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Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.
T.: 66/442-145, 453-678  Ny: H-P 9-16
Ügyeleti szám: 06-30/9357-985 R
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Utazzon velünk!
Békéscsabáról induló autóbuszos utak:
Isztambul a mesés keleti város (5 nap)

2018/04/25-29 I 54.900 Ft/fõ
Bécs-csokigyár-Schönbrunn  (1 nap)

2018/04/28   11.500 Ft/fõ
Hétvége Krakkóban (3 nap)
2018/04/28-30 34.800 Ft/fõ

Ausztria-Liechtenstein-Svájc - (5 nap)
2018/05/02-05/06 Irányár: 49.900 Ft/fõ 

Prága-várak-Karlovy Vary (4 nap)
2018/05/10-13. 44.900 Ft/fõ

Párizs-Versailles (6 nap) 
2018/05/22-27. szállodai elh. 

89.900 Ft/fõ
Róma-Nápoly-Sorrento-Capri (9 nap)

félpanzió
2018/07/14-22, 08/04-12, 08/18-26

96.900 Ft/fõ
Nyaralás a horvát tengerparton (8 nap)

2018/06/30-07/06  94.900 Ft/fõ
(reggeli vagy vacsora)

Görög tengerpart / Tolo-Athén (9 nap) 
4* Hotel - svédasztalos félpanzió

2018/08/04-12. 99.900 Ft/fõ
Repülõs utak nagy választéka!
www.continent.hu

Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

OZORÁK PLUSZ Bt. 
BBéékkééssccssaabbaa ,,

44-eess  HHoonnvvéédd  uuttccaa  1199..

TT::  0066-3300-33447744-664433

Gipszkartonozás,

tetõtér beépítés

kedvezõ áron,

csúcsminõségben.

HIRDETÉSÉT
FELADHATJA

ONLINE:
www.szuperinfo.hu
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Békéscsaba, Bartók Béla út 14.
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06-20/476-33-65

Profi szakmai tanácsok!!!

Nyílászárók

MUNKA

Dinamikusan fejlõdõ mezõgazda-
sági üzembe keresünk elektromos
végzettséggel rendelkezõ, gabonai-
parban jár tas munkatársat (szárító-
kezelõt). Jelentkezés munkaidõben.
Tel.: 06-30/907-0120

Munkatársakat keresünk a Csaba
Center Tradíció ételbárjába az alábbi
munkakörök betöltésére: gyorsét-
keztetési eladó, szakács (kiemelt bé-
rezés). Fényképes önéletrajzokat
várjuk a helyszínen, vagy a:
karrier@pizzaking.hu- ra.

Békéscsabai étterembe rendszergaz-
dát, web programozót keresünk. Je-
lentkezéseket a bekesifoglalkoztatas
@gmail-ra várjuk.

Átképzéssel új munkalehetõség 25
év fölötti, diplomával vagy érettségi-
vel rendelkezõknek. 06-30/498-
0297

Gyakorlott, nemzetközi gépkocsive-
zetõt keresek gabonás, nyerges au-
tóra. Olasz-magyar viszonylat. Hét-
végék itthon. Fizetés 300-400.000
Ft/nettó/hó. 06-70/777-6296

Csabai sörözõ kezdõ pultos hölgyet
keres 50 éves korig. 06-30/427-
5303

Békéscsabai telephelyünkre meg-
változott munkaképességû varrónõ-
ket keresünk. 66/636-931

Eladót keresünk! Kiemelkedõen ma-
gas bérezéssel!! Magyar minõségi
ruházati termékek forgalmazásához,
jó beszédkészséggel és magas
munkamorállal rendelkezõ hölgyek
fényképes önéletrajzzal való jelent-
kezését várjuk állandó vagy hétvégi
munkavégzésre. Diákmunka is lehet-
séges. E-mail:
brancojeans@yahoo.com

Munkatársakat keresünk 2, 3 illetve
folyamatos munkarendbe Ajkára és
Székesfehérvárra. Betanított munka-
körök, szakmunkás munkakörök és
érettségivel betölthetõ munkakörök-
be. Alapbér 150-220 EFt +pótlékok,
bónuszok, juttatások. Bõvebben: 06-
70/309-1475

Belföldi áruterítõ gépkocsivezetõt
keresünk C kategóriás jogosítván-
nyal, békési telephelyû céghez. Fela-
datok: gépkocsivezetés, árupakolás.
Érdeklõdés a 06-30/507-6364-es
telefonszámon, jelentkezés önélet-
rajzzal a pocsaji.adrienn.erzsebet@
hsakft.hu e-mail címen.

Az OBI békéscsabai áruház kereske-
delmi osztályaira (kert, lakás, építõ,
mûszaki) eladó munkatársakat keres
határozott idõre, teljes munkaidõ-
ben. Feladatok: információnyújtás,
szakmai tanácsadás, árukihelyezés.
Elvárások: kereskedelmi tapasztalat,
segítõkész hozzáállás, erkölcsi bizo-
nyítvány. Elõnyök: kereskedelmi
vagy szakirányú szakmai végzettség,
OKJ targoncavezetõi végzettség.
Fényképes önéletrajzokat 2018. 03.
04-ig kérjük az alábbi címre eljuttat-
ni: OBI Áruház 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 58. vagy obihu017@
obi.hu

Az Univerzál Zrt. Ferro Pont Üzlet-
lánca békéscsabai acél raktárába
eladó munkatársat keres. Számító-
gépes ismeret, targoncás jogosít-
vány, lángvágó és híddaru kezelõi
végzettség elõnyt jelent. Személyes
elbeszélgetésre jelentkezni a 66/
453-453 telefonszámon munkaidõ-
ben lehet. www.ferropont.hu

Dunántúli munkára betanított dolgo-
zókat keresünk. Szállás, utazás biz-
tosított. Tel.: 06-30/709-3150

A Kerámiagép Kft.
gépgyártás technológust

keres.
www.keramiagep.hu

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!

