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urológus fõorvos

SZEXUÁLIS PROBLÉMÁK,
POTENCIAZAVAROK KEZELÉSE!
PROSZTATA RÁKSZÛRÉS, ULTRAHANG VIZSGÁLAT,
VIZELETTARTÁSI PROBLÉMÁK.
Rendelési idõ: kedd 16.00-17.00 csütörtök 17.00-18.00
Rendelõ címe: Békéscsaba, Mednyánszky u 4-6.
Telefon: 66/44-66-36, 06-30/9462-971
www.futaki.hu • zoltan@futaki.hu

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

A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is
jelentõs kommunikáció-elektronikai vállalat,
jármûantenna-rendszerek, ipari csatlakozók
gyártója keres kollégákat az alábbi munkakörbe:

ELEKTRONIKAI
ÖSSZESZERELÕ
Feladat:
• autóipari alkatrészek összeszerelése
Elvárásaink:
• legalább általános iskolai végzettség,
• jó kézügyesség, jó látás, monotóniatûrés,
• többmûszakos munkarend vállalása,
• a felvételi teszt sikeres megírása.
Amit kínálunk:
• kiemelkedõ bérezés,
• jó munkakörülmények,
• stabil, biztos munkahely.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklõdését, kérjük, küldje el
mobiltelefonszámot is tartalmazó önéletrajzát
a hr.hu@hirschmann-car.com e-mail címre
vagy hozza be személyesen cégünkhöz
a Békéscsaba, Csorvási út 35. címre.
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Békéscsabai munkavégzésre keresünk
betanított gépkezelõket, végellenõröket,
szerelõket.
Hosszútávú munkalehetõség!
Biztos jövedelem, cafeteria, munkába
járás támogatása! Jelentkezés
a 06-30/315-4459-es telefonszámon.

Kecskeméti munkahelyre CO hegesztõket keresünk nettó 12001600 Ft/órabér, plusz egyéb juttatások. Tel.: 06-70/329-7554

Dabasi telephelyû, betonacél
gyártással foglalkozó cég keres
Takarítást vállalok. 06-20/543- vasudvari mérleges és kötözõ
kollégákat. Darukezelõi, illetve
MUNKA
1978
targoncás végzettség elõnyt jeDániában folyamatosan bõvülõ lent. Jelentkezés:
A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdekevirágkertészeti és takarítói mun- info@ferrosped.hu
ik védelmében minden esetben elõzetesen ellenõrizzék a hirdetések valós tartalmát, a
kára szorgalmas hölgyek jelentmunkaügyi központoknál tájékozódjanak,
Csanytelekre kereskedelembe
kezését várjuk. Munkavezetõ mahogy bejegyzett magán-munkaközvetítõrõl
és kertészetbe szakképzett és
van-e szó, a munkaközvetítõnek ne adjanak
gyar.
06-30/737-3197
pénzt, és a munkaszerzõdést csak akkor írják
szakképzetlen nõi és férfi munkaalá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!
erõt keresek. Szállást biztosítok.
Ács, szak- és segédmunkást
06-20/467-0993
keres békéscsabai cég.
Külföldi munkalehetõség! Fo06-30/240-7740
lyami hajóra keresünk felszolgáBékéscsabai sörözõbe
lókat, szobalányokat. (Nyelvis- Békéscsabai
pultost keresünk.
közétkeztetési
06-20/322-8910
meret elõny.) Fizetés nettó 1150 fõzõkonyha ebédkiszállító munEuro +teljes ellátás. cgedo@ katársat keres. 06-30/7091-566 Lakatos és hegesztõ szakmuncroisieurope.com 06-70/287- Kõmûvest, segédmunkást vagy kást keresek békéscsabai mun4515
brigádokat alkalmaznék hosszú- kavégzéssel. Tel.: 06-30/3498133
távon. 06-30/820-5146

Kintek Tooling Kft.
Felvételre keresünk
szakképzett munkavállalókat:
CNC esztergályos,
CNC marós,
egyetemes köszörûs,
Idõelelmzõ és
Gyártástechnológus
pozíciók betöltésére.

Belföldi árufuvarozáshoz C, E
kategóriával sofõr t keresünk.
Minden hétvége itthon. 06-20/
9204-704

Jelentkezés:

tamas.szigeti@kintektooling.hu

Békéscsabai közétkeztetési fõSzobafestõt felveszek. 06-30/ zõkonyha 4 órás nõi konyhai kisegítõ munkatársat keres.
9582-899
66/640-460
Németországi munkára vakolásBékéscsabai munkahelyre szaban és hõszigetelésben jártas
kácsot, pincért felveszünk. 06munkaerõt keresek. 06-30/3825- 30/9433-910
895
Kezdõ, férfi munkatársat keresek
fuvarszervezõ munkakörbe, angol nyelvtudással. 06-30/9287869

CO2 hegesztõket, fényezõket,
férfi munkásokat keresünk
kiskunmajsai munkahelyre.
Hosszútávú bejelentett munkalehetõség, kiemelten magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes szállás biztosított.
06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
Pultos hölgyet keresünk soproni,
éjszakai Night Clubba. Kiemelt fizetéssel! 06-30/565-4559
“D” kategóriával rendelkezõ autóbuszvezetõt keresünk dunaharaszti és környékre járatainkra.
06-70/9844-630, h-p: 8-15 óráig.

