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!

BÉKÉSCSABAI REGIONÁLIS

Dr. Futaki Zoltán
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, 06-30/95-54-178,
www.futaki.hu • futaki@t-online.hu

FAIR PLAY PLUSZ
INGATLANKÖZVETÍTÕ és HITELIRODA

2 0 1 7 . j a n u á r 2 1 . , XX V I I / 0 3 .

COMBI CALLANETICS A KARCSÚ ALAKÉRT
Hatékony mozgásforma okleveles oktatóval.
02.01-tõl (hétfõ, szerda 17.00-18.00) Helyszín:
Csabagyöngye Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
Mélyizom erõsítés és lazítás. Az elsõ óra
ingyenes. Testsúly, testtömeg-index, testzsír%
mérés. Fél év alatt garantáltan 10 kg mínusz.

06-30/512-1568

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
E-mail: toth.janos@fairplay-hiteliroda.hu
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Békéscsabai cég önállóan dolgozni tudó ács-, állványozó
szakmunkást keres. 06-30/
240-7740
Békéscsabai munkavégzésre

raktári dolgozó munkakörbe
keresünk jó fizikai állóképességgel
és érvényes targoncavezetõi
jogosítvánnyal rendelkezõ
munkatársat.
Teljes munkaidõs munkavégzés, biztos
jövedelem, hosszú távú foglalkoztatás.

Jelentkezéseket a
ber@uniconrt.hu e-mail címre
várjuk!
Érdeklõdni munkaidõben a
+36309354180 mobilszámon.

Napilap kézbesítõket és szórólapterjesztõket keresünk Békéscsabán, Gyulán, Békésen.
06-70/778-5310
C + E kategóriás jogosítvánnyal, többéves tapasztalattal,
belföldes sofõrállást keresek.
GKI + Digikártya + PÁV van.
06-20/4246-511

Belföldi és nemzetközi fuvarozással foglalkozó békési telephelyû cég sofõr állás betöltéséhez C, E kategóriával munkatársat keres. Minden hétvége
itthon. 06-20/9204-704
MUNKA
A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben elõzetesen ellenõrizzék a hirdetések valós tartalmát, a
munkaügyi központoknál tájékozódjanak,
hogy bejegyzett magán-munkaközvetítõrõl
van-e szó, a munkaközvetítõnek ne adjanak
pénzt, és a munkaszerzõdést csak akkor írják
alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Céltudatos molett emberek jelentkezését várom, akik úgy
szeretnének fogyni, hogy közben pénzt keresnek vele. 0620/495-8195

Békéscsabán és környékén
idõs embernek ügyintézést, vásárlást vállalok. 59 éves özvegy (nõ) vagyok. 06-20/
5180-783
Takarítást, vasalást vállalok.
06-30/643-1248

Mg. gépkezelõt keres felvételre John Deere gépekre a Viharsarki Permetezõ Kft. BemuJaminai sörözõbe pultost ke- tatkozó levelét várjuk az 5675
resek. 06-30/9562-215
Telekgerendás, 076/7 hrsz.
Takarítót felveszünk. Jelent- címre. Érdeklõdni: 06-30/
5956-545 telefonon.
kezni lehet: 06-70/902-7293

Orosházi szállítmányozási cég
könyvelõt keres angol vagy német nyelvtudással. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal:
a.csizmadia@offergeld.com
Betanított dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és gyõri munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 70/354-9321
Békéscsabai töltõállomásra
munkatársat keresünk kiemelt
kereseti lehetõséggel. Placcos
és kasszás munkakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre:
petronka111@gmail.com

Gépgyártás technológus
munkatársat keresünk.
Részletes hirdetés:
www.keramiagep.hu

