)
reggeli / félpanzió
Spanyol tengerpart 10 nap
svédasztalos félpanzió 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 9 nap
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
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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.
E-mail: kezsablak@gmail.com

06-20/476-33-65

w w w. k e z s a b l a k . h u
Könnyû tanyai munkára, állatgondozó-gyakorlattal rendelkezõt ottlakással felveszek. Tel.: 06-30/843-3322,
Tóth Imre.

CSABAFA PLUSZ KFT. KERES
kiemelt bérezéssel ács-, állványozó,
kõmûves szakembereket.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
hegedus@csabafa.hu e-mail címen.

Békés megyei telephellyel rendelkezõ fuvarozó cég keres gyakorlattal
rendelkezõ nemzetközi gépkocsivezetõt C, E kategória, GKI feltétel. 0670/675-0013 CK Transz.

Rokkantsági nyugdíjas irodai, vagy
könnyû fizikai munkát keres napi 4
órában. 06-70/703-8001

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.

CO2-hegesztõket (vékony anyag
hegesztésére, pályakezdõket is),
fémipari festõket, fényezõket,
CNC-gépkezelõket keresünk (fémipari bizonyítvány elõny). Extra
magas bejelentett órabér! Szállás, utazás biztosított! 06-70/
604-1265, 06-70/366-5722,
hegeszto2016@gmail.com
(NexCom Center)
Juhász Zöldség Kft. áruterítõ sofõrt
keres. 06-20/574-2323
Kecskemét környéki fémipari
nagyvállalathoz keresünk betanított dolgozót, valamint végzettség
nélküli, gyakorlattal rendelkezõ
hegesztõt, lakatost, CNC gépkezelõt, lézergépkezelõt, présgépkezelõt és epoxi kabinost kiemelt bérezéssel. Szállást, utazást biztosítunk. Érdeklõdni: 8-16 óra között:
06-70/940-2562, JOBmotive Kft.
Ha munkahelyen szeretnél gyakorlatot szerezni lakatos szakmában, hívj
fel! Kálnai és Társai Bt. Békéscsaba
06-30/3302-026
Szobafestõ, burkoló, kõmûves szakmunkásokat keresek Békés megyei
munkavégzésre. Lehet vállalkozó is.
+36-20/9722-573 G&Gy Kft. (hétköznap munkaidõben)

Autószerelõt és karosszéria lakatost
keresek. 06-30/925-5999 Purcsi
György
Gyomaendrõdi étterembe szakácsot
keresünk. Vígh Tamás 06-70/5469044
MUNKA

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

Tanyára ottlakásért, kis jószág ellátásáér t tanyást keresünk. 06-30/
245-8496
Cégünk lakatos és gépkezelõ munkatársakat keres gyõri munkavégzésre,
kiemelt fizetéssel. Elvárási gyakorlati
idõ 5 év. Minden hétvége szabad. Indulás hétfõn hajnalba, érkezés pénteken este. Utazás céges autóval történik. Zöld-Gépezet Kft. Érdeklõdni:
06-70/321-3349

Édességüzembe keresünk 2 fõ (férfi)
megbízható, jó szakmai készségekkel
rendelkezõ cukrászt, vagy cukrászdában gyakorlatot szerzett betanított
férfi édesipari segédmunkást. Jelentkezni személyesen az alábbi címen:
Prevail Co Kft. 5630 Békés, Szent Pál
sor 3. illetve a 06-66/417-388 telefonszámon lehet.
Traktoros munkakörbe békéscsabai
munkahelyre munkavállalót keresünk. Agrofamily Kft. 06-30/8224710
Szigetszentmiklósi Oázis Wellness
Parkba kertészt, karbantartót keresünk bentlakási lehetõséggel. 0670/242-0893 hétköznap 8-18 óra
között.
Azonnali kezdéssel, békéscsabai
cég hegesztõ és fémipari betanított
segédmunkások jelentkezését várja.
Trezor-Liktor Zrt.. Érd.: 06-30/6886744, kozpont@trezor.hu

