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Megbízható profi térkõrakó cég
vállalja magánházak, parkolók,

kapubejárók szegélykõ lerakását,
illetve térkõrakást, kivitelezést,
akár magánszemélyeknek is

kedvezõ áron, rövid határidõvel.

Telefonon egyeztetett idõpontban,
INGYENES munkafelvételt és

árajánlatot adunk.
Hívjon bizalommal!

Térkõ mesterfokon 

06-70/353-3089 

TELJESKÖRÛ
KÕMÛVESMUNKÁK
a szigeteléstõl a térkövezésig.

Rövid határidõvel.
06-70/636-0970
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Mûanyag, fa, alumínium 
Beltéri ajtó

Redõny, szúnyogháló

Korcsok Edit egyéni vállalkozó

Békéscsaba, Bartók Béla út 14.
E-mail: kezsablak@gmail.com

06-20/476-33-65

Mûanyag nyílászáró
akár 3 hét alatt!

Nyílászárók

OZORÁK PLUSZ Bt. 
BBéékkééssccssaabbaa ,,

44-eess  HHoonnvvéédd  uuttccaa  1199..

TT::  0066-3300-33447744-664433

Gipszkartonozás,

tetõtér beépítés

kedvezõ áron,

csúcsminõségben.

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

BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ

Békéscsaba, Orosházi út 25. 
Bejárat a Táncsics u. felõl

Nyitva: H-P 900-1800 Szo 900-1300

Tel.: 06-30/585-2687

M2

MUNKA

Fõállású, 8 órás udvarost és iroda
takarítót keresünk heti egy alkalomra
3-4 órában. Farkasagro Plusz Kft.
Tel.: 06-30/349-8133

Építõiparban jár tas (lakatos, bádo-
gos) szakmunkást és segédmunkást
keresünk. Gold Rien Kft. 06-20/
9869-565

Üzemi helyiségek takarítására 4 órás
munkaerõt keresünk Békéscsabára.
Construtech-Plusz Kft. 06-30/2000-
895

Kozmetikai szalonba keresek mun-
kájára igényes kozmetikust. Vállalko-
zói igazolvánnyal elõnyben. Bemutat-
kozó levelet és szakmai önéletrajzot
gracia@graciakozmetika.hu címre
kérek. Kesjár Edit kozmetikus mester.

Ács-állványozó szakmunkást vagy
szakmában jár tas munkaerõt kere-
sünk. Tetõ Körös Kft. 06-30/240-
7740

Szakképzett eladót felveszek. Után-
futó kölcsönzõ Békéscsaba, Oros-
házi út 82. 66/435-536

Mezõberényi sörözõbe pultost felve-
szek. Merkúr-Produkt Kft. 06-20/
924-9226

Pedagógus, külföldi munkavállalás
esetén lakása felügyeletét vállalja.
06-70/249-7579

Dinamikusan fejlõdõ fémipari cég,
minimum 8 éves gyakorlattal rendel-
kezõ mérlegképes könyvelõt keres bé-
késcsabai munkahelyre. Szakmai
fényképes önéletrajzot az alábbi címre
kérnénk: onallo.munkavegzes888@
gmail.com, Máté Endre

Székesfehérvári ruhaválogató üzem-
be egy mûszakos munkarendben be-
tanított munkásokat keresünk. A mun-
kaidõ H-P-ig 8-17 óráig tart. Szállást
biztosítunk! Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a textradekft@gmail.
com címen lehet. (Textrade Kft.)

A Koncsek Trans Kft. megbízható
gépkocsivezetõt keres furgonra, csak
nemzetközi fuvarozásban szerzett
gyakorlattal! Érdeklõdni: +36-20/
416-6840

E kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kezõ gépkocsivezetõt keresek. Kom-
lódi Trans Kft. 06-30/928-7869

Sofõrt keresünk nyerges billencs au-
tóra. Tel.: 06-70/418-1088 Euro-Go
Transline Kft.

Csanytelekre kereskedelembe és
kertészetbe férfi és nõi munkaerõt
veszünk fel. Szakképesítés nem
szükséges. Szállást biztosítunk. 06-
20/467-0993 Tóth M.

Homlokzatszigetelés és kõmûves
munkában jár tas embereket felve-
szek. Tornyi Zoltán 06-30/820-5146

Szobafestõ szakmunkást felveszünk.
BAZSI-ÉP Hungary Kft. 30/9154-124

Tehergépkocsi vezetõt keresek nyer-
ges, billenõs szerelvényre. Baukó
Trans 06-20/9417-891

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

CO2 hegesztõket, ipari fényezõket,
lézervágó gépkezelõket, élhajlító
gépkezelõket keresünk kiskunmaj-
sai munkahelyre, hosszú távra. Ki-
emelten magas bérezés, utazási
költségtérítés, szállítás vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biztosított.
06-70/384-7636, femmunka.eu@
gmail.com (Cor-Tex Euro Kft.)

Gyere és dolgozz velünk! Autói-
pari multi keres betanított mun-
kakörbe, biztonsági öv összesze-
relõ kollégákat sopronkövesdi
gyárába, 3 mûszakos munka-
rendbe. A szállás és a bejárás
megoldott. Kiemelkedõ bér mel-
lett, 13. havi fizetést, prémiumot,
cafeteria-t, bérelõleget is bizto-
sítunk. Érd.: 06-70/600-9021,
JOBmotive Kft.