Dániába keresünk tapasztalattal rendelkezõ mezõgazdasági
munkásokat, traktorosokat, tehenészeket, sertésgondozókat
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelvtudás
feltétel.
Jelentkezés: 06-70/607-0067,
anett.sulyi@andreasagro.com
www.andreasagro.com
Eladót keresünk! Békéscsabai
bútorüzlet keres, kereskedelmi
végzettséggel rendelkezõ nõi
bolti eladót, fiatalos lendületes
csapatba. A fényképes önéletrajzokat várjuk a polstylkft@
mail.com e-mail címre. JelentGyõri munkahelyre targoncá- kezési határidõ: 2017. 02. 15.
sokat és CNC-seket felve- Németországba keresünk
szünk. Szállás ingyenes, uta- jogosítvánnyal rendelkezõ
zást térítünk. Tel.: 06-20/494- munkatársakat plakátra1044
gasztásra hosszú távra terÉdességüzembe
keresünk vezhetõ, jó kereseti lehetõmegbízható, nõi betanított éde- séggel. Jelentkezni az
sipari segédmunkásokat. Je- attila@plakat-geng.de elentkezni személyesen az aláb- mail címre fényképes önébi címen: 5630 Békés, Szent letrajzzal.
Pál sor 3. illetve a 66/417-388
Ausztriai Nightclub hostess
telefonszámon lehet.
munkára keres csinos lányokat
19 éves kortól, top keresettel.
Tel.: 00-43-664-599-96-95,
06-30/313-3516
Békéscsabai betanított gépkezelõi munkára keresünk munkatársakat, folyamatos munkavégzésre, kiemelt bérezéssel.
Érd.: 06-30/606-2214
200.000 Ft bruttó fizetés,
ingyen szállás, elõleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat keresünk több mûszakos
munkarendbe. Érd.: 06-20/
224-0242, 06-30/791-0950

Ingatlanok adás-vétele, közvetítése, ér tékbecslés, hívjon!
06-30/418-8373
Békéscsabán, Rigó utcában
társasház, különálló garázzsal,
kerttel eladó. 06-70/361-1602
Békéscsabán, Kazinczy lakótelepen ritka elrendezésû 2
szobás téglaépítésû lakás eladó. +36-30/833-9072
Békéscsabán, sétálóutcán
belsõ kétszintes, nettó 89 m2es, 2 + két félszobás lakás
eladó. 06-30/849-1165, 0630/248-8061
Kazinczy ltp.-en eladó 1. emeleti, egyedi fûtésû, 2 szobás,
erkélyes téglalakás. Ir.ár: 8,1
MFt. 06-20/985-2119
Lencsési ltp.-en, eladó egy
elsõ emeleti, két szoba +ebédlõs, erkélyes, egyedi fûtéses téglalakás. Irányár: 8,8
MFt. Tel.: 06-20/502-0207
Kenderföldeken 1000 m2-es
gondozott kert (telek) kiépített
öntözõrendszerrel, termõ gyümölcsfákkal, pince, teakonyha
és eszköztárolóval eladó. 0630/945-1050
Békéscsabán, belvároshoz közeli családi házat keresünk.
+36-30/833-9072

Békéscsabán, Perczel utca 2.,
3 szobás családi ház eladó.
06-30/710-8377, 06-70/3696840
Békéscsabán, a Center közelében eladó egy 2+2 félszobás,
78 m2-es, hõszigetelt, erkélyes
lakás. Irányár: 10,9 MFt. Tel.:
06-20/502-0207
Keresünk eladó, kiadó családi
házat, lakást, nyaralót, telket,
termõföldet, ipari ingatlant,
egyéb ingatlant, ország bármely területérõl bel-, külföldi
vevõink részére. Tóth János
06-20/9220-990