Kõmûvest és segédmunkást kiemelt
fizetéssel, azonnali kezdéssel felveszek. Hotorán Gábor 06-30/7229887
CO2 hegesztõket, ipari fényezõket, lézervágó gépkezelõket, élhajlító gépkezelõket keresünk
kiskunmajsai
munkahelyre,
hosszú távra. Kiemelten magas
bérezés, utazási költségtérítés,
szállítás vagy igényes, díjmentes
szállás biztosított. 06-70/ 3847636, femmunka.eu@gmail.
com (Cor-Tex Euro Kft.)
Tehergépkocsi vezetõt keresek nyerges, billenõs szerelvényre. Baukó
Trans 06-20/9414-891
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.
AVON kozmetikumok értékesítéséhez tanácsadókat és 2 fõ koordinátort keresek. Akár 35% kedvezmény,
elõmeneteli lehetõség. 06-30/4791984 (Hajdú Lívia)
Békéscsabán ingatlan eladó. 0620/511-7744
Betanított gépkezelõket és végellenõröket keresünk békéscsabai
munkavégzésre. Infó: +36-20/
934-4016. Work Force Kft.
Építõiparban jártas kõmûvest keresek, helyi viszonylatban. 06-30/2895344 Napkor-Ép Kft.

Nyílászárók beépítéséhez keresünk
megbízható munkaerõt. 06-70/7037376. Dupla Kovács Novum Kft.
Tezola Trade Kft. keres építõipari
szakmunkásokat. (Kõmûves hidegburkoló, festõ). Hosszútávú stabil
munkahely, kiemelt fizetés. 06-70/
3378-432, 06-70/7776-264. E-mail:
info@tezola.com

Libatelepre munkatársat keresek
Szentes mellé, ott lakással. Házat
biztosítok. Házaspárok is jelentkezhetnek. Molnár Gazdaság. Érd.: 0630/240-6073
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-59996-95, 06-30/313-3516 (Pabian&Partners).
CO hegesztõket, lakatosokat keresünk Kecskemétre, nettó 1200-1600
Ft/óra +prémium. Optimus-Ferrum
Kft. 06-70/329-7554
I N G AT L A N

Békéscsabán keresek 2-3 szobás lakást harmadik emeletig. +36-30/
600-3544

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

06-20/353-92-72

PSZÁF: 3588532

Juhász Zöldség Kft. gerlai telephelyére délutáni munkakezdéssel áru
összekészítõ munkatársat keres. 0620/574-2323

Mátra gyönyörû környezetében, Parádon 3 szobás nagy családi ingatlan, dupla garázzsal, teljes komforttal, központi fûtéssel, pincével a település legfrekventáltabb helyén eladó.
+36-20/9722-573
Lencsésin eladó egy 1,5 szobás,
elsõ emeleti, felújított, egyedi cirkófûtéses lakás. Irányár: 12,9 MFt. Tel.:
06-20/502-0207
Békéscsabán, a Lorántffy utcában
lebontásra, felújításra ház eladó 878
m2 telken. 06-30/925-0610
Eladó Békéscsabán, a Kis-Tabán utcában 65 m2-es, teljesen felújított utcafronti házrész. Ár: 11,9 MFt. Érd.:
+36-30/600-3544
Sorházi lakás eladó Mezõmegyer
központjában. Nagy terasszal +garázzsal. 06-30/541-7460
Békéscsabán, Lorántffy utcában 2
generációnak alkalmas családi ház
eladó. 06-30/337-0715
Újkígyóson, a Kölcsey utcában, felújított családi ház eladó. 06-70/9480527
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Belvárosi ker tes ház eladó. 0630/197-1160
Építkezési, körbekerített 820 m2-es
porta villannyal, fúrott kúttal eladó.
06-20/438-9085
Békéscsabán, Ybl Miklós utcában
1391 m2-es építési telek eladó. 0630/369-5542
Eladó lakást, családi házat keresek
Békéscsabán, ügyfeleim részére. 0670/948-0527
“U” alakúban lakás eladó. 06-30/
197-1160
Békéscsaba belvárosában, társasház zárt udvarán eladó egy 16 m2-es
garázs. Irányár: 2,2 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207
Belvárosban társasház eladó. 0630/197-1160
Békéscsabán belvárosi, második
emeleti, erkélyes, szép lakás eladó.
06-20/390-7095
Gyomaendrõdön, Bónom-zugban
vízparti telek eladó. 06-30/207-0579
Ügyfeleim részére keresek eladó lakást vagy családi házat, vidéken is.
06-30/7764-139
Mezõberényben, Köröstarcsai út közelében 2 szobás, nappalis, jó állapotú dupla fûtéses ház garázzsal,
melléképületekkel, rendezett udvarral
eladó. 4.95 MFt. 06-70/532-2170
Békéscsabán, Rákóczi utcában 4
szobás, 1600 m2-es telken 18 MFt-ért
családi ház eladó. 06-70/671-9302
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Békéscsaba, belvárosában, frekventált helyen, nagypolgári családi ház,
nagy mûhellyel eladó. 06-20/3907095
Békéscsabán nyeles építési telek
eladó. 06-20/231-1941
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, a Horgony utcában építési telekként is hasznosítható kert eladó. Tel.: 06-30/
901-5789
Csanádapácai ház eladó. +36-70/
621-0186
Gazdasági tanya termõfölddel Békéscsabán, fõút mellett eladó. 0620/430-0575
Ingyenes ingatlan hirdetés, magánszemélyeknek.
www.komfortingatlaniroda.hu