210.000 Ft bruttótól Zalaegerszegre betanított munkásokat keresünk több mûszakrka. Szálláselõleg megoldott. Tel.: 06-20/
Tehergépkocsi vezetõt keresek 224-0242
C, E kategóriával. 06-30/9256- Autószerelõt/autóvillamos687
sági szerelõt keresünk békési
EFOP program által támogatott
rokkant nyugdíjas üzletkötõi állást keres. 06-30/3990-549

Budapestre, hosszú távra vagyonõröket keresek. 06-70/2901163
Tehergépkocsi vezetõt keresek
magyar-olasz viszonylatra, gabonás jármûre. 06-20/9417-891

Bosch Car Szervizünkbe,
azonnali kezdéssel. Jelentkezés: 06-30/943-9061

Idõpont egyeztetéshez telefonost Ausztriai Nightclub hostess
keresek, minimum érettségivel. munkára keres csinos lányokat
06-30/433-5775
19 éves kortól, top keresettel.
Álláslehetõség európai szintû fi- Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06zetéssel. Minimum érettségi. 06- 30/313-3516
Hegeszteni tudó munkatársat és
30/498-0297
Fõ- és /vagy mellékállásba mun- fémfestõt keresünk békéscsabai
(Gerla) telephelyre. +36-20/
katársakat keresek, minimum
886-4646
érettségivel.
Fizetés
nettó
150.000 Ft-tól. 06-30/433-5775 Orosházi munkahelyre keresünk
fizikai munkást, forgácsolót, eszA Koncsek Trans Kft. megbíz- tergályost, megmunkáló közható gépkocsivezetõt keres fur- pontba munkavállalót. Tel.: 06gonra, nemzetközi fuvarozásban 20/500-6276
szerzett gyakorlattal! Érdeklõdni:
A Gyulai Hunguest Hotel Erkel fel+36-20/416-6840
vételt hirdet felszolgáló állásra. BéAz Ösvény Esélynövelõ Alapít- rezés Mt. szerint +útiköltség térívány 2 fõ Szociális munkás vég- tés, +személyzeti étkezés. Fényzettségû munkavállalót keres. Je- képes önéletrajzokat a gazdasag
lentkezni önéletrajz megküldésé- @hotelerkel.hunguesthotels.hu
vel lehet: osvenyalapitvany@ címre, vagy a szálloda recepciógmail.com tel.: 06-70/620-7494 jára várjuk.
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Szerelmeink a téli sportok!
A téllel együtt megérkeztek a téli
sportok is, amelyekre annyira vártunk már! Lehet, hogy hó nincs, de
számtalan más dolgot is lehet még
télen csinálni. Most megtudhatod,
melyek a legjobban formáló szezonális sportok, amelyeket idén
nem hagyhatsz ki!
A téli sportok szépsége talán abban rejlik, hogy
nem hódolhatsz nekik az év minden napján. Így
különösen jó, amikor újra eljön az év azon szakasza, amikor elõveheted a szekrény mélyérõl a
korcsolyát, vagy esetleg a sílécet. Hogy miért is
különösen jók a téli sportok?
3 ok, amiért jó télen sportolni
Friss levegõ:
A nyárral ellentétben a hideg idõben végezhetõ
sportok esetében igazán üdítõ, hogy egészen
tiszta, oxigénben gazdag levegõn mozoghatsz.
Ez még több energiát adhat, mintha az
edzõteremben, vagy a nyári ég alatt sportolsz.
Nagyobb teljesítmény:
Sokkal terhelhetõbb leszel az oxigéndús, hideg
levegõn. Nem is beszélve arról, hogy megfelelõ
öltözékben a hideg levegõ nem lesz zavaró, így
tovább hódolhatsz a szenvedélyednek, mint
nyáron a nagy melegben.
Sport + utazás - kettõ az egyben!
Sajnos hazánkban az idõ nem igazán kedvez a
havas sportoknak, így a téli sportok szerelmeseinek a szomszédos országokba, vagy annál
is tovább kell utazniuk, hogy ideális helyszínt
találjanak. Egy ilyen útra kevesen indulnak
egyedül, így legtöbbször egy igazán jó családi
vagy baráti összejövetel kerekedik belõle. Kár is
MUNKA

MTZ traktorokhoz értõ, önálló
munkavégzésre képes szervizszerelõt keresünk békéscsabai
munkavégzéssel. Tel.: 06-30/
349-8133
A Gyulai Hunguest Hotel Erkel
felvételt hirdet szállodai segédmunkás állásra. Bérezés Mt. szerint +útiköltség térítés, +személyzeti étkezés. Fényképes
önéletrajzokat a gazdasag@
hotelerkel.hunguesthotels.hu
címre, vagy a szálloda recepciójára várjuk.
I N G AT L A N

Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, értékbecslés, hívjon! 0630/418-8373
Belvárosban házrész, sorház
eladó szép állapotban. 06-70/
948-0527
Szabó Dezsõ utcában 80 m2-es
kis kerttel rendelkezõ 80 m2-es lakás 8,5 MFt. +36-70/454-1952

lenne ezeket kihagyni, hiszen igazán jó néha
kiszakadni a mindennapokból.
Melyik téli sportok közül választhatsz?
A legtöbb embernek a téli sportról a szánkózás,
vagy a hógolyózás jut eszébe. Természetesen
ezek is jók, ha egy kis mókára vágyik az ember,
de mi a helyzet, ha kifejezetten alakformálás
céljából keresel valamilyen téli sportágat?
Összeírtunk téli sportok közül néhányat, amik
szórakoztatóak, ugyanakkor jót tesznek az
alakodnak és egészségesebbé is tesznek:
Jégkorcsolya
Életében egyszer valószínûleg mindenki
gyönyörködött már a jégtáncosokban. Elegáns
mozdulatok, hihetetlen forgások és ugrások,
már-már mutatvány jellegû gyakorlatok sorozata... lenyûgözõ, nem?
Ha te is bele akarsz kezdeni ebbe a kifejezetten
nem egyszerû sportba, érdemes felkészülnöd,