CNC gépkezelõt, esztergályost, ma-
róst keresünk vidéki munkahelyre
(Gyõr mellé, ottlakással). Érd.: +36-
30/937-4157

Kõmûveseket, hõszigetelõket,
gipszkarton szerelõket éves állásra
felveszek. 06-70/542-7112

“D” kategóriával rendelkezõ gépko-
csivezetõt, autószerelõt és autóvilla-
mossági szerelõt keresünk dunaha-
raszti telephelyre. Szállás biztosított.
06-70/9844-630, h-p: 8-15 óráig.

Azonnali kezdéssel CO hegesztõket
keresünk szeghalmi telephelyünkre.
Bérezés: nettó 200.000-250.000 Ft-
ig. Tel.: 06-20/345-6600

MTZ traktorokhoz értõ szervizsze-
relõt keresünk Békéscsabai munka-
végzéssel. Tel.: 06-30/349-8133

Édességüzembe keresünk megbíz-
ható, nõi betanított édesipari segéd-
munkásokat. Jelentkezni személye-
sen az alábbi címen: 5630 Békés,
Szent Pál sor 3. illetve a 66/417-388
telefonszámon lehet.

Orosházára keresünk fizikai mun-
kást, forgácsolót, esztergályost,
megmunkáló központba munkaválla-
lót. Tel.: 06-20/500-6276

Ács szakmunkásokat keresünk
hosszú távra. 06-30/240-7740

Kõmûves és építõiparban jár tas se-
gédmunkást keresek. 06-30/289-
5344

Szobafestõ mázolót és hõszigetelõ
szakmunkást, segédmunkást felve-
szünk. 06-30/9154-124

Tehergépkocsi vezetõt keresek ma-
gyar-olasz viszonylatra, gabonás jár-
mûre. (C+E kategória, PAV). 06-20/
9417-891

Nyílászáró beépítéséhez alvállalko-
zókat keresünk. Folyamatos munka.
06-30/207-3067

A Gyulai Hunguest Hotel Erkel felvé-
telt hirdet mérlegképes könyvelõ/ké-
pesített könyvelõ állásra. Bérezés Mt.
szerint +útiköltség térítés, +sze-
mélyzeti étkezés. Fényképes önélet-
rajzokat a gazdasag@hotelerkel.
hunguesthotels.hu címre, vagy sze-
mélyesen a recepcióra várjuk.

Mezõberényi Agrolakt Kft. szarvas-
marha telepére, állatgondozót és
traktorost keresünk. Érd.: +36-20/
290-3494

A VOSZ kereskedelmi és beszerzési
társ cége a Hungary Business Zr t.
országos ér tékesítési hálózat kialakí-
tásához munkatársakat keres. Tel.:
06-30/935-8054

Édességüzembe keresünk  megbíz-
ható, jó szakmai készségekkel ren-
delkezõ élelmiszer-ipari gépbeállító
lakatost. Jelentkezni személyesen az
alábbi címen: 5630 Békés, Szent Pál
sor 3. illetve a 0630/9388-225 tele-
fonszámon lehet.

INGATLAN

Békéscsabán, Jaminában családi
ház eladó. 06-70/6050-432

Ingatlanok adás-vétele, közvetítése,
ér tékbecslés, hívjon! 06-30/418-
8373

Jamina elején 1. em.-i, 58 m2, 2
szobás, erkélyes téglalakás 9,6 MFt.
+36-70/454-1952

Lencsési lakótelepen lakás és tégla-
ház eladó. 06-70/948-0527

Békéscsabán, kertvárosi környezet-
ben eladó egy felújítandó, 1,5 szo-
bás családi ház, 600 m2-es telekkel.
Irányár: 2,8 MFt. Tel.: 06-20/502-
0207

Eladó Békéscsabán, Vozárik-Tesse-
dik utcai sarokház 1247 m2-es tel-
ken, 438 m2-es hasznos alapterület-
tel üzleti célra. Két utcára nyíló kapu-
bejáró. Érd.: 06-70/227-3820

Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. 06-
30/282-9225

Gyula fürdõövezetében eladó egy
120 m2-es ikerház garázzsal, 200
m2-es telekkel. Irányár: 14,5 MFt.
Tel.: 06-20/502-0207

Klapka utcában, szépen felújított
házrész garázzsal, kis ker ttel eladó.
06-70/948-0527

Gyomaendrõdön, gazdálkodásra al-
kalmas tanya gyümölcsfákkal, mû-
úthoz, Köröshöz közel eladó. 06-70/
2093-949

Békéscsabán, Kenderföldeken telek
eladó. 06-30/483-9574

Schweidel utcában 515 m2-es tel-
ken önálló kis ház 4 MFt. 06-70/
454-1952

Békéscsaba, Szarvasi út közeli telek
régi házzal eladó. 06-20/924-3886

Békéscsabán, Nagyréten, 2500 m2-
es vízparti tanya eladó, kétszobás
téglaépülettel. Irányár: 5,5 MFt. Tel.:
06-20/502-0207