Zöldség, gyümölcs áruterítésre
munkatársat keresünk Mezõbe-
rénybe. Munkakezdés korai órák-
ban. Érdeklõdni: 06-70/414-
5061, Tóthné Almási Erika

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi mun-
kára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdeke-
ik védelmében minden esetben elõzetesen el-
lenõrizzék 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!

Ön is érezze jól magát a munkahe-
lyén! Itt az alkalom, hogy lépjen! Bé-
késcsabai irodánkba keresek pén-
zügyi területre: céltudatos, szorgal-
mas, optimista embereket. Feltétel:
érettségi vagy felsõfokú végzettség, a-
utó és számítógépismeret. Amit nyúj-
tunk: átképzés, támogatás, fix+juta-
lék, ügyfélkör, bónuszok, intenzív utak,
stb. Önéletrajzát küldje a kiss.fne@ 
gmail.com-ra, 1-2 napon belül behí-
vom állásinterjúra. Kiss Ferencné
egyéni vállalkozó.

Nyílászárók beépítéséhez keresünk
megbízható munkaerõt. 06-70/7037-
376 Dupla Kovács Novum Kft. 

Autószerelõt és karosszéria lakatost
keresek. 06-30/925-5999 Purcsi
György

Gyomaendrõdi étterembe szakácsot
keresünk. Vígh Tamás 06-70/546-
9044

Cégünk lakatos és gépkezelõ munka-
társakat keres gyõri munkavégzésre,
kiemelt fizetéssel. Elvárási gyakorlati
idõ 5 év. Minden hétvége szabad. In-
dulás hétfõn hajnalba, érkezés pénte-
ken este. Utazás céges autóval tör té-
nik. Zöld-Gépezet Kft. Érdeklõdni:
06-70/321-3349

Édességüzembe keresünk 2 fõ (fér-
fi) megbízható, jó szakmai készsé-
gekkel rendelkezõ cukrászt, vagy
cukrászdában gyakorlatot szerzett
betanított férfi édesipari segédmun-
kást. Jelentkezni személyesen az
alábbi címen: Prevail Co Kft. 5630
Békés, Szent Pál sor 3. illetve a 06-
66/417-388 telefonszámon lehet.

Azonnali kezdéssel, békéscsabai
cég hegesztõ és fémipari betanított
segédmunkások jelentkezését várja.
Trezor-Liktor Zr t.. Érd.: 06-30/688-
6744, kozpont@trezor.hu

AVON kozmetikumok ér tékesítésé-
hez tanácsadókat és 2 fõ koordiná-
tor t keresek. Akár 35% kedvezmény,
elõmeneteli lehetõség. 06-30/479-
1984 (Hajdú Lívia)

Építõiparban jár tas kõmûvest kere-
sek, helyi viszonylatban. 06-30/289-
5344 Napkor-Ép Kft.

Tezola Trade Kft. keres építõipari
szakmunkásokat. (Kõmûves hideg-
burkoló, festõ). Hosszútávú stabil
munkahely, kiemelt fizetés. 06-70/
3378-432, 06-70/7776-264. E-mail:
info@tezola.com

CO hegesztõket, lakatosokat kere-
sünk Kecskemétre, nettó 1200-1600
Ft/óra +prémium. Optimus-Ferrum
Kft. 06-70/329-7554

INGATLAN

1000 m2 beépítetlen terület eladó kö-
vesút mellett. Villany van a telken.
66/738-253

Készpénzes vevõmnek 3 szobás há-
zat keresek Békéscsabán. 06-20/
390-7095

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Gyõr, Mo-
sonmagyaróvár és Sopron kör-
nyéki) autóipari és fémipari
nagyvállalatok állásajánlataiból
válogathatsz (betanított lakatos,
targoncás, CNC-s, hegesztõ
stb.), ahol kiemelt bérezést, in-
gyenes szállást, utazást, vala-
mint bérelõleget és hosszú távú
munkát biztosítunk. Érdeklõdni
8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon, JOBmotive Kft.
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Bõrkabát,
irhabunda,

sapka,
kesztyû,
lakásbõr

nagy választékban.
Minden méretben kaphatók.
Tisztítást, festést, átalakítást

is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

8800 m2-es
mûködõ
ipartelep
eladó.