hogy kõkemény comb- és fenékizmaid lesznek.
Már önmagában az komoly izommunkát
igényel, hogy megtartsd az egyensúlyodat a
jégen!
Könnyûnek látszik, de aki életében legalább
egyszer korcsolyázott már, az tudja, hogy már
egyenesen siklani sem egyszerû feladat, nem is
beszélve a különféle formációkról. A magasabb
szintû jégtáncosok izomzata szálkás, hiszen a
különbözõ ugrások és forgások az egész testet
igénybe veszik.
Jégkorong
Bár nõi képviselõi is vannak, a jégkorong mégis
leginkább a férfiak sportja, de ez érthetõ is, ha
megnézel egy meccset. Sebesen repül a korong, ráadásul rövidtávon kell felgyorsulni, de
még irányt változtatni és megállni is. A gyors
kanyarokhoz és fékezésekhez minden lehetséges izmodra szükséged lesz, úgy hogy

Forrás: www.egeszsegmagazin.com

Jaminában téglaház, aluljáróhoz Mezõberény központjában 2.5
szobás étkezõs összkomfortos
közel eladó. 06-70/948-0527
beköltözhetõ állapotú, részben
Bánszki utcában, szigetelt épüfelújított lakás kis udvarral eladó.
letben, 3. emeleti 2 szobás egye- Ir.ár: 7.5 MFt. 06-70/532-2170
dis lakás 9,9 MFt. +36-70/454Békéscsabán, a Csaba Center
1952
közelében eladó egy 1. emeleti,
Tehermentes építési telek eladó felújított, erkélyes lakás. Ir.ár:
Békéscsaba-Mezõmegyeren. 12.800.000. 06-30/630-5760
Közmûvesített, 624 m2 területû Eladó ingatlanokat keresek Bételken belül víz, villany, csatorna, késcsabán és környékén ügyfegáz a telek elõtt. Jó szomszéd- leim részére. +36-70/454-1952
sággal, Megyer legmagasabb, Békéscsabán, a Békési úton tecsendes, központi részén találha- lephely eladó. Irányár: 29,9 MFt.
tó. Adásvételt követõen azonnal Tel.: 06-30/418-8373
birtokba adható. Megtekinthetõ: Kenderföldeken 1000 m2-es
Dohány u. 19. sz. alatt. Irányár: gondozott kert (telek) kiépített
2.500.000,- Ft. 06-30/905-3228 öntözõrendszerrel, termõ gyüA Pásztor utcában 3. emeleti, fe- mölcsfákkal, pince, teakonyha és
lújított lakás eladó. Irányár: 12,8 eszköztárolóval eladó. 06-30/
945-1050
MFt. Tel.: 06-30/418-8373
Békéscsabán, Bessenyei utcáÚjkígyóson 1,5 szobás cirkó fûban 1093 m2 telken, 3 szobás,
téses családi ház eladó 3 MFt. összkomfor tos, polgári jellegû
Tel.: 06-30/639-4217
családi ház garázzsal, mellékéKétsopronyban mûvelt 5754 m2- pületekkel, átlagos állapotban
es terület, aszfaltozott út mellett eladó, vagy elcserélhetõ kétszobás, békéscsabai lakásra (2.
1,3 MFt. +36-70/454-1952
emeletig) a vasútállomás és a
Dombegyházán 3 szobás cirkó Csaba Center között. Ir.ár:
fûtéses családi ház eladó 5,2 10.500.000 Ft. 06-30/238-2227
MFt. Tel.: 06-30/639-4217
Békéscsabán, Jamina elején

Csorváson kétgenerációs külön
bejárattal rendelkezõ beköltözhetõ állapotú összkomfortos téglaház garázzsal, ipari árammal,
melléképületekkel megosztható
telken eladó. Ir.ár: 7.5 MFt. 0670/532-2170
Békéscsabán, a Körös parton,
Békésen, frekventált helyen - nagy családosoknak vagy összeakár vállalkozásra is alkalmas - 3 költözõknek 2 lakásos ház eladó.
szobás, nagy nappalis kertes ház Irányár: 50 MFt. Tel.: 06-30/418eladó. 06-30/9358-054
8373

feltétlenül nyújtsd le õket utána, hogy másnap
ne gyötörjön izomláz. Nagy elõnye viszont,
hogy ennek a sportnak itthon is hódolhatsz,
csak el kell látogatnod a legközelebbi sportklubba.
Síelés
Micsoda adrenalinlöket, amikor hajmeresztõ
tempóban siklasz le a lejtõrõl! Persze ha kezdõ
vagy, eleinte inkább a lassabb és könnyebb pályákat ajánljuk, amíg megtanulod, miként is
tudod magabiztosan irányítani a léceket. A
síelés nagyszerûen átmozgatja a tested, legyen
szó bármilyen sípályáról. Ha szeretnél kicsit
karra is edzeni, akkor ajánljuk neked a sífutást,
ami egy nagyon erõs kardió edzéssel is felér. A
síelés során különösen formálódnak a combközelítõ és távolító izmok, valamint a fenék köszönhetõen a félig guggoló pozíciónak.
Snowboard
Mondhatjuk, hogy a síelés rokona, de
lényegében teljesen más mozgást és technikát
igényel. A snowboard kifejezetten jó a felsõ
combizmok és a vádlik erõsítésére, de az
irányításhoz a törzsizmoknak is komolyan dolgozniuk kell. Magasabb szinten az ugrásoknál
például már kõkemény has és hátizmok kellenek.
Készítsd fel magad a téli sportokra!
Ahhoz, hogy egész télen kinn a szabadban
sportolhass, érdemes kicsit felkészülnöd a
kültéri mozgásra, hogy ne érjenek
meglepetések. Nem csak fizikálisan kell egy kis
elõkészület, hanem a vitaminraktáraidat is jó, ha
feltöltöd. Ne feledkezz meg a meleg ruházatról
sem! Válogass jól szellõzõ ruhákat, és öltözz
rétegesen, így elkerülheted, hogy túlzottan
kimelegedj, majd megfázz.