Gyomaendrõd központjában Ven-
dégház eladó. +36-70/935-4431

Békéscsabán saját részre keresek
belvárosi, ill. belváros környéki erké-
lyes, kétszobás lakást II. emeletig.
06-30/951-5445

Békéscsabán, a Keleti ker tekben
(Tücsök u. 8.) 840 m2-es építési te-
lek eladó. 06-30/595-3800

Jaminában 100 m2-es, felújítandó
családi ház eladó, 1062 m2-es tel-
ken. Irányár: 7,5 MFt. Tel: 06-20/
502-0207

Békéscsaba, Lencsési úti 10 emele-
tesben 47 m2-es lakás eladó, ér téke-
gyeztetéssel szegedi lakásra cserél-
hetõ. 06-30/595-3800

Mezõberényi 130+130 m2-es alul
kocsma, felül lakás ingatlan 250 m2-
es melléképülettel (húsfeldolgozó,
iroda, garázs, mûhely) eladó. Ir.ár:
20 MFt. 06-20/3300-036

Piac közelében 3 szobás, felújított
lakás eladó. +36-70/935-4431

Azonnal költözhetõ Bánszkin 3. em.-
i 2 szobás egyedis téglalakás saját
tárolóval 9,9 MFt. +36-70/454-
1952

Tehermentes építési telek eladó Bé-
késcsaba-Mezõmegyeren. Közmû-
vesített, 624 m2 területû telken belül
víz, villany, csatorna, gáz a telek
elõtt. Jó szomszédsággal, Megyer
legmagasabb, csendes, központi ré-
szén található. Adásvételt követõen
azonnal bir tokba adható. Megtekint-
hetõ: Dohány u. 19. sz. alatt. Irányár:
2.500.000,- Ft. 06-30/905-3228

Egyedi lehetõségekkel belvárosi te-
lek eladó Békéscsabán. 06-20/380-
8668

A GYOMA TRADE KFT.
szarvasmarhatartó telepére
hosszú távú-, folyamatos munkára

traktoros-rakodós
munkakörbe

kiemelkedõen magas kereseti
lehetõség mellett megbízható,

dolgozni akaró

munkatársat keres.
Jelentkezni a 06-30/883-6422

telefonszámon, 
hétköznap 8-16 óra között lehet.

Folyamatosan fejlõdõ üzemünkbe
munkatársakat keresünk Szabadkí-
gyós körzetébõl. Betanítunk varró-
gép-mûszerészt (elektromûszeré-
szek elõnyben). Fiatalok! Hiány
szakma, még van lehetõség nagy ta-
pasztalattal rendelkezõ mûszerésztõl
tanulni. Betanulás idejére bérigény-
nyel lehet jelentkezni. Továbbá gépi
varrókat keresünk hosszú távra, Fe-
lina fehérnemû és Sanflair fürdõruha
gyártásra. Betanulási idõ biztosítva
3-6 hónapig, mûvelettõl függõen.
Jelentkezni: primadressz@gmail.
com, Szabadkígyós, Major 11. 06-
30/228-7170

A Koncsek Trans Kft. megbízható
gépkocsivezetõt keres furgonra,
nemzetközi árufuvarozásban szer-
zett gyakorlattal. Érdeklõdni: +36-
20/416-6840

Ingatlaniroda alkalmazottat keres
fõ- vagy másodállásban (alapbér
+jutalék). 06-30/650-6088

Békéscsabai munkahelyre takarítás-
hoz, költöztetéshez fõállású férfi
munkaerõt keresünk. Érdeklõdni a
06-30/9381-399-es, vagy 06-30/
3301-404-es számon lehet.

Kecskeméti munkahelyre CO he-
gesztõket keresünk nettó 1200-
1600 Ft/órabér plusz egyéb juttatá-
sok. Tel.: 06-70/329-7554

CO2 hegesztõket és hegeszteni tudó
szerkezetlakatosokat keresünk vidéki
munkára (Gyõr mellé, ottlakással).
Érdeklõdni: +36-30/337-4157

Fényezõket keresünk ipari fényezés-
hez keresünk vidéki munkahelyre
(Gyõr mellé, ottlakással). Érdeklõdni:
+36-30/937-4157

CO2 hegesztõket, fényezõket kere-
sünk kiskunmajsai munkahelyre.
Hosszú távú munkalehetõség, kie-
melten magas bérezéssel. Utazási
költségtérítés vagy igényes, díjmen-
tes szállás biztosított. 06-70/527-
2554, femmunka.eu@gmail.com

Békési munkahelyre márciusi kez-
déssel vagyonõrt keresek. 06-70/
333-0575
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Békéscsabán, központ közelében
eladó egy 120 m2-es, polgári típusú
családi ház, 980 m2-es telekkel. Irá-
nyár: 12,5 MFt. Tel.: 06-20/502-
0207

Békéscsabán, a Dobozi úton eladó
egy 4 szobás, 2004-ben épült csa-
ládi ház. Nagy családnak ajánlott,
parkosított kerttel, elsõ emeleti, 3
szobás lakás beszámítás lehetséges.
Érd.: 06-20/3651-271, 66/437-437

Jaminában 1+2 félszobás, össz-
komfortos családi ház eladó. Irány-
ár: 13,5 MFt. Tel.: 06-30/418-8373

Eladó családi házat keresek Békés-
csabán, a Nyugati ker tvárosban
ügyfeleim részére. 06-30/946-2971

Békéscsabán, VI. kerületben építési
telek eladó. 06-20/231-1941

Eladó ingatlanokat keresek ügyfele-
im részére Békéscsabán és környé-
kén. +36-70/454-1952