Békéscsabán eladó központi
helyen, felújított 1. emeleti lakás, garázs vásárlási lehetõséggel is. Kétegyházán eladó a
Széchenyi utcában, a napos
I N G AT L A N
oldalon egy részben felújított
Békéscsabán, Szigetvári utcácsaládi ház. Mobil: +36-70/
ban tetõtér beépítéses, 3 és fél
369-6240
szobás társasházi lakás eladó,
Alkalmazottat felvesz ingatla- kis kerttel, garázzsal. Hasznos Tanya sok gazdasági épülettel,
niroda fõ vagy másodállásban alapterület garázzsal együtt 2 ha termõfölddel Békéscsaba
(alapbér+ jutalék). 06-30/ 130 m2. Ir.ár: 14.900.000,- 06- határában, 47 fõút mellett eladó. 06-20/9220-990
334-5262
20/976-5099
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Fényesen bolt és vendéglátó udvarral, garázzsal. Irányár:
egység 2104 m2-es telken ela- 10,5 MFt. Tel.: 06-30/943Tanyát vásárolnék Mezõbe- dó. Ir.ár: 11,9 MFt. 06-70/5322822
rény, Murony, Kamut, Körös- 2170
Békéscsabán telek eladó vagy
tarcsa, Bélmegyer térségében.
Békés központjában 60 m2-es elcserélhetõ. 06-20/448-8558
06-20/9220-990
fiatal üzlethelyiség eladó. Ár:
Békéscsabán, a VI. kerület 5,5 MFt +ÁFA (6.985.000,-). Békéscsabán, Mester u. 38.
sz. alatt 780 m2 telek, hétvégi
kedvelt részén, eladó egy 140 06-70/532-2170
2
házzal eladó. (Csere is érdekel
m -es, három lakásos, felújíBelváros szívében, vállalko- II. emeletig.) 06-30/958-8284
tandó családi ház, 921 m2-es
2
zásra is alkalmas 250 m uttelken. Irányár: 11,9 MFt. Tel.: cafronti házrész eladó. 06-30/ 70 m2-es 3 szobás, cirkós,
06-20/502-0207
hõszigetelt lakás eladó. Ir.ár:
946-2971
Álmai otthonát keresi a belvá- Jaminában 3,5 szobás köz- 8,5 MFt. 06-70/601-2051
rosban? Csendes utcában, 5 ponti fûtéses, hõszigetelt csa- Békéscsabán, a Franklin utcáperc sétára a Centertõl eladó ládi ház eladó. Ir.ár: 4,9 MFt. ból nyíló mellékutcában paegy 4 hálószobás +nappalis, 06-70/532-2170
rasztház jellegû, 70 m2 ház ela10 éve épült dupla garázsos
Jamina elején, eladó egy 80 dó. Irányár: 4,9 MFt. Tel.: 06földszintes családi ház. 06-30/
m2-es, téglaépítésû, családi 30/418-8373
946-2971
ház garázzsal, melléképületek- Békéscsaba belvárosában feBékéscsabán, Dobozi úton kel, 800 m2-es telekkel. Irá- lújított garzonlakás eladó. 061328 m2-es építési telek eladó. nyár: 10,9 MFt. Tel.: 06-20/ 30/487-8970
06-30/9351-926
502-0207
Szarvasi úton vállalkozás száBékéscsabán, Andrássy úton Békéscsabán, Vandháti úton 2 mára, vagy két család részére
(szökõkútnál) 2. emeleti 3 szo- szobás összkomfortos családi kiváló lehetõséget kínálunk,
bás lakás eladó. Ir.ár: 14,5 ház 866 m2-es telken eladó. Ir.ár: 7,9 MFt. 06-70/532-2170 nagy telek, 8 szoba. 06-30/
MFt. 06-30/270-9401
946-2971
Békéscsabán, 44-es fõút mel- Szolnok megyében 52 ha haDánfoki üdülõ eladó. Ir.ár:
lett, jó állapotú 130 m2-es, vál- lastó eladó. 06-30/946-2971
6.000.000,- 06-30/340-1811
lalkozásra alkalmas tanya Budapest, VII. ker. Damjanich
2
2
4302 m -es szántóval eladó. utcai 2. emeleti 80 m -es, 3 Békéscsaba, Botyánszki Pálné
Ir.ár: 5,9 MFt. 06-70/532-2170 szobás, teljesen felújított, nap- utcán ház eladó. 06-70/5311745
Korszerû, falfûtéses, kandallós fényes lakás, igényes vevõt keres.
+36-30/9839-168
Békéscsabán a Lidl közeléújszerû 3 hálószobás +nappalis családi ház, közel a város- Gyöngyösi 95. ház eladó. 06- ben CSOK-os ház építésre is
központhoz eladó. 06-30/946- 70/353-5997. Ir.ár: 4,9 millió. alkalmas 1440 m2-es telek ela2971
Szolnok megyében 12 ha töl- dó. Irányár: 16 MFt. Tel.: 06Békéscsabán, csendes he- gyerdõ eladó. 06-30/946- 30/418-8373
Csorvási 72 m2-es, összkomlyen, eladó egy külön bejáratú, 2971
2,5 szobás, összkomfor tos Békéscsabán a Dr. Becsey ut- for tos családi ház, családi
házrész. Irányár: 4,2 MFt. Tel.: cában eladó egy 85 m2-es 3 okok miatt sürgõsen eladó. 06szobás jó állapotú házrész kis 20/8075-305
06-20/502-0207
I N G AT L A N
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Árpád soron két lakásos jó ál- Békéscsabán a VI. kerületben
lapotú ingatlan, nagy telekkel eladó egy 140 m2-es társasházi lakás, nagyméretû garázeladó. 06-30/946-2971
zsal. Irányár: 13,9 MFt. Tel.:
Penza ltp. 1 szobás lakás ela- 06-70/883-8061
dó. 06-20/518-7900
Háromszobás családi ház, feBékéscsabán, városközpont- lújítást igénylõ, 2 családnak is
ban lévõ, összkomfortos tár- alkalmas, kedvezõ áron eladó
sasházi lakás eladó. Irányár: Békéscsaba belvárosában. 1
földszinti
lakást
6,99 MFt. Tel.: 06-70/883- szobás
beszámítok.
06-20/912-3798
8061
ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Sorházat, ikerházat, kiskertes családi házat keresek
Békéscsabán a Gyulai út-,
Kis E.-, Luther-, Jókai-,
Petõfi-, Szemere-, Tessedik-, Kölcsey-, Dózsa-, Kastély-, Degré-, Erdélyi-, Bogárházi utcák által határolt
területen, min. 3 szoba, +
garázs. 06-30/9580-950
Békés megyei Bánkúton 3
szobás, komfortos ház kerttel,
családi ok miatt sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06-30/4702105, 06-30/746-5408