Békéscsaba belvárosában a Lázár utcában eladó egy 170 m2-es
és egy 140 m2-es üzlethelyiség/iroda/oktatóteremnek alkalmas ingatlan. Érd.: +36-30/600-3544

Békéscsaba Gyóni Géza utcában
eladó egy egyszobás, cirkó fûtéses, erkélyes, napfényes lakás.
+36-70/541-1422

Köröstarcsán kétszobás, dupla
Andrássy úton 4 szobás, erké- fûtéses összkomfortos téglaház
lyes lakás eladó. Irányár: 18 MFt. saroktelken eladó. Ir.ár: 2.5 MFt.
Tel.: 06-30/418-8373
06-70/532-2170
SOS keresek eladó lakást 3. Az Andrássy út és a piac közeléemeletig, valamint kisebb családi
ben eladó egy kétszobás, erkéházat. 06-30/7764-139
lyes, egyedi fûtéses téglalakás.
Békésen ipari ingatlan, volt vas- Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06telep, 3 ha-os területen sürgõsen 20/502-0207
eladó. 06-20/9220-990
Erzsébet lakóparkban n+4 szoGyulán eladó egy 5000 m2-es te- bás, 2 éves igényes családi ház
lephely. +36-30/600-35444
26,9 MFt. +36-70/454-1953
Árpád sor közelében 4 szobás
Telephelyet keres Békéscsabán
sorház 21,5 MFt +36-70/454forgalmas helyen, hívjon! 06-30/
1953
946-2971
Békéscsabán, a buszpályaudvar
közelében eladó egy 45 m2-es, Keresünk eladó, kiadó családi
felújított házrész. Irányár: 5,3 házat, lakást, tanyát, nyaralót,
üdülõt, telket, termõföldet, ipari
MFt. Tel.: 06-20/502-0207
ingatlant, egyéb ingatlant, ország
Gyomaendrõdön eladó 100 m2bármely területérõl bel-, külföldi
es, cirkó fûtéses családi ház. savevõink részére. Tóth János 06ját stéggel. +36-70/541-1422
20/9220-990
Vízparti nyaralót, üdülõt, illetve
hétvégi házat keresünk megvétel- Hunyán olcsó komfortos családi
házak eladók. 06-20/9220-990
re. 06-20/9220-990
2
Vasútállomás közelében 45 m - Az idei nyarat saját stégjén élvez2
eladó egy 3 szobás, 150 m -es es házrész 5,5 MFt. +36-70/ heti. Bónum zugban vízparti nyaraló eladó. 06-30/946-2971
454-1953
családi ház. 06-30/630-5760
Telephely Békéscsabán 316 m2- Magyarbánhegyesen gyönyörû Lencsésin fiatalos 2 szobás 4.
es épülettel, 1106 m2-es terüle- családi ház kedvezõ áron eladó. em.-i cirkós lakás 8,6 MFt. +3670/454-1953
ten 29,9 MFt. +36-70/454-1952 06-30/946-2971
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Eladó kétszobás családi ház BéALBÉRLET
késcsaba-Mezõmegyer, Új utca
Gábor Áron utcában 2 szobás
Lencsésin, buszmegállóhoz kö- 3. 06-30/504-7970
zel eladó egy egyedi cirkófûtéerkélyes bútorozott lakás kiadó
ses, felújított, kétszobás lakás. Békésen kertes ház olcsón eladó 70.000Ft. +36-70/454-1960
Irányár: 7,3 MFt. Tel.: 06-20/ vagy kiadó. 06-70/604-1247
Békéscsabán szoba kiadó dol502-0207
Luther utcában, a volt Trencsén gozóknak, kaució nélkül. 06Mezõberényben luxus igényeket étterem eladó 19,9 MFt. +36- 70/520-1608
kielégítõ, belvárosi családi ház 70/4454-1960
Munkácsy téren lakás kiadó. 06eladó. 06-30/946-2971
Lencsésin, kétszobás, földszinti 30/9287-422
1. emeleti lakás és családi ház téglalakás eladó. Irányár: 7,9
Békéscsabán, piac mellett gaMFt. Tel.: 06 70 883 8061
eladó. 06-30/200-7625
rázs kiadó. 06-70/252-5366
Haán Lajos téren 1,5 szobás 4. Békéscsabán, csendes helyen,
Békéscsabán, bútorozott kétBéke
utcában
2
szobás
kertes
em.-i lakás 7,5 MFt. +36szoba összkomfort +garázs igéház eladó. 06-30/426-2493
70/454-1953
nyesnek, szerzõdéssel hosszúLencsésin kétszobás, erkélyes Bertóthy udvarban 3. emeleti, 3 távra kiadó. 66/635-628
szobás,
cirkós,
felújított
lakás
téglalakás eladó. 06-20/245Különbejáratú utcai összkom19.9 MFt. +36-70/454-1955
0802
fortos, bútorozott házrész kiadó.
Békéscsaba,
Szarvasi
út
közeli
Békéscsabán liftes házban erkéÉrd.: Békéscsaba, Bessenyei u.
lyes lakás, garázs eladó. 06- telek régi házzal eladó. 06- 77. sz. alatt.
20/924-3886
30/946-2971
Békéscsaba központjában szoba
Békésen, buszmegálló közelében Jaminában, a horgásztavaktól
kiadó. 06-30/508-7008
eladó egy elsõ emeleti, egyedi nem messze 3 szobás családi
GÉPJÁRMÛ
cirkófûtéses, kétszobás, erkélyes ház 910 m2-es telken eladó. Irálakás. Irányár: 5,8 MFt. Tel.: 06- nyár: 9,9 MFt. Tel.: 06-70/883- Keresek külföldi papíros autót,
8061
20/502-0207
angol jobbkormányosat is, állaBékéscsabán és Békésen eladó Felsõnyomáson nagy tanya pottól függetlenül. 06-30/714lakásokat és házakat keresek eladó 49.9 MFt. +36-70/454- 0304
ügyfeleim részére. +36-70/454- 1955
1953
Mûszaki vizsga
Szeghalom központjában kereSorház építésre alkalmas telek sek eladó vagy kiadó nagyobb inEredetiség vizsgálat
gatlant, családi házat. 06eladó. 06-30/946-2971
Szervizmunkák
30/946-2971
Wagner és Tsa kft. Békéscsaba,
Békéscsabán, Orosházi úton 3.
emeleti, téglablokkos, egyedis, Gyopárosfürdõn, Szentesi úton Berényi út 133. 06-30-304-6646
kétszobás lakás eladó. Ir.ár: 6450 m2-es ingatlan házzal
Kipufogó- és autójavítás. Békés7.250.000,- Ft. 06-30/276-3023 együtt eladó. Akár megosztva is.
csaba, Mogyoró u. 7. 06-30/
06-30/5699-606
Gyomaendrõdön, Bónom zug9255-999
ban vízparti nyaraló eladó. 06- Andrássyn 1. emeleti, 2 szobás,
cirkós lakás 17.9 MFt. +36- Maxi kisteherautó és személya30/564-6673
utó bérelhetõ. 06-20/262-3962
Kinizsi utcában liftes lakás, akár 70/454-1955
garázzsal 15,49 MFt. +36-70/ Sétálóutcán 2+félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 14,9
454-1960
Uránusz utcában építési telek 3,9 MFt- Tel.: 06-70/883-8061
I N G AT L A N