Áresés! Békéscsabán, belvárosban
3 szobás családi ház (felújítást
igénylõ) eladó. 06-20/912-3798

Békéscsabán-Mezõmegyeren gaz-
dálkodásra kiválóan alkalmas, két-
szintes családi ház felújítva, körbeszi-
getelve, garázsokkal és szép gyü-
mölcsfás kerttel, szántófölddel eladó.
Elsõ emeletig tömblakás garázzsal
beszámítható. Érd.: 06-30/443-4882

Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-en 2
szobás lakás eladó. Irányár: 7 MFt.
Tel.: 06-30/418-8373

Békéscsabán, Bessenyei utcában
1093 m2 telken, 3 szobás, összkom-
fortos, polgári jellegû családi ház
garázzsal, melléképületekkel, átlagos
állapotban eladó, vagy elcserélhetõ
kétszobás, békéscsabai lakásra (2.
emeletig) a vasútállomás és a Csaba
Center között. Ir.ár: 10.500.000 Ft.
06-30/238-2227

Gyulán, a Budapest körúton igényes
3 szobás liftes panellakás 10,5 MFt.
+36-70/454-1953

Békéscsabán, a Békési úton telep-
hely eladó. Irányár: 26 MFt. Tel.: 06-
30/418-8373

Eladó családi és sorházat keresek
Békéscsaba egész területérõl ügyfe-
leim részére. 06-30/946-2971

Békésen, Malomasszony ker tben
709 m2-es kert eladó belterületen.
06-30/846-3227

Békéscsabán, Lencsésin 4. emeleti
lakás eladó. 06-30/846-3227

Szabadkígyóson 3 szobás családi
ház (felújítást igénylõ) eladó. +36-
30/9249-375

Békéscsabán, a Dr. Becsey O. utcá-
ban 4 szobás tégla ház eladó. Irá-
nyár: 24 MFt. Tel.: 06-30/418-8373

Gyula csendes környezetében, Ker-
tes u. 20. szám alatt gáz központi fû-
téses, légkondicionálóval felszerelt,
jó állapotú ház eladó. Telek 771 m2. A
ház 104 m2 (három szoba, elõszoba,
fürdõszoba, kamra.) Plusz melléké-
pületek 60 m2 (konyha, kamra, egyéb
helyiségek és két garázs, egyikben
pince.) Tel.: 06-30/943-9185

Pásztor utcában 4. em.-i 3 szobás
erkélyes felújított cirkós lakás 10,9
MFt. +36-70/454-1953

Békéscsaba, Mokry utca elején 2,5
szobás 11,5 MFt-ér t, I. kerület, Új
sor 2,5 szobás 11 MFt-ér t, Bankó
utca, kétszobás 9,5 MFt-ér t családi
házak eladók. 06-70/671-9302

Tulipán utcai földszinti, 2 szobás la-
kás eladó. Irányár: 10 MFt. Tel.: 06-
30/418-8373

Szeghalmon családi ház bontásra 5
Ft-ér t eladó. 06-30/427-5303

Szeghalmon keresek sürgõsen
eladó vagy kiadó földszintes na-
gyobb ingatlant családi házat. 06-
30/946-2971

Szerdahelyi utcán garázs eladó. 06-
70/7717-401

Békéscsabán földszinti, egyedis la-
kás eladó, Áchim lakótelepen. Ir.ár:
7,7 MFt. 06-20/5039-140

Belvárosban 1. em.-i másfélszobás
panellakás 8,7 MFt. +36-70/454-
1953

A Gyulai út mellett eladó egy két-
szintes, tetõtér beépítéses, téglafala-
zatú, összkomfortos családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel. Irányár:
32,9 MFt. Tel.: 06-30/943-2822

Békéscsabán keresek eladó belvá-
rosi vagy környéki erkélyes lakást, 2.
emeletig. 06-30/459-5480

Keresünk eladó, kiadó családi házat,
lakást, tanyát, nyaralót, üdülõt, tel-
ket, termõföldet, ipari ingatlant,
egyéb ingatlant, ország bármely te-
rületérõl bel-, külföldi vevõink részé-
re. Tóth János 06-20/9220-990

Szanazug dobozi oldalán kiváló álla-
potú, rendszeresen karbantar tott
nyaraló eladó. Irányár: 4,6 MFt. Tel.:
06-30/943-2822

Mezõberényben családi ház
38.000.000 Ft-ér t eladó. 06-30/
946-2971

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

Békésen, a Karacson 4. em.-i 2 szo-
bás erkélyes szép téglalakás 6,4
MFt. +36-70/454-1953

Békésen, Csók-zugban (központ-
ban) 2 szobás összkomfortos   csa-
ládi ház eladó. Ir.ár: 3 MFt. 06-20/
323-8874

Mezõberényben jó állapotban lévõ
családi házat keresek megvételre 9-
13 MFt között. 06-20/353-9272

Békéscsabán 1200 m2-es építési te-
lek, Uránusz utcában eladó. 06-30/
946-2971

Jaminában 3 szobás önálló családi
ház 910 m2-es telken eladó. Irányár:
9,9 MFt. Tel.: 06-70/883-8061

Újkígyóson, kiváló helyen felújított,
szépen karbantar tott hõszigetelt 110
m2-es, 3 szobás családi ház eladó.
Nagy terasszal, garázzsal, melléké-
pülettel: 16,5 MFt. Mellette 800 m2-
es építési telek eladó: 2 MFt. 06-
20/376-5808