Autóbontó telep.
06-20/384-1155

INGATLAN 

Eladó vagy budapestire cserélhetõ
békéscsabai, Derkovits sori 75 m2-
es lakás. 06-20/402-2143

Békéscsabán, belvárosban, 3 laká-
sos társasházban, 100 m2-es, 3 szo-
bás lakás (felújított fürdõszoba,
konyha) garázzsal, ker ttel eladó. Irá-
nyár: 15 MFt. Tel: 06-30/418-8373

Békéscsabán 1080 m2-es telek, ház-
zal eladó. Érdeklõdni: 06-20/924-
3886

Vésztõn eladó belsõ kétszintes, jó ál-
lapotú családi ház a vasútállomás kö-
zelében. 10 MFt, +36-30/600-3544

“U-alakú” épületben 2. emeleti lakás
eladó. 18,8 MFt. 06-30/580-0083

Fõút mellett 3 szobás tégla családi
ház eladó Békéscsabán. 06-30/595-
3895

Békéscsabán, a Kórház közelében
eladó egy 1,5 szobás jó állapotú ház-
rész. Irányár: 5,8 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207

Békéscsabán eladó egy 6225 m2-es
területen kétszintes családi ház +
egy udvari kis lakás 3 garázzsal. Vál-
lalkozásra és gazdálkodásra kiválóan
alkalmas területtel. 06-30/443-4882

Doboz-Szanazug Viola u. 21. szám
alatti nyaraló 6,5 MFt-ér t eladó. 06-
30/313-3044

Békéscsabán, Kis-Tabán utcában
földszinti, felújított, cirkó fûtéses 65
m2-es lakrész eladó. 11,9 MFt, +36-
30/600-3544

Millennium utcában földszinti, egye-
di gázos, erkélyes, 57 m2-es lakás
eladó. 06-30/225-9992

Kis ház nagy telekkel Békéscsaba
környékén eladó. 06-70/414-8127

Lencsésin 8. emeleti erkélyes lakás
eladó. 9,8 MFt. 06-30/580-0083

Békéscsabán, Arató utcában építési
telek/kert eladó. 06-30/272-0332

Békéscsabán, a Bethlen utcában
eladó egy korszerûen felújított, 100
m2-es családi ház, 430 m2-es telek-
kel. Irányár: 17,8 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207

Eladó Mezõberényben polgári ház.
Ir.ár: 7,4 MFt. Csere érdekel. 06-30/
710-3355

Békéscsabán, Tavasz utca folytatá-
sában eladó 130 m2-es családi ház,
3600 m2-es telekkel, 12.737 m2-es
szántóval. +36-20/540-3700

Békés-Dánfok üdülõközpontban,

építési övezetben 6 db telek együtt,

vagy két részre osztva eladó. Együt-

tes ár: 5 MFt. 06-30/313-3044

Kígyósi új ház eladó vagy cserélhetõ.

66/635-072

Kazinczyn felújított, 1. emeleti lakás

eladó. 06-20/886-2774

Sorházi lakás garázzsal eladó Jami-

nában. 06-30/3090-114

Készpénzes ügyfeleim részére kere-

sek Békéscsaba belvárosban eladó

lakást. +36-20/540-3700

3 szobás, földszinti, egyedi fûtésû,

hõszigetelt lakás eladó Békéscsabán,

belvárosban. 06-70/677-1101

Békéscsabán eladó egy elsõ emele-

ti, 2 szobás, egyedi fûtéses, felújított,

erkélyes téglalakás, saját tárolóval.

Azonnal költözhetõ. Irányár: 12,5

MFt. Tel.: 06-20/502-0207

Csaba Center közelében 160 m2-es

lakás üzlethelyiséggel, garázzsal ela-

dó. 34 MFt. 06-30/580-0083

Békéscsabán telek eladó, elcserél-

hetõ. 06-20/448-8558

Békéscsabán Jaminában építési te-

lek 254 m2 eladó. 06-30/946-2971

Kis ház eladó telekárban. 06-30/

838-2170

Lencsésin elsõ emeleti 3 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Ár: 13,9 MFt. 06-
20/213-5512

Eladó Békéscsabán 4 szoba +nap-
palis ház. Ir.ár: 33,5 MFt. 06-20/451-
1157

Békéscsabán, Kenderföldek belterü-
letén, a Kender utcában 1 hektár telek
régi épülettel eladó. Ir.ár: 6,5 MFt.
06-30/950-4278

Békéscsabán, Kastélyszõlõkben épí-
tési telek eladó. Ajándék, családi ház
tervrajza. 06-20/617-4525

Békés központjában, csendes kis ut-
cában kitûnõ állapotú sorházi lakás
eladó. 06-30/946-2971

Sportcsarnok környékén 175 m2-es
ház eladó. 36 MFt. 06-30/580-0083

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, Dohány u. 19., 624

m2-es, közmûvesített építési telek
eladó. Telken belül: víz, villany, csa-
torna. Gáz a telek elõtt. Ir.ár: 3,2 MFt.
06-30/905-3228

Deák utca környékén polgári stílusú
ház eladó. 24,9 MFt. 06-30/580-
0083

Dobozi út elején 2650 m2-es építési
telek eladó. 06-20/3651-271

Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve hét-
végi házat keresünk megvételre. 06-
20/9220-990

Sorházi lakás eladó Mezõmegyer
központjában. Nagy terasszal +ga-
rázzsal. 06-30/541-7460

Békéscsabán, felújítandó erkélyes
lakást keresek 2. emeletig, készpén-
zes vevõként. 06-30/459-5480

Békéscsabán, Ybl Miklós utcában

1391 m2-es építési telek eladó. 06-
30/369-5542

Lakást vagy kisebb házat vásárolnék
készpénzzel. 06-30/935-8054

Békéscsabán, Rákóczi utcában 4

szobás, 1600 m2-es telken 18 MFt-
ér t családi ház eladó. 06-70/671-
9302

Békéscsabán nyeles építési telek
eladó. 06-20/231-1941

Gazdasági tanya termõfölddel Bé-
késcsabán, fõút mellett eladó. 06-
20/430-0575

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

Tanyát vásárolnék (komfortos, kom-
for t nélkülit), akár termõfölddel
együtt. 06-20/9220-990

Eladó ház Békéscsabán, Jaminá-
ban, jó állapotban. 12,5 millió Ft.
Tel.: 06-30/903-2966 

Hitelek és CSOK
soron kívüli ügyintézése, 16 éves

gyakorlattal, felelõsségvállalással.