MFt ért eladó. 06-30/946-2971

Mezõberényben 122 m2-es
energiatakarékos tetõtér-beépítéses hõszigetelt, felújított szép
téglaház, dupla garázzsal kis telken eladó. Ir.ár: 10.6 MFt. 0670/532-2170

Békéscsaba I. kerületében eladó
egy 190 m2-es, kétlakásos családi ház, külön mérõórákkal.
Hõszigetelt, korszerû nyílászárókkal. Irányár: 17,5 MFt. Tel.:
Gyónin luxus lakás eladó 37.9
06-20/502-0207
Bélmegyer fõútján kétszobás MFt. +36-70/454-1955
összkomfortos téglaház fiatal fûtésrendszerrel, felújított fürdõszobával, nyári konyhával, garázzsal, tárolókkal eladó. Ir.ár: 2.5
MFt. 06-70/532-2170

Gyulán új építésû lakások eladók. 06-30/946-2971

O K TAT Á S

Szigethalom üdülõterületén csa- Angol, német nyelvoktatás, vizsládi ház 110 m2 és 50 m2 szute- gafelkészítés. 06-30/256-1377
rén, dupla komfortos, saját stégBékéscsabától 6 km-re tanya gel eladó. 39,9 millió, Budapest
eladó 1000 m2-es telken 1,59 10 km. 06-30/748-8963
MFt. +36-70/454-1960
Új építésû családi ház a Körte
Vandháti út közelében újszerû soron 45.9 MFt. +36-70/454családi ház, parkosított kerttel 1955
eladó. 06-30/946-2971
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Békéscsabán, Kazinczyn eladó
2
2
3. emeleti, kétszobás, erkélyes, 5000 m -es telephely, 600 m -es
csarnokkal
eladó.
06-30/9255egyedis, tárolós lakás. 66/454999
318
Békéscsaba belvárosában 2. Gyulán üzlethelyiség forgalmas
emeleti, igényesen felújított, er- helyen eladó. 06-30/946-2971
kélyes, klímás, 2 és félszobás, Békéscsabán 60 m2-es kiadó üz60 m2-es lakás eladó. Irányár: lethelyiség. 06-30/946-2971
13,99 MFt. Tel.: 06 30 943 2822 Orosházán, forgalmas helyen
Mezõmegyeren 100 m2-es iker- 120 m2-es üzlethelyiség bármiház, garázzsal eladó 8,49 MFt. lyen jól mûködõ vállalkozás céljára kiadó. 06-70/311-6447
+36-70/454-1960

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 biztosítása. Raktározási lehetõség rövid idõre is.

ISO 9001
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3 éves, kan kaukázusi kutyát ingyen adnék, kizárólag szeretõ
Olasz nyelvtanítás. 06-30/5335gazdához, jó helyre, a fajta jelle660
gét ismerõ gazdinak. Csak
hosszú távra gondolkodók keressenek. Érd.: 06-30/2054-924
O K TAT Á S

Állatorvosi ellátás hétvégén,
háznál (kivéve ló, marha), 814-ig. Dr. Vanatka Zsolt, 0630/410-7930
Némakacsát, vadkacsát, kakasokat, selyembaromfit és postagalambot vásárolok. Érd.: 06-30/
843-3322

Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás,
Vállaljuk veszélyes fák kivágáburkolás. 06-30/504-7970
sát, teljeskörû felelõsség vállalással szakszerûen, kedvezõ
MINÕSÉGI
áron; alpintechnikai munkákat. TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
06-70/977-5150
S Z O L G Á LTAT Á S

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk
rönk
vegyes
kugli
konyhakész

27 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
29 Ft/kg-tól
30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

1-2 m-es rönk
100 q-tól
29 Ft/kg
kuglizva
30 Ft/kg
konyhakész 31 Ft/kg
INGYENES SZÁLLÍTÁS!