Kiadó Békéscsabán: raktárak
(500 és 250 m2), élelmiszerüzem, irodaház alsó szintje. 0620/583-8585
Kocsma sürgõsen eladó, Békésen. 06-70/340-6810
Békéscsabán, IV. kerületben
50 m2-es mûködõ élelmiszerüzlet február 01-tõl kiadó. 0630/291-3588
Békéscsabán, Kinizsi utcában
68 m2-es iroda/üzlethelyiség
hosszú távra kiadó. 06-30/
935-7274
ALBÉRLET - KIADÓ

Vozárik utcán eladó nappali Békéscsabán szoba kiadó dol+3 hálószobás családi ház kis gozók részére, kaució nélkül.
kerttel. 06-30/946-2971
06-70/520-1608
2
Sopronban 76 m -es, félszute- Békéscsabán dolgozónak alrén lakás (2 szoba-konyha, tá- bérlet kiadó. 06-30/592-6809
rolóhelyiség, 2 WC, tusoló) + Belvárosban 3 szobás lakás
24 m2-es zárt terasszal eladó kiadó. 06-20/513-6086
akár irodának, vendéglátó egy- Szoba kiadó közös konyhával,
ségnek, üzlethelyiségnek vagy diáklánynak vagy dolgozó
borozónak is. Ir.ár: 18,5 MFt. hölgynek. 66/741-041
Tel.: +36-20/996-3415, hét- Békéscsaba központjában igéfõtõl péntekig 16 h után, hétvé- nyes fiatalnak, bútorozott
gén egész nap.
szoba kiadó. 66/742-893
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Békéscsabán formás 40-es
ismerkedne. 06-70/538-5518
Kényeztetõ masszázs ápolt
40-es hölgynél, belvárosban.
Csak fantáziád szab határt. 0620/367-8959
S Z O L G Á LTAT Á S

TÛZIFA
AKCIÓ

25,50 Ft/kg-tól
rönk, kugli, konyhakész
Ingyenes, gyors
kiszállítás.