06-20/353-92-72 P
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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 hird-
etések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik szemé-
lyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal,
nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keres-
ni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak,
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következmé-
nyeket és hátrányokat a Megrendelõre hárítja. 

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

MÁR OKOSTELEFONON IS!

LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA

INGATLAN 

Békéscsabán, a Lorántffy utcában

lebontásra, felújításra ház eladó 878

m2 telken. 06-30/925-0610

ALBÉRLET

Békéscsabán, Kazinczy laktelepen

bútorozott lakás hosszú távra kiadó.

06-30/863-8987

Lencsésin lakás kiadó. 06-70/370-

6587

Különbejáratú udvari összkomfortos

1,5 szobás házrész kiadó Békéscsa-

ba, Bessenyei u. 77. sz. alatt.

Belvárosi 1,5 szobás lakás kiadó.

06-30/470-8473

Gyulán, hosszú távra apartmanházat

bérelnék, vételi opcióval akár. 06-30/

935-8054

Békéscsabán, Gábor Áron utcában 2

szobás lakás kiadó. 06-30/4755-833

Házrészt bérelnék. 06-30/3990-549

ÁLLAT

Törzskönyvezett puli kölykök

gyõztes szülõktõl eladók. 06-

30/484-7501

Malacok, süldõk, kis súlyú hízók ha-

sítva eladók.06-30/605-8961

Fehér, vörös csirke, kacsa, tojótyúk

(kérésre felpucoljuk), vörös, kender-

magos jérce, kakas védõoltásokkal

ellátva rendelhetõ. 06-30/541-9757

Sárga tojótyúk, 15 hónapos, 680

Ft/db, 10 db-ra 1 db ajándék, ingye-

nes házhoz szállítással megrendel-

hetõ. 06-30/896-8811

Barna tojótyúk, jó tollazatú, ingyenes

házhoz szállítással megrendelhetõ,

550 Ft/db. 06-30/860-2627

7 hónapos kuvasz kan kutya eladó

Gyomaendrõdön. 20.000 Ft. 06-30/

876-4971

Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3 kg-

os, ingyenes házhoz szállítással

megrendelhetõ. 1650 Ft/db. 06-30/

860-2627

Bábolnai naposcsirke, TSL jérce elõ-

jegyzés. Bankiva Kft. Békéscsaba,

Szarvasi út 5. Kedd-péntek 10-14-ig.

06-30/675-0449, 06-20/923-5490,

06-70/600-3624

Elõnevelt, vakcinázott csibe megren-

delhetõ. Tel.: 06-20/374-8622

Elõnevelt csirke kapható minden

szerdán, szombaton a békéscsabai

piacon. 06-30/399-2575

Elõnevelt csirke és magyar kacsa

eladó. Békéscsaba, Felsõnyomás

411. 06-30/647-7675

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Hosszú távra keresem leendõ kedve-

sem, barátnõm csinos, alacsony 55-

60 év körüli hölgy személyében

Csaba és környékérõl. Én 60-as férfi

vagyok. 06-20/319-1344

Békéscsabán, 37 éves vidám, nyi-

tott, formásan teltkarcsú, dúskeblû

ismerkedne. 06-30/646-1217

54/185 romantikus, sportkedvelõ,

szingli férfi ismerkedne kedves,

vonzó hölggyel 40-60 éves korig.

SMS: 06-70/356-7788

Szabadidõ kellemes és ér telmes el-

töltésére 65-75 éves férfi partnert

keresek. 06-30/837-6716

Férfitársam keresem. 06-20/582-

6155

Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es

hölgynél, belvárosban. Csak fantázi-

ád szab határ t. 06-20/367-8959

Társközvetítés. 06-30/355-2039

68 éves férfi élettársat keres. Jelige:

“Boldog évek” Szuperinfó Szer-

kesztõsége - Békéscsaba, Munkácsy

utca 13.