Lencsésin 2+félszobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.:
06-70/883-8061

Békéscsabán és Békésen eladó la-
kásokat és házakat keresek ügyfele-
im részére. +36-70/454-1953

Gyulai új építésû lakások a T utca
közelében eladók. 06-30/946-2971

Békésen csendes, ker tvárosi ré-
szen, több generáció részére vagy
vállalkozásra is alkalmas, három
szobás, nagy nappalis kertes ház
eladó, esetleg cserélhetõ is. 06-
30/935-8054

Sétálóutcán 2+félszobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 14,9 MFt. Tel.:
06-70/883-8061

Eladó Békéscsaba, Kazinczy ltp. 2.
emeleti, egyszobás, 43 m2-es lakás.
06/30/958-4890

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Autószerelõ mûhely eladó. 06-30/
9255-999

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

Fodrász és mûkörmös helyiség ki-
adó szépségszalonban. 06-20/436-
5003

Eladó Medgyesegyháza Lászlótele-
pen görögdinnye felvásárlótelep,
megfelelõ tar tozékokkal. +36-30/
9249-375

Békéscsaba, Gyóni Géza 17. üzlet-
helyiség kiadó. 06-20/564-7125

Kiadó fodrászhely a   Lencsési ele-
jén a Szépségszalonban 40 000
Ft/hó.   +36-70/454-1952

Gyula belvárosában teraszos üzlet-
helyiség kiadó. 06-30/946-2971

Gyulán belvárosi 60 m2 es üzlet ela-
dó. 06-30/946-2971

Eladó üzlethelyiséget keresek Bé-

késcsabán vagy Gyulán. 06-30/946-

2971

ALBÉRLET

Békéscsabán, Andrássy úton elsõ

emeleti, 3 szobás, erkélyes, egyedi

fûtésû lakás igényesnek kiadó. 06-

20/800-5204

Békéscsabán szoba kiadó dolgo-

zóknak, kaució nélkül. 06-70/520-

1608

Albérletet keresnék hosszú távra Ja-

minában vagy Csorváson. 06-30/

287-9615

Bérlõtársat keresek 1,5 szobás la-

kás bérléséhez. 06-30/3990-549

Belvárosi lakás kiadó. 06-20/952-

0393

GÉPJÁRMÛ

Keresek külföldi papíros autót, angol
jobbkormányosat is, állapottól füg-
getlenül. 06-30/714-0304

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat

Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

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

Személyautókat, kisteherautó-
kat, MTZ traktorokat, pótkocsi-
kat, veteránautókat, Simsont vá-
sárolok készpénzért. 06-30/231-
7750

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

M2
Bõrkabát,
irhabunda,

sapka,
kesztyû,
lakásbõr

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

is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

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

3. generációs új modellek:
vastag váz, duplafalú felni, vastag motorküllõk
Üzletünkben  megtekinthetõek  és  kipróbálhatóak.
Elektromos  kerékpárok  és  robogók  javítása,

új  és  bontott  alkatrészek  árusítása.
Használt  kerékpárok  és  robogók  eladók.

Elektromos kerékpárokTORNÁDÓ
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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!

GÉPJÁRMÛ 

Kipufogó- és autójavítás. Békéscsa-
ba, Mogyoró u. 7. 06-30/9255-999

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemkép-
telen, papír nélkül is lehet. Ha kell,
házhoz megyek. 06-20/910-9361,
06-20/280-9747

Maxi kisteherautó és személyautó
bérelhetõ. 06-20/262-3962

Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06-30/421-8575,
06-70/424-7820

OKTATÁS

Angol, német nyelvoktatás, vizsga-
felkészítés. 06-30/256-1377

Román nyelvtanárt keresek Békés-
csabán vagy Gyulán. 06-30/611-
2858

Végzettséget adó gépírás tanfolyam
fizetési kedvezménnyel. Gyorsírás
oktatás, korrepetálás. 06-20/328-
7927

Olasz nyelvtanítás. 06-30/5335-660

Aranykalászos gazda tanfolyam Bé-
késcsabán 180.000 Ft-ért. E: 00846/
2014/A0016. 06-30/310-8934

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

ÁLLAT

Kutyasétáltatás, nevelés, napközis
foglalkoztatás referenciával! Hívjon
most! 06-20/296-2881

Békéscsabán mangalica vörösdurok
keverék hízók eladók. 30/851-7418

Mangalica süldõk eladók. 06-
20/9620-896

Kissúlyú hízók hasítva, nagyobb
süldõk eladók. 06-30/605-8961

Mangalica hízók, süldõk, malacok
eladók Mezõkovácsházán. 06-30/
405-2798

Sárga tojótyúk, mélyalmos, jó tolla-
zatú, kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz
szállítással megrendelhetõ. 600
Ft/db. 30 db-tól árkedvezmény. 06-
30/860-2627

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz
szállítva. 06-70/240-1331

MEZÕGAZDASÁG

Legelõ Békéscsaba és Gyula hatá-
rán kiadó vagy eladó. 06-30/946-
2971

TZ4K pótkocsival, eszközeivel, mût-
rágyaszóró, 14 soros vetõgép, alter-
nálókasza, tolólap, burgonyavetõ
eke eladó csak egyben. Mûszaki
2021. 07. 19-ig. 06-70/215-9356

Fémzárolt lucerna vetõmag eladó.
EU és magyar szabványnak megfe-
lelõ. 06-70/541-5599