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörû felelõsség válla(A készlet erejéig.)
lással szakszerûen, kedvezõ
06-30/472-9714
áron; alpintechnikai munkákat.
06-70/977-5150
Gyorsszerviz. Víz-, gáz-, fûtés-,
villanyszerelés. Lakásfelújítás,
SZÁRAZ TÛZIFA burkolás. 06-30/504-7970
JÓ MINÕSÉGBEN ELADÓ
Bármilyen bádogosmunkát
tölgy, bükk
kugli
27,50 Ft/kg-tól vállalok. És tetõbeázás elháríkonyhakész 29,00 Ft/kg-tól tást. Elõnyös áron. 06-20/806rönk
25,50 Ft/kg-tól 7062
INGYENES, GYORS KISZÁLLÍTÁS.
10 q-tól kedvezmény!

06-20/462-9787

ALBÉRLET - KIADÓ

Tanya Békésen kiadó. Rendbentartásért. 06-30/781-8857
Bútorozott szoba belvárosban,
1 fõ részére kiadó. 06-30/
3990-549

O K TAT Á S

Believe Egészség Központ
svéd masszázs tanfolyam
55.000 Ft helyett 19.900 Ft.
www.belivekozpont.hu 0620/ 805-8230

Békéscsabán 1-1,5 szobás la- Cigány (lovári) nyelvtanfokást keresek albérletbe, hosszú
lyam indul Békéscsabán februtávra. 06-70/3222-890
ár 2-án és 3-án. Vizsga májusKiadó! Békéscsaba belvárosá- ban nálunk. 06-30/415-9744
ban, a Korzó téren 3 szobás,
bútorozott lakás. 90.000 Ft/hó Angol, német nyelvvizsgára,
+rezsi. Érd.: 06-30/967-7920 érettségire való felkészítés. 0630/256-1377
GÉPJÁRMÛ

Francia anyanyelvû tanár taníKeresek külföldi papíros autót, tást, fordítást és tolmácsolást
angol jobbkormányosat is, álvállal.
06-20/382-5374,
lapottól függetlenül. 06-20/
66/442-517
975-1501
Bolti eladó, Boltvezetõ, AranyKipufogó-javítás. Békéscsaba,
Mogyoró u. 7. 06-30/9255- kalászos gazda OKJ tanfolyam.
06-70/524-6166
999
www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011).
Á L L AT

MEZÕGAZDASÁG

Fogtechnika. Fogsorjavítás,
fogsor tisztítás. Békéscsaba,
Lázár u. 35. 06-30/630-5864

2,5 hektár föld eladó. 06-30/ Költöztetést vállalunk. 06-70/
665-3349
231-6707
3,2 hektár termõföld eladó
Gyulán, 44-es út mellett. Épí- DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS BÉLKÜL
tési lehetõség (gáz-, víz-, vil- A MEGYE TERÜLETÉN GARANCIÁVAL.
06-20/9162-961,
66/435-439
lany beköthetõ). 06-30/2641546
Masszázs, asztrológia. 06-20/
Közel 8 ha (162 AK) termõ- 453-8494
föld eladó Mezõberényben, Veszélyes és beépített fák kia Kereki határrészen. Ér- vágása, gallyazása, alpinipari
deklõdni: 06-70/318-0772
munkák, referenciákkal. 0670/337-0708
Sarkadkeresztúron és Mezõberényben szántó eladó. ÉrAZONNALI
deklõdni: szantofold@yahoo. DUGULÁSELHÁRÍTÁS
com

06-20/3530-191

ÜDÜLÉS

BÉKÉSCSABÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

Hajdúszoboszlói üdülés fél- Ház, illetve padlástakarítást
panzióval. Ár: 18.900 Ft/7 éj. vállalunk. 06-70/231-6707
Tel.: 06-20/4640-631
Költöztetés garanciával, viwww.jazminapartman.hu
dékre is. 06-30/4088-125
PÉNZPIAC

Hitelek. +36-70/379-2362.
Megérkezett a szocpol. Sikerdíjas ingatlanközvetítés.