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

06-70/300-3595, 06-70/563-4349

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

06-20/462-9787

Nagytakarítást vállalok BékésBádogosmunkák, Tetõjavítás, csabán, Gyulán. 06-30/391Mezõberény Kereki részén (Kö- Kémény építés, -javítás, Fémké- 7889
röstarcsa, Körösladány, Bélme- mények, Bitumenes szigetelés.
gyer közelében) 4,7 hektár szán- 06-30/9356-229
tóföld eladó (0195/4 hrsz.). 06AZONNALI
70/941-6953, 06-20/332-4767
MEZÕGAZDASÁG

Bolti eladó, Boltvezetõ, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátás
szervezõ, Vendéglátó üzletvezetõ, Vendéglátó eladó, Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam. 0670/524-6166.
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011)

Békéscsabán 2,2 ha 102 AK
szántó eladó. 06-70/677-9426

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-20/3530-191
BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

108 AK szántó eladó. 06-20/
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zár245-0802
csere. 06-70/421-4374
Mezõgazdasági gépek szervizeVeszélyes és beépített fák kiválését, javítását vállalom. Majergása, gallyazása, alpinipari munnyik László 06-70/771-3381
kák, referenciákkal. 06-70/337EGÉSZSÉG
0708
Intenzív kéz-, lábápoló, mûkörömépítõ képzés indul 2018. január Tóth Edit Rita kineziológia, fizio26-tól, Crystal Nails szervezésé- terápia. Békéscsaba, Gyulai út DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kedvezõ áron garanciával.
ben. Békéscsaba, Gyóni Géza u.
35. (Prima-Protetika). Bejelent- A megye területén megbízhatóan.
Hétvégén is.
14-16. 06-70/578-8553. Nysz:
kezés: 06-20/969-0807. Rende06-30/939-7720
E001007/2015/A002
lési idõ: hétfõ és szerda 12-18,
Francia anyanyelvû tanár taní- kedd és csütörtök 8-14 óráig.
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás.
tást, fordítást és tolmácsolást
06-20/490-0497
GONDOZÁS
vállal. 06-20/382-5374, 66/442Szobafestés, mázolás, tapétá517
Autista fiú mellé gondozót kere- zás. Mülek István 06-30/3553sek Csorvásra. 15.000 Ft/nap/24 518
Á L L AT
óra. Heti 1-2 alkalomra. 06Mangalica hízó és süldõ eladó. 30/281-7022
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06-70/3659-846
Békéscsabán, idõs hölgy mellé AZONNAL BONTÁS NÉLKÜL
Magas napi áron lovat vásárolok.
A megye területén, hétvégén is!
keresünk gondozónõt éjjel-napHívjatok! 06-30/609-2447
Tel: 06 30 432 42 42
palra, 3 napi váltással. 06-70/
Malacokat, süldõket, hízókat vá- 671-9302
Költöztetés, lomtalanítás, raktásárolok. Házhoz megyek. 06rozás garanciával, nagy térfogatú
Idõs
emberek
napi
gondozását
30/577-1604
teherautóval, vidékre is. 06vállalom. 06-20/360-5869
30/4088-125
Kedvenc Mester Beteggondozást, ápolást válla- Villanyszerelés. 06-70/948lok. 06-20/483-6263
állatkórház
5015
Békéscsaba, Mester u. 7.
Idõs néni gondozását vállalom
(a Lencsési buszfordulónál)
éjjel-nappal, 3 napos váltással.
• Társasállatok sebészeti, belgyógyászati,
szülészeti ellátása • Digitális röntgen
06-70/232-8559
• Ultrahang • Endoszkópos vizsgálatok
• Laborvizsgálatok • Mikrochip, útlevél
• Bentlakásos ellátás •Szaktanácsadás
Sürgõs esetben: dr. Sprõber Zoltán
Tel.: 66/642-002, 30/985-5798

Ruhavarrást, alakítást, javítást
vállalok, szükség esetén házhoz
megyek. 06-30/201-1925
Festést, burkolást, hõszigetelést,
lakásfelújítást vállalunk. 06-70/
Teljes körû, azonnali helyszíni 263-7095
üvegezés. 06-30/742-3507
Kényeztetõ, frissítõ érzéki masVízszerelést vállalok hétvégén is.
százsra várom kedves vendégei06-30/3726-448
met. 06-70/245-8384
Laminált parketta, szõnyegpadló
Villanyszerelés! Csengõ javításlerakása. 06-30/318-0698
tól villamos felújításig számíthat
rám! Szabó János 06-30/993SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ 0048

AKKUMULÁTOR

Bankkártyával is fizethet!
Békéscsaba, Bartók B. út 46-50.
(Generál udvar) Tel.: 66/445-305
NYITVA: hétköznap: 8-17, szombaton: 8-12.