Kukorica vetõmagok: Dekalb, Pione-
er, Syngenta február tól akciósan
rendelhetõk házhozszállítással.
www.kukoricavetomag.hu Tel.: 06-
20/980-4449

SPC vetõgép eladó. 06-30/383-
0901

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

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

Eladó Medgyesegyháza Lászlótele-
pen 4000 m2 szántó földterület 17
AK értékben. +36-30/9249-375

NÖVÉNY

Veresszilva és eperfa csemeték ela-
dók Békésen. 06-70/240-5854

ÜDÜLÉS

Hajdúszoboszló üdülés félpanzióval
13.900 Ft/fõ/3 éj, 20.500 Ft/fõ/7 éj.
Tel.: 06-30/977-6495 vagy 06-30/
944-9398. www.frankvendeghaz.hu

EGÉSZSÉG

Testmasszázs férfi masszõrtõl. 06-
30/368-5291

Talpmasszázs. 06-70/459-0089

www.egeszsegesek.hu Megrende-
lés: 06-30/935-8054

GONDOZÁS

Békéscsabán, idõs hölgy mellé ke-
resünk gondozónõt éjjel-nappalra, 3
napi váltással. 06-70/671-9302

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Békéscsabán, 36 éves vidám, nyi-
tott, formásan teltkarcsú, dúskeblû
ismerkedne. 06-30/646-1217

70-es özvegyasszony korban hozzá
illõ társát keresi 70-75 éves korig.
06-70/356-8872

67 éves férfi társat keres. Jelige:
“Füstmentes” Szuperinfó szer-
kesztõsége Békéscsaba, Munkácsy
u. 13.

Békéscsabán formás 40-es ismer-
kedne. 06-70/538-5518

Dúskeblû ismerkedne. 06-30/273-
2102

Kényeztetõ masszázs ápolt 40-es
hölgynél, belvárosban. Csak fantázi-
ád szab határ t. 06-20/367-8959

Gyulán 40-es szöszi ismerkedne.
06-70/225-1332

Sikeres pártalálás! 06-30/355-2039

SZOLGÁLTATÁS

Vállaljuk veszélyes fák kivágását,
teljeskörû felelõsség vállalással
szakszerûen, kedvezõ áron; alpin-
technikai munkákat. 06-70/977-
5150

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

Veszélyes és beépített fák kivágása,
gallyazása, alpinipari munkák, refe-
renciákkal. 06-70/337-0708

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

Bármilyen bádogosmunkát vállalok.
Ereszcsatorna csere, javítás, takarí-
tás. Széldeszka javítás, felújítás. 06-
20/522-5993

Automata mosógépek helyszíni javí-
tása Békéscsaba, Bar tók 4. 06-
30/304-4622, 66/454-561

Mesterboszorkány jövendõmondó,
született halottlátó várja hívásod.
Rontáslevétel, szerelemkötés, pén-
zenergia. Tel.: 06-70/434-2178

Kútfúrást vállalok 2 év garanciával,
rozsdamentes szeleppel, homok-
mentesen. Gyebrovszki Károly 06-
30/416-5909

Hajók és mûanyagtárgyak javítása.
06-20/9620-896

Zárjavítás. Ajtók kinyitása, zárcsere.
06-70/421-4374

Külsõ, belsõ kõmûves munkát,
hõszigetelést, burkolást vállalok. 06-
30/327-0237

Tetõjavítás, cserépátrakás, újraléce-
zés, tetõdeszkák cseréje, bádogozá-
sa, festése, ácsmunkák, kéményépí-
tés, kúpcserépkenés. 06-30/244-
1178

Parkettázást vállalok. 06-30/340-
4621

Autómentés, állványkölcsönzés (5
fm). 06-30/9437-268

Ácsmunkák teljes körû kivitelezése
számlaképesen, garanciával. 06-
20/3188-826

Tezola Trade Kft. vállal tervezést,
kõmûves munkák kivitelezését, szi-
getelést, nyílászárók cseréjét, térkö-
vezést, közületek, magánszemélyek
részére egyaránt kedvezõ áron. 06-
70/337-8432

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Békéscsaba és vonzás-

körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával. 

06-30/939-7720

AZONNALI
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

06-20/3530-191
BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

MINÕSÉGI
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA

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

1-2 m-es rönk
27 Ft/kg

kuglizva 29 Ft/kg

konyhakész 30 Ft/kg

INGYENES SZÁLLÍTÁS! 
EUTR: AA5903782

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
KEDVEZÕ ÁRON

A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.
06-20/9162-961, 66/435-439

Állatorvosi ellátás hétvégén,
háznál (kivéve ló, marha), 8-14-
ig. Dr. Vanatka Zsolt, 06-30/410-
7930

A Yin-Yang
Oktatási Központ

2018. MÁRCIUS 10-én 13.00-kor 
BÉKÉSCSABÁN, a Vasutas

Mûvelõdési Házban vállalkozásra 
is jogosító képzéseket indít!

• AKUPUNKTÚRA (TÛSZÚRÁS), 
FÜLAKUPRESSZÚRA

• REFLEXOLÓGIA (TALPMASSZÁZS)
• KÍNAI AKUPRESSZÚRÁS MERIDIÁN

TEST-, ARC-, FEJ-, MÉLI MASSZÁZS 
• MOXA, KÖPÖLY, GYERTYA TERÁPIÁK
• PULZUS- ÉS NYELVDIAGNOSZTIKA
• KÍNAI GYÓGYNÖVÉNYISMERET

A foglalkozásokat Dr.Wang kínai orvos tartja.