Békéscsabán formás 40-es ismer-

kedne. 06-70/538-5518

46 éves gyulai férfi nem független

hölgyekkel ismerkedne. 06-30/197-

0789

OKTATÁS

Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörömé-
pítõ képzés indul 2019. június 7-tõl,
Crystal Nails szervezésében. Békés-
csaba, Gyóni Géza u. 14-16. 06-
70/578-8553. Nysz: E001007/
2015/A002

Aranykalászos gazda, méhész, daj-
ka, eladó, boltvezetõ, vagyonõr, ven-
déglátó OKJ-s képzések. A tanfolyam
és távoktatás helye Békéscsabán.
www.okjcentrum.hu E: 000846/
2014/A001122 (06-30/310-8934)

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

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autó- és karosszériás mûhely kiadó
vagy eladó. 06-30/9255-999

Bejáratott italbolt eladó Orosházán,
nagy telken. 06-70/774-0667

Békésen, frekventált helyen, köz-
pontban több fodrász részére beren-
dezett fodrászüzlet kiadó. 06-20/
3530-911

Békéscsabán, Gábor közben 42 m2-
es üzlethelyiség, akár irodának is ki-
adó. 06-30/2121-511

Békéscsabán, Lencsési úton üzlet-
helyiség eladó. 06-20/390-7095

Békésen keres üzlethelyiséget? For-
galmas fõútvonalon eladó családi
ház, mely eredetileg üzletnek épült
eladó. 06-30/946-2971

Békéscsabán Jamina elején eladó/ki-
adó üzletek, irodák. 06-30/946-2971

Centernél könyvelõnek iroda kiadó.
06-30/555-4719

Szakmai tanfolyamok:
• Svédmasszázs
• Talpmasszázs
• Köpölyözõ masszázs
• Alternatív fizioterápia
• Természetgyógyászati modul
• Bambusz masszázs

06-30/219-4109
www.erudio.hu

E
ng

.s
z.

: 
0
0
1
5
8
-2

0
1
2

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

Állatorvos Békéscsabán és von-
záskörzetében! Kedvenc és ha-
szonállatok ellátása. Dr. Kolimár
László 06-30/890-4362
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Egészségügyi szakrendelésre 18 m2-
es helyiség Békéscsabán, Munkácsy
utcában kiadó. 06-70/227-3820

Kiadó Mezõberényben, ipari terüle-
ten, fûthetõ 600 m2 ill. 400 m2 üzem-
csarnok. Érd.: 06-30/968-9680

Békéscsabán, Kinizsi utcában két ut-
cai bejárattal rendelkezõ összenyitha-
tó, összesen 50 m2-es üzlethelyiség
hosszú távra kiadó. 06-20/9579-496

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

GÉPJÁRMÛ

Autókat, kisteherautókat vásárolok
évjárattól, állapottól függetlenül. 06-
20/975-1501

Robogót vásárolok. 06-30/911-
0823

Használt robogók eladók Mezõbe-
rényben. 06-30/4545-129

Régi motorkerékpárokat, Velorexet
vásárolnék gyûjteményembe. 06-30/
950-9170

Suzuki Swift 97-es eladó. 06-30/

3990-549

Ford Focus 1.6 Trend kombi klímá-

val, magyarországi valós km-rel,

ezüstmetál színben, megkímélt álla-

potban eladó. 06-70/636-3417

VW Touareg 3.0 V6 Triptonic R-line

full extrás, kitûnõ állapotban eladó.

06-70/419-8879

MEZÕGAZDASÁG

Telekgerendáson és környékén föl-
det veszek és bérelek. 06-30/998-
4048

Csabaszabadiban 1 ha termõföld
eladó. 06-30/592-6809

Békéscsabához közel 60 AK, 1,3 ha
szántóföld eladó, az úszka cesztáról
megközelíthetõ. 66/446-202

8,5 ha szántó eladó Békéscsabán, a
Csorvási úti gázfogadónál. Ár 4
MFt/ha. 06-20/8280-906

14 db hengerbálás lucernaszéna ela-
dó. 06-30/968-2395

NÖVÉNY

Vörös szilvafa csemete eladó. 06-
70/240-5854

EGÉSZSÉG

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

GONDOZÁS

Megbízható, leinformálható szociális
gondozó gondozást vállal Békéscsa-
bán, eltar tási szerzõdésért. 06-70/
233-0913

Idõs néni gondozását vállalom, 3 na-
pos váltással. 06-70/232-8559

Ápolást, gondozást vállalok. 06-20/
988-8265

Békéscsabára, édesanyám mellé
gondozónõt keresek 24 órás váltá-
sokkal. 06-30/822-4710

SZOLGÁLTATÁS

Fogtechnika. Fogsorkészítés, fog-
sorjavítás, fogsortisztítás. Békéscsa-
ba, Lázár 35. 06-30/630-5864

Veszélyes és beépített fák kivágása,

gallyazása, alpinipari munkák, refe-

renciákkal. 06-70/337-0708

Vállaljuk veszélyes fák kivágását,

teljeskörû felelõsség vállalással

szakszerûen, kedvezõ áron; alpin-

technikai munkákat. 06-70/977-

5150

Elemes bútor összeszerelése. 06-

30/9536-030

Lakatosmunkák. Igényes kerítések,

korlátok, kapuk, rácsok, elõtetõk kivi-

telezése. 06-70/421-4374

Víz-, fûtésszerelõ! Vállaljuk fûtések,
csõhálózatok karbantar tását, újak ki-
építését rövid határidõvel, garanciá-
val, hétvégén is. 06-70/671-4119,
06-20/917-1890

Villanyszerelés hétvégén is. 06-70/
514-1346

Költöztetés, lomtalanítás, raktározás
garanciával, nagy térfogatú teherau-
tóval, vidékre is. Számlával. 06-30/
4088-125

Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-, vil-
lanyszerelés. Lakásfelújítás, burko-
lás. 06-30/504-7970

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

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

Költöztetés, szállítás. 06-30/369-
1501

KÚTFÚRÁST
vállalok 2 év garanciával, rozsdamentes

szeleppel, homokmentesen.