Automata mosógépek helyszíni
javítása Békéscsaba, Bartók 4.
06-30/304-4622, 66/454-561

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Villany, számítógép, háztartási
gép javítás. 06-20/411-2036

Békéscsabán, 36 éves vidám,
nyitott, formásan teltkarcsú, dús100-150 kg-os hízók eladók. 06- keblû ismerkedne. 06-30/6461217
70/222-2332

Számítógép karbantartás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszállással együtt. 06-70/7023316

Nyitva: H-P 900-1800, Szo 900-1100

Más napokon telefonos bejelentkezés alapján.

www.facebook.com/kedvencmester

Háztáji hízók eladók. 06-30/ Kényeztetõ masszázs ápolt 40es hölgynél, belvárosban. Csak
3393-995
fantáziád szab határ t. 06-20/
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb 2 367-8959
kg-os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. Békéscsabán formás 40-es ismerkedne. 06-70/538-5518
06-30/860-2627
3 db 3 hónapos, fehér pekingi Dúskeblû ismerkedne. 06-30/
kiskutya eladó. Tel.: 66/214-267 273-2102
Vörös tojótyúk házhoz szállítva Gyulán 40-es szöszi ismerked650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382 ne. 06-70/225-1332

Lakatosmunkák. Korlátok, kerítések, elõtetõk kivitelezése kovácsoltvastól a rozsdamentesig.
06-70/421-4374

MÁR OKOSTELEFONON IS!

Tetõjavítás, tetõdeszkák cseréje,
kéményépítés, lakás-, fürdõszoba-felújítás, festés, mázolás. 0630/244-1178

Sikeres pártalálás! 06-30/3552039

kisállatgyógyász szakállatorvos,
lógyógyász-specialista
E-mail: sproberzoltan@gmail.com

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. 06-30/773-5945

Bontás nélküli kádfelújítás garanciával. 06-20/991-7728
Költöztetés! Piacképes áron,
áruszállítás garanciával. KisSzabó Fuvar 06-30/9550-504

Könyvelõt keres? Megtalálta, Szobafestés, mázolás, tapétáHívjon bizalommal! 06-30/548- zás, laminált parkettázás, hom0211
lokzatfestés. Lestyán Pál BékésSzobafestés, mázolás korrekt csaba, Gorkij u. 6. 66/436-226,
06-30/481-8071
áron. 06-70/417-7663

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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Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható. 06-30/
Kisebb kõmûves, burkoló, gipsz- 308-9416
karton, hõszigetelõ, épület-átalakítás, klasszikus kandallóépítés. Disznóvágó asztalt, satupadot,
gyalupadot, tollat, régi bútort ve06-30/259-8515
szek. 06-30/828-7727
Vendégágy és ágybetét eladó.
06-30/564-6673
Minõségi tölgy, bükk
60-as, 70-es évekbeli bútorokat,
• rönk
27 Ft/kg-tól tollat, hagyatékot veszek. 06• vegyes
29 Ft/kg-tól 30/828-7727
• kugli
29 Ft/kg-tól Kazán, radiátor, vízmelegítõ,
• konyhakész 30 Ft/kg-tól kályha, csempekályha, bojler elaAzonnali kiszállítás.
dó. 06-70/414-0309
S Z O L G Á LTAT Á S

TÛZIFA AKCIÓ

15 q-tól kedvezményt
adunk árainkból.

T Û Z I FA

06-70/316-4431

tölgy, bükk, gyertyán, vegyes

BÁNFI LÁSZLÓ
kõmûves mester

BURKOLÓ és KÕMÛVES
munkát vállal.
06-70/603-6636

Beépített csempekályha világosbarna színben (60x110x160) eladó. 66/645-453
Figyelem! Karácsonyi tûzifa
akció! Kemény tûzifa bükk,
tölgy 2800 Ft/100 kg, akác
3100 Ft/100 kg. Rövid idõn
belül szállítunk, ingyenes házhoz szállítás. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30/748-9793

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

Fájdalmai vannak?
Segít

Kelemen István

kugli
30 Ft/kg
konyhakész 31 Ft/kg

Dinnyézéshez, kertészkedéshez
Békéscsabán a szállítás 20 q-tól ingyenes!
használható, rotációs kapa, fólia06-30/233-6126
pálcák, PVC öntözõcsövek és
Hagyatékot, régi bútorokat, tol- egyéb kiegészítõk eladók. 06-20/
lat, satupadot, gyalupadot, régi 511-5904
szecskavágót veszek. 06- Falitányérokat, porcelánokat,
70/217-2267
régi könyveket, festményeket,
Csabai cserép eladó. 06-30/ rézmozsarat, egyéb régiséget veszek. 06-70/6244-977
4717-985
Száraz fûrészpor Békéscsabán, A NAGYSÚLYÚ SERTÉSEKBÕL VALÓ A
K kolbászhús és kuláré, K
Gyulán eladó. 06-30/2078-860
C
C
marhaszegy oldalas
I
(990 Ft/kg) kapható.
Art & Antik Galéria megvételre ÓI Békéscsaba,
Rövid u. 2. Ó
keres XVIII-XX. századi festmé- ! 06-70/615-5168, 06-20/349-1078 !
nyeket, grafikákat, szobrokat,
Zsolnay dísztárgyakat és egyéb Õrölt, csemege fûszerpaprika
kvalitásos mûtárgyakat. Békés- eladó. Ára: 2800 Ft/kg. Érdeklõdcsaba, Andrássy út 7. (Irányi u. ni: +36-30/205-6226
sarok.) Tel.: 06-20/311-3784
Vásárolnék lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépKOLBÁSZGYÁRTÁSI satut, üllõt, CO hegesztõt, mûszerészesztergát, marógépet,
AKCIÓ
kompresszort, invertert, kis géA MEGYER VÁGÓHÍDON!
peket. 06-70/624-5475
2018. 01. 13-tól a készlet erejéig.
Ön hozza a fûszert,
Téli akciós kalodás és erdei 3 mmi legyártjuk,
es és ömlesztett tûzifa rendelhetõ.
készre füstölve elviheti.
Ingyenes házhoz szállítás. JelenVékony kolbász 1400 Ft/kg legi termékeink: tölgy, bükk, akác,
Vastagkolbász 1500 Ft/kg nyárfa. Kaloda mérete 1mx1m
x1m, ár: 11.000 Ft-tól. Hívjon bi(culáréba töltve)
zalommal: 06-30/705-2509
Ezen kívül várjuk
megrendelését
KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
félsertésre, kolbászhúsra.
SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK
Mangalica zsír 800 Ft/kg
TÛZIFA!
Köröm, farok
150 Ft/kg