A hallgatók ajándékba kapják a
képen látható akupunktúrás 
demonstrációs eszközt!
A Yin-Yang Oktatási Kp. végzett 
hallgatóinak a képzés díjtalan!

KÉRJE TÁJÉKOZTATÓNKAT!

Tel.: +36-20/2034-780
e-mail: info@kinagyogymod.hu 
www.kinaigyogymod.hu
Okt.eng.sz.: 04-0083-06

Szerelés, javítás
soron kívül.

Békéscsaba, Csorvási út 15.
06-70/904-8786

Teljes körû autójavítás.
Mûszaki vizsgára való

felkészítés.
Mûszaki vizsgáztatás.

Teljes körû
karosszériajavítás.

Biztosítási kárügyintézés.

Békéscsaba, Csorvási út 15.
06-70/904-8786

KOZO-Mobil építõipari Kft. kivitele-
zésre vállal kõmûves munkálatokat,
gipszkartonozást, külsõ hõszigete-
lést, külsõ térburkolást. 06-70/540-
6696

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

Redõnyjavítás, redõny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/256-3324

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

Villanyszerelés hétvégén is. 06-70/
514-1346

Klímaszerelés, hõszivattyús
rendszerek telepítése, szellõzés
szerelés. Érd.: 06-70/297-6697

Tetõszigetelés,
pinceszigetelés, zöldtetõk. 
15 év garancia. 06-30/366-1510

SZÁRAZ TÛZIFA AKCIÓ
tölgy, bükk

rönk 27 Ft/kg-tól

vegyes 29 Ft/kg-tól

kugli 29 Ft/kg-tól

konyhakész 30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítással.
10 q-tól kedvezmény!

EUTR: AA5958063

06-20/462-9787
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ITT AZ ÚJ „SZOCPOL” - CSOK
új lakás építésére és vásárlására,

használt lakás vásárlásra, ill. bõvítésre is.
Teljes körû ügyintézéssel, díjmentes

tájékoztatással és felelõsségvállalással.

HITELEK
• új lakás építése, vásárlása • korszerûsítés

• használt lakás vásárlás • hitelkiváltás 
• felújítás • bõvítés • szabadfelhasználás

Ügyfélfogadás idõpont-egyeztetéssel
(BÁRMIKOR HÉTVÉGÉN IS.) 

HÍVJON MOST! TÓTH JÁNOS
06-20/9220-990, 06-30/737-5127

HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYEK!
FAIR PLAY PLUSZ

INGATLANKÖZVETÍTÕ és HITELIRODA
5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.

E-mail: fairplayplusz@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Földkimérés, változási vázrajzok ké-
szítése. 06-30/243-7676

Költöztetés, áruszállítás. Hetényi Ta-
más 06-30/435-2968

Számítógép karbantar tás, javítás
otthonában 3.000-5.000 Ft, kiszál-
lással együtt. 06-70/702-3316

Villanyszerelési munkálatok. 06-
30/357-8570

Áthúzatná, lecserélné régi használt
bútorát? 06-30/465-9846, 
www.karpitosmunkak.hu

Ácsmunkák új tetõk készítése, régi
tetõk cseréje, felújítása, elõtetõk,
tetõfedés. Számlaképesen. 06-
30/223-8310

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált parkettázás, homlokzatfes-
tés. Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij
u. 6. 66/436-226, 06-30/481-8071

Laminált parketta, szõnyegpadló le-
rakása. 06-30/318-0698

Bontás nélküli kádfelújítás garanciá-
val. 06-20/991-7728

Költöztetés! Piacképes áron, áru-
szállítás garanciával. Kis-Szabó Fu-
var 06-30/9550-504

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

Masszíroztass Kondoroson. 06-30/
409-6547

Teljes körû, azonnali helyszíni üve-
gezés. 06-30/742-3507

Homlokzatszigetelés, kõmûves-
munka, gipszkartonszerelés, burko-
lás, szobafestés, mázolás. 06-30/
366-1510

Kényeztetõ, frissítõ érzéki mas-
százsra várom kedves vendégeimet.
06-70/245-8384

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

Hõszigetelést anyaggal tavalyi áron
vállalunk. 06-20/502-7772

Térkõrakás, kõmûvesmunkák, kerí-
tésépítés, ácsmunkák. Anyagostól
is. Rövid határidõvel. 06-70/615-
5612

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

Teljes felújítás, központi fûtés-, víz-,
gázszerelés, gázkészülék javítás. 06-
70/382-1655

Villanyszerelés. 06-70/948-5015

Bármilyen bádogos munkát, tetõt is
vállalok. 06-70/271-9984

Extra masszázst vállal 40-es, szak-
képzett masszõrhölgy, mindennap
Orosházán. Tel.: 06-30/853-9695

Vállalunk kisebb kõmûves munká-
kat, bontást, gipszkartonozást, fes-
tést, lamináltparkettázást. 06-70/
284-6555

Vízszerelést vállalok hétvégén is.
06-30/3726-448

Fametszést, permetezést, ker tápo-
lást vállalok. 06-70/533-1946

Gyümölcsfák metszése, ker trende-
zés. 06-20/9262-142

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
kõmûves munkát, hõszigetelést vál-
lalunk magánszemélyeknek, közüle-
teknek. 06-30/9154-124, 66/437-
021

EGYÉB

Volt ÁFÉSZ felvásárlója tollat, porce-
lánokat, hagyatékot vásárolok. Hét-
végén is hívható! 06-20/920-8511

Készpénzért háztar tási, lakás-fel-
szerelési, konyhai eszközöket, por-
celánokat, nippeket vásárolok. 06-
20/291-6305

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

Könyvet, bakelit és CD lemezt,
egyéb hagyatékot vásárolok. 06-
70/625-3685

Gyerekjátékot veszek kis és nagyté-
telben is. 06-20/291-6305

Bádogosmunkák készítése
Zelenyánszki János és Tibor

bádogos mesterek.