GYEBROVSZKI KÁROLY
06-30/416-5909

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Békéscsaba és vonzás-

körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával. 

06-30/939-7720

Személy- és teherautókat veszek.
bármilyen érdekel. 500.000 Ft.
06-30/252-0420 

Gázüzemû jármûvek
javítása,

vizsgáztatása.
Autógáz tartályok

cseréje, gáz-
biztonsági szemle.

WAGNER ÉS TSA KFT.
Békéscsaba, Berényi út 133.

06-30-304-6646

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat

Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

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

Személyautókat, teherautókat
vásárolok azonnali készpénzfize-
téssel. Bármilyen korú, állapotú
érdekelhet. 06-30/231-7750
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VIRÁGOK ÉS TÁRSAIK

• A fagyok elmúltával feléb-
reszthetjük a rózsát téli álmá-
ból: a takarást megszüntet-
hetjük és metszhetjük - akkor
megfelelõ az idõpont, ha vi-
rágzik az aranyfa (Forsythia).

• A fûmagvetéshez (április vé-
gétõl) elõkészíthetjük a talajt.

• Tisztítsuk meg a gyepet a
lomb- és egyéb téli “marad-
ványoktól”. Különben a fû
rothadásnak indul.

• Csak az elsõ nyírás után vé-
gezzük el a levegõztetést,
mert akkorra a gyökerek már
megfelelõen besûrûsödnek.

• A virágok és cserjék téli taka-
rását eltávolíthatjuk.

• Nem feltétlenül szükséges a
tavaszi nagytakarítás a kert-
ben. A száraz ágakat és
évelõket vissza kell vágni.

• A gyepen lévõ lombmaradé-
kokat hordjuk a komposztra.
A sövények alatt maradjon a
lomb - védelmet nyújt a
hasznos rovaroknak.

• Az örökzöld sövények éves
visszavágását még idõben
végezzük el a március végi
kihajláshoz - így erõsebb haj-
tásokat hoznak.

• A balkonnövények, dézsás-
és cserepes növények átül-
tetése.

• Ha nem kell átültetni, akkor
1-2 cm friss földet helyez-
zünk rá.

• Osszuk szét a komposztot.
Ezt a minden növénynek erõt
adó tápanyagot az összes
ágyásra (kb. 2-3 cm vasta-
gon), fák és bokrok alá, ró-
zsák alá és virágágyásokra
terítsük szét. Csak könnye-
dén dolgozzuk be (gereblyé-
vel vagy talajlazítóval).

ZÖLDSÉGEK ÉS
FÛSZERNÖVÉNYEK

• Vetés a szabadba: spenót,
zöldborsó, sárgarépa, hóna-
pos retek, hagyma, tépõsalá-
ta, petrezselyem.

• Gyomnövények: a vetés után
elszaporodott gyomnövé-
nyeket virágzás elõtt feltétle-
nül el kell távolítani.

• Megjelennek az elsõ csigák.
Az összegyûjtés jó és termé-
szetes növénykímélõ mód-
szer.

• Talajelõkészítés: kapával
vagy más talajlazítóval lazíta-
ni, majd a komposztot a
felsõ talajrétegbe bedolgoz-
ni.

• A nagyobb évelõ fûszernövé-
nyeket, például lestyán, cit-
romfû vagy mezei sóska már
szabadföldbe ültethetjük.

• A gumós és gyökérnövé-
nyek, például a csicsóka
vagy a torma és a hónap má-
sodik felétõl a korai bur-
gonya éppúgy ültethetõ a
fagymentes földbe.

• Zöldségágyásokat elõkészí-
teni.

• Fólia vagy fátyolfólia alá már
ültethetõ a saláta. Próbálkoz-
hatunk a rukkolával (Rucola
selvatica) vagy más néven
bormustárral. Ez az Itáliából
származó saláta az utóbbi
évek slágere.

GYÜMÖLCSÖSKERT

• Itt az ideje az ültetésnek

• Még mindig van lehetõség a
gyümölcsfák metszésére.

• Az újonnan ültetett gyü-
mölcsfáknál végezzük el az
alakító metszést.

• Rákos és fagyott sebeket a
keményebb fagyveszély el-
múltával ki kell vágni, és
szakszerûen le kell kezelni.

• A szamócaültetvényt virág-
zás elõtt meg kell tisztítani a
beteg levelektõl anélkül,
hogy a növény szívleveleit
megsértenénk.

• A növények között lazítsuk
fel a talajt. Szórjunk ki kom-
posztot és mulcsot.

NÖVÉNYVÉDELEM

• Legkésõbb most van itt az
ideje, hogy megkezdjük a
harcot a kártevõk ellen a
gyümölcsösben, az enyves
gyûrûket el kell távolítani.

• Itt az ideje a lemosó perme-
tezésnek

• Teremtsünk ideális életfelté-
teleket növényeinknek. Meg-
felelõ termõhely, elegendõ
tápanyag, és a növény elég
erõs lesz a kártevõk elleni vé-
dekezéshez. (Az egészsége-
sen táplálkozó emberek is
ritkábban betegszenek
meg!)