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. 06-20/337-2822
Villanyszerelési munkálatok.
06-30/357-8570
Lakásszerviz! Villany, víz és lakatos munkák. 06-30/500-5946,
06-70/296-6496
Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 06-20/
588-4535 Vasadi Tibor
Sorselemzés, kártyajóslás, családi, párkapcsolati problémák,
MEGYER VÁGÓHÍD KFT.
szerelemkötés, átok-rontás levé- 5671 Békéscsaba, Új u. 9.
06-30/630-1749, 66/431-545
tele. Hívásra házhoz megyek. 0630/924-3867
Bontott építési anyagok, pala eladó. Épületet bontásra vállalok.
06-70/428-4576
Eladó tacskók - cserélhetõk,
utánfutó, gázfõzõ, Trabant futómû alkatrészek, láncfûrész,
vastag diófa, zsákok, bútorok,
vastag lánc, daráló. Fügefa, somfa. 66/436-086
1 tonnás vasmázsa, egyengetõ
gyalugép (150-es) eladó. 06-20/
596-1186

E GY É B

Hagyatékot, régiséget, szerszámféléket, 22-es, 32-es húsdarálókat vásárolnék. 06-70/
391-2503

(Készlet erejéig.)

Tetõfedõ bádogos vállal tetõbeázás elhárítást, ereszcsatorna
cserét, javítást, takarítást. Széldeszkacsere, javítás. Elõnyös
áron. 06-20/368-9910
Villanyszerelés, kis munkák is,
hétvégén is. 06-30/355-7540
Festés, parkettázás, díszítõfestés, takarítás szakszerûen. Egyéb
belsõ munkák. Megbízható szakember. Kisebb munkák is. 0620/374-5350
Villanyszerelés hétvégén is. 0670/514-1346
Ácsmunkák új tetõk készítése,
régi tetõk cseréje, felújítása, elõtetõk, tetõfedés. Számlaképesen.
06-30/223-8310

Mindenféle lomot, hagyatékot
vásárolok. Házhoz megyek. 0670/364-7940

Vas- és színesfém hulladék,
számítógépház, elektronikai
panelek, villanymotor felvásárlása.
Akkumulátor

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.

M2
BIZOMÁNYI
ÁRUHÁZ
Békéscsaba, Orosházi út 25.
Bejárat a Táncsics u. felõl
(JYSK áruház emeletén)
Nyitva: H-P 900-1800 Szo 900-1300 Tel.: 06-30/585-2687

Rendelés Békéscsabán
január 26-27-28-án
(péntek, szombat, vasárnap) egész nap.
Telep u.17.
Bejelentkezés: Nádházi Ilona

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

Konyhakészre hasítva

30 Ft/kg
Kuglizva 29 Ft/kg
Teljesen száraz tölgy szelezék
(vastag) konyhakészre vágva

29 Ft/kg
1 m-es rönk 27 Ft/kg
A tûzifa fedett helyen tárolt!
10 q felett árkedvezmény.

Ingyenes, gyors
házhoz szállítás.

06-70/623-0795
06-30/991-6013
Régi motorokat keresek, gyûjtök
Simson, MZ, Pannónia, stb. 0620/572-5142

230-235 Ft/kg

52 Ft/kg
Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, Öntvény féktárcsa
www.vafemkft.hu
porcelánokat, képeket, hagyatéBékéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 06-20/997-1497
kot vásárolok. Hétvégén is hívható! 06-20/920-8511
Színes tv, kerékpár, olajsütõ, keHagyatékot, régiséget, porcelánt nyérsütõ, teatûzhely, kályha, üst
veszek. 06-30/854-2637
eladó. 06-30/367-8304

Tûzifa akció! Kemény tûzifa
bükk, tölgy: 2800 Ft/100 kg,
akác: 3100 Ft/100 kg. Ingyenes házhoz szállítás. Hívjon bizalommal! Rövid idõn belül
szállítunk. Tel.: 70/596-9336

bekescsaba.szuperinfo.hu
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2018. január 13.

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

A CSABA-BERÉNYI GÉPGYÁRTÓ KFT.
5650 Mezõberény, Gyomai út 97.
Tel.: 66/352-422

felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére.
Bérszámfejtõ, Tb ügyintézõ
Elvárások: szakirányú végzettség
Belépés:
2018. február 1-tõl
Munkabér: 200.000 Ft-tól

Raktáros
Elvárások: • középfokú végzettség
• mûszaki anyagismeret elõny
Belépés:
2018. február 1-tõl
Munkabér: 200.000 Ft-tól

Hegesztõ, gépi forgácsoló,
lakatos szakmunkások
Belépés:
folyamatos
Munkabér: 190.000 Ft-tól
Önéletrajzos jelentkezéseket a fenti címre,
illetve az alábbi e-mail címekre várjuk:
zs.koloh@berenygep.hu és
r.mester@berenygep.hu