EGÉSZSÉG
200-300 kg-os hízók eladók
Gyulán. 06-70/3836-207
Érszûkületesek, cukorbetegek!
SONOTERAPIA. Mofetta kúra.
Tápmentes hízók hasítva ela- 06-70/341-8529
dók. 06-30/850-6500
GONDOZÁS

Kis és nagysúlyú hízók eladók.
Idõsgondozást vállalok. 069 személyes mikrobusz bérel- 66/437-072
70/771-1234
hetõ. 06-30/953-5540
200 kg-os hízó eladó. 06-20/
TÁRSKÖZVETÍTÉS
Autóbérlés Békéscsabán, már 492-1704
170/70/64 éves hölgy társat
napi 4.000 Ft-tól. Kedvezõ fel- Palotapincsi kiskutyák eladók. keres. 06-30/448-9940
tételekkel. 06-70/509-0942
06-30/9255-121
Gyulán 40-es szöszi ismerked1,4-es Opel Astra másfél év Hízott kacsa rendelhetõ febru- ne. 06-70/225-1332
mûszakival, nagyon jó állapot- ár 10-i vágásra, nagy májjal, Komoly férfitársam keresem.
ban eladó. 06-30/641-3890
konyhakészen. 1.400 Ft/kg. 06-30/825-6909
Használt autóját, tehergépko- 06-30/386-9400
Megbízható sikeres társközvecsiját készpénzér t megvetítés. 06-30/355-2039
Malacok, hízók eladók. Hasítva
szem. Üzemképtelen, papír
Békéscsabán, 35 éves vidám,
is. 06-20/3535-189
nélkül is lehet. Ha kell, házhoz
nyitott, formásan teltkarcsú,
megyek. 06-20/910-9361, 06- Háztáji hízók eladók. 06-30/ dúskeblû ismerkedne. 06-30/
20/280-9747
339-3995
646-1217

Automata mosógépek javítása
helyszínen. Békéscsaba 0630/304-4622
Kõmûvesmunka, burkolás,
belsõmunkák, festés. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 06-30/
798-5375
Burkolást, szobafestést, ácsmunkát vállalok. 70/363-0635
Festést, burkolást, hõszigetelést, lakásfelújítást vállalunk.
06-70/263-7095
Kényeztetõ, frissítõ érzéki
masszázsra várom kedves
vendégeimet. 06-70/245-8384

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával, hétvégén is.
Megbízható, olcsó.

06-30/939-7720

Víz-, gáz-, fûtésszerelés. 0620/588-4535 Vasadi Tibor
Jelmez kölcsönözhetõ Békéscsaba, Franklin 80. 66/436093, 06-70/677-1101, 06-20/
393-3654

Teljes körû, azonnali helyszíni
üvegezés. 06-30/742-3507
Szobafestés, mázolás korrekt
áron. 06-70/417-7663
Svédmasszázs. 30/727-4221
Könyvelõt keres? Megtalálta.
Hívjon bizalommal. 06-30/
548-0211

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó
Megjelenik: Békéscsaba és térségében
52.000 példányban
Békéscsaba 26.000 db, Békés 6.500 db,
Gyula 11.400 db, Gyulavári 1.600 db,
Mezõberény 3.500 db,
Szabadkígyós 1.000 db, Újkígyós 2.000 db
Lapzárta: szerda 1600 óra
Felelõs kiadó: CSABAINFÓ KFT.
Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Telefon/fax: (66) 443-352
Felelôs szerkesztõ:
Zahorán Jenôné ügyvezetõ
Grafikai elõkészítés: Vígh és Társa Bt.
Nyomtatás: Délkelet-Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/2254/Bé/1994.
Internet: www.szuperinfo.hu
E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelõsséget nem vállal,
nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak,
az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkezõ következményeket és hátrányokat a Megrendelõre hárítja.