• Aki a szamóca közé fokhagy-
mát ültet, annak késõbb ke-
vesebb dolga lesz a beteg-
ségekkel.

• Levendulát ültessünk a ró-
zsák közé jó vízáteresztõ ta-
lajba, a levéltetû ellen.

• Levéltetû ellen ajánlható a
szappanos lemosás (1 L víz,
1 evõkanál kenõszappan,
kevés spiritusz).

Forrás: www.edenkert.hu
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Villanyszerelés, hibaelhárítás, vil-
lanybojlerek javítása, EPH kiépítés.
06-70/945-7660

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

Kertásást, ker trendezést, fakisze-
dést, fabehordást vállalok. 06-70/
295-2541

FÉG gázkészülékek javítása. 06-30/
9553-419

Kõmûves munkát, burkolást, Csa-
bakõ burkolást, hõszigetelést, ne-
mesvakolást, belsõ munkálatokat is
vállalok Békéscsabán és környékén.
06-30/9484-521

Újévi szerencsejóslatok! Mesterjós
megmondja, mit tar togat számodra
2019. Gyógyító-tisztító energiák. 06-
70/434-2178

Tetõfedõ és bádogos mester, kõmû-
ves mester munkát vállal. 06-
70/265-8249

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

Cserépkályha, kandalló, kemence,
nyári konyha, gyümölcsaszalók, hús-
füstölõk építése, javítása. 06-30/
557-9814

Térkövezés, kõmûves munkák, kerí-
tések építése anyagostól is, rövid ha-
táridõvel. 06-70/615-5612

Kõmûves, ács burkolást, fürdõszoba
felújítást vállalok. 06-30/820-5146

Hõszigetelést vállalok állvánnyal és

anyagbiztosítással együtt is. 06-20/

502-7772

Villany, számítógép, háztar tási gép,

klímaszerelés. 06-20/411-2036

Szobafestés, mázolás. 06-30/615-

8479

Teljes körû, helyszíni üvegezés, biz-

tosítós számlára. 06-30/742-3507

Kényeztetõ, frissítõ érzéki mas-

százsra várom kedves vendégeimet.

06-70/245-8384

Költöztetés! Piacképes áron, áru-

szállítás garanciával. Kis-Szabó Fu-

var 06-30/9550-504

Szobafestés, mázolás, tapétázás, la-

minált parkettázás, homlokzatfestés.

Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6.

66/436-226, 06-30/481-8071

Extra masszázst vállal 40-es, szak-

képzett masszõrhölgy, mindennap

Orosházán. Tel.: 06-30/853-9695

Bontás nélküli kádfelújítás garanciá-

val. 06-20/991-7728

Laptop-, számítógép-, nyomtató javí-

tás, csere otthonában (5.000 Ft

munkadíjig). 06-70/702-3316

Bármilyen tetõfedõ, bádogosmunkát

és ácsmunkát vállalok kedvezmé-

nyes áron. Hívjanak bizalommal bár-

mikor, bárhol dolgozunk. 06-70/401-

4670

Bádogosmunkát vállalok. 06-70/

306-3926

Burkolást vállalok. 06-20/437-5008

Bármilyen bádogos munkát vállalok.
Tetõbeázás elhárítás, széldeszka-,
kalapdeszka felújítása, javítása, fes-
tése, kalaplemez csere, kúpcserép
rendezése, kenése, cseréplécezés,
cserép átforgatás, elõnyös áron. 06-
30/668-2081

Nyílászárók bemarásos szigetelését,
zárcseréjét, pászítását, karbantar tá-
sát, festés elõtti átnézését és egyéb
asztalosipari munkákat vállalok. Flen-
der Pál asztalos. Békéscsaba, Eg-
ressy 2. 06-20/361-0515, 66/738-
014

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

Kertészeti munkát vállalunk. 06-70/
660-8869, 06-30/895-9854

Szobafestést, mázolást, hidegburko-
lást vállalunk. 06-30/9154-124

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

Bádogos munkát vállalok. Ereszcsa-
torna felújítás, javítás. Széldeszka,
kalapdeszka, kalaplemezelés. Ké-
ménybádogozás. 06-30/7542-478

Víz-, gáz-, fûtésszerelés, gázkészülé-
kek karbantar tása, javítása. 06-30/
5492-245

Szobafestést, mázolást, villanysze-
relést, laminált parkettázást vállalunk.
06-70/345-2861

Masszázs, asztrológia. 06-20/453-
8494

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

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

EGYÉB

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

Hagyatékot, régiséget, mindenfélét
veszek. Megbízható. 06-30/308-
9416

Könyv és egyéb hagyaték felvásár-
lás. 06-70/625-3685

Termelõi vörös-, fehér bor palac-
kozva eladó. Békéscsaba, Berényi út
58.