06-30/228-2290 ww.zeliteto.hu

GRÁNIT SÍRKÕ

Szarvas Pál
06-20/453-4919

Telephely: Békéscsaba, Tücsök u. 3.

TÛZIFA AKCIÓ
Minõségi tölgy, bükk

• rönk 27 Ft/kg-tól

• vegyes 29 Ft/kg-tól

• kugli 29 Ft/kg-tól

• konyhakész 30 Ft/kg-tól

Azonnali kiszállítás.
15 q-tól kedvezményt

adunk árainkból.
EUTR: AA5879874

06-70/316-4431

Mázsa 1 tonnás, tolósúlyos, kalodá-
val és szénsavpalack eladó. 06-
20/596-1186

Hagyatékot, régiséget, szerszámfé-
léket, 22-es, 32-es húsdarálókat,
demizsont vásárolok. 06-70/391-
2503

Hagyaték felvásárlás Csaba-Õrláng
Kft. 06-30/9553-419

Vásárolok bármit, hagyatékot régi
és új dolgokat. Tel.: 06-30/287-
9886

Mangalica szalonna 1500 Ft/kg és
zsír 800 Ft/kg eladó Mezõkovácshá-
zán. 06-30/405-2799

4,6-os V tárcsa rögtörõ hengerrel,
66-os lapokkal eladó. 06-30/224-
1043

Fiat Doblo Multijet raktérhûtõs, 70
éves ebédlõ garnitúra komplett, tele-
fonasztal, Singer varrógép, Singer
kötõgép, 160 cm hajlított üveges
olasz süteményes vitrin, fagylaltpul-
tok, sarok számítógép- és íróasztal,
rozsdamentes mosogató szekrén-
nyel, mozgatható kisipari minõségû
szalagfûrész eladók. 06-30/638-
4538

Kólás vagy sörös üvegajtós hûtõt
vásárolnék. 06-30/427-5303

Középbarna, 5 részes koloniál szek-
rénysor dohányzóasztallal, valamint
újszerû állapotú, ágyazható, világos-
bézs színû ülõgarnitúra eladó. 06-
30/9439-185

Túrakerékpár, teakályha, kályha,
színes TV, demizson tar tóval, olaj-
sütõ eladó. 06-30/367-8304

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

Gáztûzhely, 4 személyes vízmentes
sátor eladó. 06-70/329-2614

Lépcsõházi biztonsági acél bejárati
(új) ajtó, bolti ár alatt eladó. Méret
205x96. Tel.: 06-70/222-5022

Art & Antik Galéria megvételre ke-
res XVIII-XX. századi festményeket,
grafikákat, szobrokat, Zsolnay dísz-
tárgyakat és egyéb kvalitásos mûtár-
gyakat. Békéscsaba, Andrássy út 7.
(Irányi u. sarok.) Tel.: 06-20/311-
3784

Vendéglátósok figyelem! Nagy-
konyhai gépek, eszközök, konyhai
kiegészítõk széles választéka. Kony-
hák tervezése, kivitelezése, légtech-
nikai berendezések felszerelése, be-
üzemelése (országos szervizháló-
zat). Tezola Trade Kft.-nél Békéscsa-
ba, Kazinczy u. 11. Tibo Kereskedõ-
udvar. 06-70/337-8432

Takarmányos zsák eladó. 40 Ft/db.
06-30/2078-860

Bontott építési anyagok, pala eladó.
Épületet bontásra vállalok. 06-70/
428-4576

Mindenféle lomot, hagyatékot vásá-
rolok. Házhoz megyek. 06-70/364-
7940

Nippet, festményt, hagyatékot vásá-
rolok. 06-30/854-2637

Fabrikett 60 Ft/kg. Békéscsabán
házhoz szállítva. 06-30/2078-860

Eladó görögdinnye válogató, tisztító
kefesorral, lézervezérlésû méretre
válogatóval. +36-30/9249-375

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

Régi motorokat keresek, gyûjtök.
MZ, Jawa, Pannonia, Simson stb.
06-20/572-5142

Száraz fûrészpor Békéscsabán,
Gyulán eladó. 06-30/2078-860

Festményeket (képcsarnokost is),
régiséget készpénzér t vásárolok.
06-30/9983-766

Samsung 112 cm-es projektoros
(nem lapos!) TV 4:3 képarány, PIP
(kép a képben) eladó Békéscsabán.
Állvány nem szükséges hozzá. Ár:
15 EFt. 06-30/714-0521

KITÛNÕ MINÕSÉGÛ
SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK

TÛZIFA!
Konyhakészre hasítva

30 Ft/kg
Kuglizva 29 Ft/kg

Teljesen száraz tölgy szelezék
(vastag) konyhakészre vágva

28,50 Ft/kg
1 m-es rönk 27 Ft/kg
A szélfa fedett helyen tárolt!

10 q felett árkedvezmény.

Ingyenes, gyors
házhoz szállítás.

EUTR: AA5879874

06-30/2877-935

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
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LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA

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

bekescsaba.szuperinfo.hu
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