Lakást vagy kisebb házat vásárolnék
készpénzzel. 06-30/935-8054
Tanyát vásárolnék (komfortos, komfor t nélkülit), akár termõfölddel
együtt. 06-20/9220-990
2

Építési telek 1256 m , Jaminában
2,9 MFt-ért eladó. 06-30/946-2971
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
Gyulán, a Szilvásban 980 m2 zártkert, fúrott kúttal, sok termõ gyümölcsfával eladó. 06-20/574-2609
2

Mezõmegyeren 900 m -es közmûvesített építési telek eladó. 06-70/
321-2821
Békéscsaba belvárosában új építésû
geotherminus fûtéssel, mélygarázzsal, lifttel épülõ társasházban lakások leköthetõek. 06-30/946-2971
2

Keresünk eladó, kiadó családi házat,
lakást, tanyát, nyaralót, üdülõt, telket,
termõföldet, ipari ingatlant, egyéb ingatlant, ország bármely területérõl
bel-, külföldi vevõink részére. Tóth
János 06-20/9220-990

Dobozi út elején 2650 m -es építési
telek eladó. 06-20/3651-271

Békéscsaba belvárosában keresek
ügyfelem részére jó állapotú min. 4
szobás családi házat. 06-30/9462971

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 hétvégi házat keresünk megvételre. 0620/9220-990

Gyulán, hosszú távra apartmanházat
bérelnék, vételi opcióval akár. 06-30/
935-8054
Lakás kiadó a belvárosban. 06-30/
856-3718
Békéscsabán, belvárosi, magasföldszintes 2,5 szobás lakás kiadó. 0670/428-1023
Á L L AT

Bábolnai naposcsirke, TSL jérce elõjegyzés. Bankiva Kft. Békéscsaba,
Szarvasi út 5. Kedd-péntek 10-14-ig.
06-30/675-0449, 06-20/923-5490,
06-70/600-3624
6 hónapos jércék, kakasok eladók.
680 Ft/kg. 06-30/226-1224
Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3 kgos, ingyenes házhoz szállítással
megrendelhetõ 1650 Ft/db. 0630/860-2627
Malacok, süldõk eladók. 06-30/8974203
Állatorvos Dr. Kolimár László
megkezdte mûködését Békéscsabán és vonzáskörzetében.
Kedvenc és haszonállatok ellátása. Tel.: 06-30/890-4362

Akció! Élõ pecsenyekacsa 3,5 kgosak, 1500 Ft/db. 10 db esetén +1
ajándék. Ingyenes házhozszállítás.
06-30/722-0606
Elõnevelt, vakcinázott csibe megrendelhetõ. Tel.: 06-20/374-8622
Elõnevelt csirke kapható minden
szerdán, szombaton a békéscsabai
piacon. 06-30/399-2575
Kacsa-vásár. Fehér, 3-4 kg átlagsúly.
1790 Ft/db. Ingyenes szállítás. Rendelés: +36-70/776-3007. Ingyen
szeretne kacsát?
www.magyarbaromfifutar.hu
Elõnevelt kacsa, liba eladó. Tel.: 0630/420-6420
TÁRSKÖZVETÍTÉS

60 éves férfi korban hozzáillõ hölgygyel ismerkedne, tartós kapcsolat reményében. 06-70/675-0013
Békéscsabán, 37 éves vidám, nyitott, formásan teltkarcsú, dúskeblû
ismerkedne. 06-30/646-1217
Férfitársam keresem. 06-20/5826155