Külföldi és magyar papír-, fémpénze-
ket vásárolok. 06-30/578-2961

Csabakõ falburkoló már 2.500 Ft/m2-
tõl. Békéscsaba, Felsõnyomás 258.
06-30/9484-521

Elektromos meghajtású moped,
2016 El-GoM HS 580, Zanussi kombi
hûtõ eladó. 06-70/626-8585

1 mûtrágyaszóró kombinátor, SPC
6-os vetõgép, XT tárcsa eladó. Tel.:
06-30/503-5934

Bármit megveszek, régi és új dolgot,
hagyatékot. Tel.: 06-30/287-9886

WC-papírgyártó gép garanciával
eladó. Érd.: 06-30/943-0751

Hagyatékot, régiséget, húsdarálót
(22-es, 32-es), demizsont, szer-
számféléket vásárolok. 06-70/391-
2503

Eladó minõségi tûzifa bükk, tölgy,
1mx1mx1,70 szálban 30.000 Ft/m3,
ingyenes házhoz szállítás. 06-30/
839-6710 EUTR: AA6250182

Vásárolnék lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesz-
tergát, marógépet, kompresszort, in-
ver ter t, kis gépeket. 06-70/624-
5475

Régi rádiókat, kazettás és szalagos
magnetofont, lemezjátszót, videót
vennék. 06-30/645-3301

Disznóvágó asztalt, satupadot, gya-
lupadot, tollat, hagyatékot veszek.
06-30/828-7727

Olajsütõ, gyerek játékkonyha, kuka-
szállító kézikocsi eladó. 06-70/318-
3063

Teljes hagyaték felvásárlása. Hasz-
nált bútor adás-vétel. 06-70/604-
1523

Bontásból eladó! Tégla, szeletelt tég-
la, cserép, faanyag, nyílászáró, pala,
bazaltkõ, cserépkályha, radiátor.
Épületbontást vállalunk. Bontott
anyagot veszünk. Békéscsaba, Do-
bozi út (IXEM ruhacsarnok után). 06-
70/428-4576

Biliárdasztal eladó. 06-20/331-
6000

Mindenféle lomot, hagyatékot ve-
szek, házhoz megyek. 06-30/907-
3706

Nyár, akác, kõris tûzifa eladó házhoz
szállítással. Tel.: 06-70/626-6187,
06-30/523-0302 EUTR: AA5937228

Keményfa brikett 50 Ft/kg áron ren-
delhetõ. 06-30/2078-860

Festményeket, régiséget készpén-
zért vásárolok, ér tékbecslést válla-
lok. 06-30/9983-766

Régi motorokat keresek! Simson,
MZ, ETZ, Jawa stb. Tel.: 06-20/572-
5142

Szõlõdaráló és PB gázrezsó eladó
Békéscsabán. 06-70/564-4891

Lomért lomtalanítás. 06-70/604-
1523

Használt KITE palántanevelõ tálca
240-176 eladó. Érdeklõdni: +36-20/
530-0910

Kerékpár utánfutó eladó. 06-30/
482-6524

Eladó 3 személyessé alakítható ka-
napéágy, 10 személyes új étkezõasz-
tal. 06-30/716-0105

Tölgy, bükk, gyertyán 28.500
Ft/m3, kalodás 19.500 Ft/m3.
Érd.: akár hétvégén is. Nagy
mennyiségben is. Tel.: 06-
30/4706-387. AA6231305. Feke-
teszén 3.800 F6/mázsától.

Teljesen száraz vastag
(10 cm) tölgy szelezék
konyhakészre
vágva 29 Ft/kg

TÖLGY,  BÜKK
1 m rönk 30 Ft/kg
Kugli 31 Ft/kg
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 E
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Dunnát, párnát, régi használt tol-
lat veszek, hívásra házhoz me-
gyek. Érd.: 06-30/467-4542

Készpénzért háztartási, lakás-
felszerelési, konyhai eszközöket,
porcelánokat, nippeket vásáro-
lok. 06-20/ 291-6305

Akció a Berényi úti húsboltban!
Sertés- köröm, farok,

fej 399 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
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Gyerekjátékot veszek kis és
nagytételben is. 06-20/291-6305 

Autókárpitozás. 06-30/2282-447 

Karosszériajavítás.
06-30/2282-447

Kipufogójavítás.
06-30/2282-447 

GRÁNIT SÍRKÕ

Szarvas Pál
06-20/453-4919

Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.

Bútorkárpitozás. 06-30/2282-447

bekescsaba.szuperinfo.hu



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

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE

Minden, ami üvegezés!
Plexi, polykarbonát, külsõ, belsõ-

párkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

A VÍDIA UDVARBAN

8 2019. március 23.

Hocz    és    Medvegy    Kft.
Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B.  

Tel/fax: 66/442-380, 06-30/600-1900 
E-mail: hmkft@hoczesmedvegy.hu

Web: http://www.hoczesmedvegy.hu

Mindenféle TAKARÍTÁS,
KÖLTÖZTETÉS garanciával.
Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biz-
tosítása. Raktározási lehetõség rövid idõre is.  

ISO 9001
Csaba-Õrláng Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 4/B. (régi Szarvasi-Lázár u. sarok)

Nyitva: H-P 900-1700 • Tel.: 66/322-642, 06-30/9553-419

Elektromos kerékpár akkumulátorok
kedvezményes áron!

Használt kerékpárok és robogók eladók!

Vállalunk: Mûanyag hegesztést,
elektromos kerékpár javítást.

Megérkeztek a 2019-es
elektromos kerékpár modellek!
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