Komondor szuka kiskutyák eladók.
06-30/286-0818

Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantáziád szab határt. 06-20/367-8959

ALBÉRLET

Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680
Ft/db, 10 db-ra 1 db ajándék, ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. 06-30/896-8811

54 éves, magas, érzelemgazdag,
szingli férfi ismerkedne kedves, vonzó
hölggyel. SMS: 06-70/356-7788

Békéscsabán, Kazinczy laktelepen
bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
06-30/863-8987

Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ,
550 Ft/db. 06-30/860-2627

Társközvetítés. 06-30/355-2039
Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518
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FIGYELEM!
VKISSZAHÍVÁS!
2019.01.15 - 2019.01.23. között
vásárolt

XIONG WEI YT911 típusú
lézeres kulcstartóra.
A termék forgalomból kivonva,
szemre káros, vakságot okozhat.
A nálunk vásárolt terméket hozza
vissza az üzletbe
(Békéscsaba, Andrássy út 53.
Kínai üzlet)

TÁRSKÖZVETÍTÉS

46 éves gyulai férfi nem független
hölgyekkel ismerkedne. 06-30/1970789
45 éves, jó egzisztenciával rendelkezõ, két gyermekét egyedül nevelõ,
káros szenvedélyektõl mentes, megbízható apuka keres 30-45 éves korig igényes hölgyet komoly kapcsolatra. Gyermek nem akadály. SMS:
06-70/675-1435

Aprilia Scarabeok 150-es eladók.
06-30/286-0818

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

O K TAT Á S

Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörömépítõ képzés indul 2019. június 7-tõl,
Crystal Nails szervezésében. Békéscsaba, Gyóni Géza u. 14-16. 06-70/
578-8553.
Nysz: E001007/2015/A002
Francia anyanyelvû tanár tanítást,
fordítást és tolmácsolást vállal. 0620/382-5374, 66/442-517
Aranykalászos gazda, méhész, dajka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr, vendéglátó OKJ-s képzések. A tanfolyam
és távoktatás helye Békéscsabán.
www.okjcentrum.hu E: 000846/
2014/A001122 (06-30/310-8934)
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Csaba Center közelében 51 m2-es
üzlethelyiség eladó. +36-70/6210186
Autó- és karosszériás mûhely kiadó
vagy eladó. 06-30/9255-999
Békés központjában 150 m2-es vállalkozásra alkalmas összkomfortos
családi ház ipari árammal, garázzsal
megosztható vagy parkolók kialakítására alkalmas 2 bejárattal rendelkezõ
telken eladó. 06-70/352-2170
Bejáratott italbolt eladó Orosházán,
nagy telken. 06-70/774-0667
Egészségügyi szakrendelésre 18 m2es helyiség Békéscsabán, Munkácsy
utcában kiadó. 06-70/227-3820
Kiadó Mezõberényben, ipari területen, fûthetõ 600 m2 ill. 400 m2 üzemcsarnok. Érd.: 06-30/968-9680
Szarvas belterületén, frekventált helyen lekerített ipartelep eladó. Akár
gépekkel, szállító jármûvekkel, üzleti
kapcsolatokkal is. +36-20/9722573 (hétköznap munkaidõben).
GÉPJÁRMÛ

Autókat, kisteherautókat vásárolok
évjárattól, állapottól függetlenül. 0620/975-1501
Személyautókat, teherautókat
vásárolok azonnali készpénzfizetéssel. Bármilyen korú, állapotú
érdekelhet. 06-30/231-7750
Piaggio 150-es négyütemû, rendszám nélkül eladó. 06-20/435-8562

Citroën C3 1,4 benzines, klímás,
magyar garantált 112.000 km-rel,
egy tulaj, sok mûszakival eladó. 0670/636-3417

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

S Z O L G Á LTAT Á S

Veszélyes és beépített fák kivágása,
gallyazása, alpinipari munkák, referenciákkal. 06-70/337-0708
Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpintechnikai munkákat. 06-70/9775150

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

06-30/939-7720
Bármilyen bádogos munkát vállalok,
esõcsatorna 2500,-Ft/m munkadíjjal,
Lindab lemez anyagbeszerzéssel,
széldeszka javítás, tetõszigetelés,
ácsmunka, lambériázás, cserepezés.
06-70/5664-598

MEZÕGAZDASÁG

Festést, mázolást, tapétázást, homlokzati hõszigetelést vállalok. 0620/991-7728

Bádogos munkát, nyeregtetõ-, tetõfedést vállalok. 06-70/5643-319

KÚTFÚRÁST

vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes
szeleppel, homokmentesen.

GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

Víz-, fûtésszerelõ! Vállaljuk fûtések,
csõhálózatok karbantartását, újak kiépítését rövid határidõvel, garanciával, hétvégén is. 06-70/671-4119,
06-20/917-1890

Szobafestés, mázolás. 06-30/6158479
Teljes körû, helyszíni üvegezés, biztosítós számlára. 06-30/742-3507
Kényeztetõ, frissítõ érzéki maszszázsra várom kedves vendégeimet.
06-70/245-8384

Épületek bontását vállalom. 06-70/
414-0309

Metszést, permetezést, kertápolást,
sövényvágást vállalok. 06-70/5331946

Költöztetés, lomtalanítás, raktározás
garanciával, nagy térfogatú teherautóval, vidékre is. Számlával. 0630/4088-125
Elszállítok fóliát, hulladékot, stb. Teljes udvartakarítást vállalok. Tel.: 0630/363-4380

Mezõgazdasági gépek szervizelését,
javítását vállalom. Majernyik László
06-70/771-3381

GRÁNIT SÍRKÕ

Csorvás határában közel 6 hektár
mûvelhetõ földterület eladó. 2,6
MFt/ha (össz AK érték 198,58). 0630/9357-985

Békéscsabán kukorica eladó. 06-30/
481-8071

Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12-ig
T./f: 66/445-385, 06-20/9388-994

www.martablak.hu e-mail: lajos@martablak.hu

Villanyszerelés hétvégén is. 06-70/
514-1346

Sorselemzés, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra
házhoz megyek. 06-30/924-3867

Telekgerendáson 3,2 ha, 126 AK
szántóföld eladó. 85.000 Ft/AK. 0670/538-1220, 06-70/516-5239

Békéscsaba, Szarvasi út 29.

Vételárat visszatérítjük. (580 Ft)

Tetõfedõ-bádogos vállal: cseréplécezés, szegélyezés, Lindab lemez felrakás anyagbeszerzéssel együtt! 0670/566-4595

Telekgerendáson és környékén földet veszek és bérelek. 06-30/9984048

2 ha vegyes gyümölcsös kiadó (Békéscsaba, Franklin végétõl 1 km).
06-20/323-0252

Mûanyag
nyílászárók
beszereléssel!

Sírkõ tisztítást vállalok. 06-70/4140309

VW Touareg 3.0 V6 Triptonic R-line
full extrás, kitûnõ állapotban eladó.
06-70/419-8879
Ford Focus 1.6 Trend kombi klímával, magyarországi valós km-rel,
ezüstmetál színben, megkímélt állapotban eladó. 06-70/636-3417

MARTablak

Kisebb kõmûves, burkoló, hõszigetelõ, épület-átalakítás, klasszikus
kandallóépítés. 06-30/259-8515

Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.

Elemes bútor összeszerelése. 0630/9536-030

NÖVÉNY

Lakatosmunkák. Igényes kerítések,
korlátok, kapuk, rácsok, elõtetõk kivitelezése. 06-70/421-4374

Vörös szilvafa csemete eladó. 0670/240-5854

FÉG gázkészülékek javítása. 06-30/
9553-419

EGÉSZSÉG

Költöztetést, lomtalanítást vállalok.
06-70/414-0309

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

Vízszigetelés! Utólagos, bontás nélküli vizes falak szigetelése. 0630/7229-887

Tetõfedõ bádogos vállal tetõbeázás
elhárítást, ereszcsatorna felújítást,
javítást, széldeszkacserét, javítást
elõnyös áron. 06-20/581-4306
MÁR OKOSTELEFONON IS!

Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-, villanyszerelés. Lakásfelújítás, burkolás. 06-30/504-7970
Kõmûvesmunkát, burkolást, festést,
hõszigetelést vállalunk. 06-70/3254882
Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/5884535 Vasadi Tibor
Térkövezés, kõmûves munkák, kerítések építése anyagostól is, rövid határidõvel. 06-70/615-5612

Szarvas Pál
06-20/453-4919

Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó Fuvar 06-30/9550-504

Tetõfedõ, bádogosmunka, tetõáthajtás, verébdeszkázás, lécátpakolás,
ereszcsatornázás, Lindab lemeztetõ
készítés kedvezményes áron. 0620/552-1068
Kõmûves, ács burkolást, fürdõszoba
felújítást vállalok. 06-30/820-5146
Szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok. 06-30/773-5945
Redõnyök készítése, javítása. 0630/572-0331
Hõszigetelést vállalok állvánnyal és
anyagbiztosítással együtt is. 0620/502-7772
Épület villanyszerelés, legálisan,
gyorsan. 06-70/261-8905
Villany, számítógép, háztartási gép,
klímaszerelés. 06-20/411-2036

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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Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parkettázás, homlokzatfestés.
Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6.
66/436-226, 06-30/481-8071
Bútorkárpitozás. 06-30/2282-447
Extra masszázst vállal 40-es, szakképzett masszõrhölgy, mindennap
Orosházán. Tel.: 06-30/853-9695

Laptop-, számítógép-, nyomtató javítás, csere otthonában (5.000 Ft
munkadíjig). 06-70/702-3316

Hûtõgépek, fagyasztók helyszíni javítása: Szívós Ferenc. Tel.: 06-70/3119907

Felújítaná, áthúzatná régi használt
bútorát? www.karpitosmunkak.hu,
06-30/465-9846

E GY É B

Autókárpitozás. 06-30/2282-447
Parkettázást vállalok. 30/340-4621
Víz-, gáz-, fûtésszerelés, gázkészülékek karbantartása, javítása. 06-30/
5492-245
Szobafestést, mázolást, villanyszerelést, laminált parkettázást vállalunk.
06-70/345-2861

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét
veszek. Megbízható. 06-30/308-9416
Könyv és egyéb hagyaték felvásárlás. 06-70/625-3685
Disznóvágó asztalt, satupadot, gyalupadot, régi bútorokat, tollat, hagyatékot veszek. 06-30/828-7727

Épületgépészeti kivitelezés. Víz,
gáz, fûtés szerelést vállalunk.
Telefonszám: +36-30/631-0069

Kályhát, sparheltot, hûtõt, fagyasztóládát, kazánt, vízmelegítõt, radiátort,
hagyatékot hagyatékot veszek. 0670/414-0309

Permetezést vállalok Békéscsabán
és környékén. 06-30/948-3454

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

Televízió-javítás. 06-30/3939-366

Villanyszerelés, kis munkák is, hétvégén is. 06-30/355-7540

Bádogos munkát vállalok. Ereszcsatorna felújítás, javítás. Széldeszka,
kalapdeszka, kalaplemezelés. Kéménybádogozás. 06-30/7542-478

Tollat, porcelánt vásárolok. 06-20/
920-8511

Kõmûves mester munkát vállal. 0630/2056-972

Masszázs, asztrológia. 06-20/4538494

Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728

1980-83-as idõszakról galopp felvételeket keresek (Amanda) Mezõkovácsháza és orosházi pályáról. 0630/302-1194

Épületek bontását, alapásást, mindenféle fuvarozást vállalok. 06-70/
703-7905
Masszázs Békéscsabán, Gyulán. 0630/931-3045

Akármilyen idõjárás is
van odakint, mi ne engedjünk abból, hogy igenis itt
a tavasz! Elég volt a hideg, szmogos, ködös télbõl, és kezdjünk el hangolódni a melengetõ napsütésre. Elsõ lépésként
pedig vigyünk tavaszt az
otthonunkba különbözõ
dekorációkkal, meg is
mutatjuk, hogyan!
Tavasszal nem csak a természet
újul meg, hanem vele együtt mi
is, és ehhez elengedhetetlen,
hogy otthonunkat, lakásunkat is
átrendezzük, feldobjuk és tavaszi
köntösbe öltöztessük, ezzel is
elõsegítve, hogy kirángassuk
magunkat az esetleges téli dep-

Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet, kompresszort, inver ter t, kis gépeket. 06-70/6245475
Termelõi vörös-, fehér bor palackozva
eladó. Békéscsaba, Berényi út 58.
Vásárolok teljes hagyatékot, disznótoros asztalt, mûhelyasztalt, fa gyalupadot, satupadot. 06-30/245-6925

resszióból. Ahhoz, hogy igazi tavaszi dekorációt varázsoljunk a
lakásba, az elsõ és legfontosabb
kellék tavasszal: a virág. Ez lehet
cserepes vagy vágott is, lényeg,
hogy minél színesebb legyen. A
már meglévõ zöld növényeknek
pedig készítsünk színes, tavaszi
vázát, hogy azzal dobjuk fel a
hangulatot.

A falfestés is
tavaszi dekoráció!
Itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Persze ha szeretnénk nekiugrani és az egész lakást átfesteni, ne fogjuk vissza magunkat! A
lakás tavaszi dekorációjához viszont elegendõ pár élénk színû
festéket választani a barkácsboltban, és átfesteni a konyhabútor
felsõ sorát, vagy csak minden

Használt, mindenféle valódi bõrruházat: bõrdzseki, bõrkabát, stb. raklapos tételben, nagyon olcsón átnézhetõen kapható Hódmezõvásárhelyen 190 Ft/kg. Tel.: 06-70/626-5228

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

S Z O L G Á LTAT Á S

300 literes használt Lehel fagyasztószekrény eladó. 06-30/637-8625
Hagyatékot, régiséget, húsdarálót
(22-es, 32-es), demizsont, könyvet,
szerszámféléket vásárolok. 06-70/
391-2503
Bontásból eladó! Tégla, szeletelt tégla, cserép, faanyag, nyílászáró, pala,
bazaltkõ, cserépkályha, radiátor.
Épületbontást vállalunk. Bontott
anyagot veszünk. Békéscsaba, Dobozi út (IXEM ruhacsarnok után). 0670/428-4576

második szekrényajtót. Esetleg
virágmintás
festéknyomdával
vagy falmatricával dekorálni a
nappalit. És ott vannak persze
még az étkezõ székei is, amelyek
zöld szín után áhítoznak.

Teljes hagyaték felvásárlása. Használt bútor adás-vétel. 06-70/6041523
Jani házhoz megy. 06-30/655-1636
Biliárdasztal eladó. 06-20/3316000
Dunnát, párnát, régi használt tollat veszek, hívásra házhoz megyek. Érd.: 06-30/467-4542
Mindenféle lomot, hagyatékot veszek, házhoz megyek. 06-30/9073706
Nyár, akác, kõris tûzifa eladó házhoz
szállítással. Tel.: 06-70/626-6187,
06-30/523-0302 EUTR: AA5937228
Keményfa brikett 50 Ft/kg áron rendelhetõ. 06-30/2078-860
Garázs kiürítés. 06-30/814-2478
Festményeket, régiséget készpénzért vásárolok, értékbecslést vállalok. 06-30/9983-766
Régi motorokat keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa stb. Tel.: 06-20/5725142
Lomért lomtalanítás. 06-70/6041523
Használt KITE palántanevelõ tálca
240-176 eladó. Érdeklõdni: +36-20/
530-0910
Bármit megveszek, régi és új dolgot,
hagyatékot. Tel.: 06-30/287-9886

A tavaszi illatok sem
hiányozhatnak

A színek mellett nagyon fontos,
hogy figyeljünk a lakásban lévõ
illatokra is. A nehéz, téli fahéj-narancs-szerecsendió illathármast
váltsák fel a friss, üde virágillatot
Tavaszi kiegészítõk
tartalmazó légfrissítõk, illatgolyók
vagy potpourrik. Persze ha telea lakásban
Nem tudjuk elégszer elmondani: rakjuk a lakást friss, vágott virágegy lakást a kiegészítõk tesznek gal, akkor külön illatosítóról már
igazán otthonná. Nincs ez más- nem is kell gondoskodnunk.
Forrás: www.nlcafe.hu
képp tavasszal sem: kiegészítõkkel tudjuk tavaszi hangulatba
hozni otthonunkat. Párnák, lepedõk, ágytakarók, függönyök,
vázák, asztalterítõk, plédek, képek, falmatricák, mind-mind óriásit tudnak lendíteni egy lakás
hangulatán: tavasszal válasszunk
ezekbõl világos, élénk színû, virágmintás verziókat.
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Bõrkabát,
irhabunda,
sapka,
kesztyû,
lakásbõr
nagy választékban.

ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK
66/446-515, 06-30/456-4105

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE

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

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

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

A VÍDIA UDVARBAN

Minden, ami üvegezés!

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