Terjeszti:
Oláh Péter vállalkozó 06-20/513-3633
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Egészségmegõrzés télen
Néhány tanács megfogadásával, napi rutinná alakításával
nagyon sokat tehetünk családunk egészségéért.
Táplálkozzunk
az idõszaknak megfelelõen!
• Télen más vitaminforrásokból kell táplálkoznunk, melegítõ hatású ételeket kell fogyasztanunk. Csökkentsük a nyers ételeket, térjünk át a sok-sok hüvelyes fõzelékre, levesre, mint a bab, borsó, lencse, a gabonákra, kásákra. Ilyenek a köles, hajdina,
árpakása, fogyasszunk az idénynek megfelelõ gyümölcsöket, mint pl. alma, körte,
naspolya, narancs, mandarin, banán. Elsõsorban mindig helyi termesztésû gyümölcsöt válasszunk, csak utána jöjjön a földrészeket átutazó déligyümölcs.
• Minden nap együnk fokhagymát, pórét, savanyú káposztát! A fokhagyma természetes baktérium és vírusölõ, a tél legfõbb Cvitamin forrása a savanyú káposzta. A
hagyma A, B vitamint, pektint tartalmaz,
csökkenti a vérnyomást, a koleszterin és
vércukor szintet, akár a fokhagyma.
• Fogyasszunk kevesebb finomított szénhidrátot, édességet, pékárut, illetve kevesebb
tejterméket. Kivétel ez alól a savanyított tejkészítmény, a joghurt.
• A vacsorára szánt vajaskenyér-párizsi helyett süssünk a sütõben krumplit, tálaljuk
sok hagymával, savanyú káposztával, joghurtos-zöldfûszeres mártással, utána egy
mézes tea és kész is a finom vacsora.
• Nassoljunk diót, mogyorót, mandulát. Ezek
a magvak sok hasznos anyagot tartalmaznak szervezetünk számára.

• Pihenjünk többet, szervezetünknek több alvásra van szüksége, töltsünk több idõt otthoni meleg teázgatással, sült tökkel és
gesztenyével.
• Fogyaszthatunk zöldteát, gyümölcsteát,
ami kizárólag szárított gyümölcsbõl készül.
• Fogyasszunk el lefekvés elõtt egy mézes
hársfa vagy kamillateát, ha túl kimerültek
és stresszesek vagyunk, egy kis citromfû
vagy levendula igen jól esik.
• Igen fontos a folyadékbevitel, napi minimum 1,5 - 2 liter, gyerekeknél is figyeljünk
oda a megfelelõ mennyiségre.

Lazítsunk!
• Az egészségben eltöltött tél elõfeltétele a napi lazítás, kikapcsolódás.
Ha másra nincs idõnk, 20-30 percet sétáljunk a friss levegõn, mozogjunk, szellõztessük át a tüdõnket, ha lehet hetente legalább egyszer a városon kívül is.
• Egy jó meleg illóolajos
fürdõ, tengeri só, vagy
méz is igen hatékony.

Választhatunk Holt-tengeri sót, mely egy
20 perces fürdõben igen jól ellazít és nagyon méregtelenítõ hatású. Illóolajokat
használva igény szerint válogathatunk. A
levendula ellazít, a rozmaring serkenti a
vérkeringést, energetizál. Gyermekeknek
igen jó hatású a narancs, mandarin olaj.
Fenyõ, ilang-ilang, citrom min-mind jó választás a téli hangulatra, lazításra, nem is
beszélve egy kis fahéj vagy szegfûszegrõl,
ami mellesleg még antibakteriális hatású
is. Soha ne közvetlen öntsük az olajakat,
hanem valamilyen hordozóanyagba
keverve. Ilyen lehet a méz, a tej. Néhány evõkanálban oldjuk fel 8-10
csepp olajat és ezt oszlassuk el a
fürdõvízben.
• Hetente 2-3 alkalommal végezzünk olyan spor ttevékenységet,
amelyben jól megizzadunk. Ez segít a méreganyagok kiürülésében.

Napi higiéniás kultúra
megváltoztatása!
• Ne köhögjünk, tüsszögjünk egymásra, ha a
betegség bármi jele észlelhetõ, maradjunk
1-2 napig otthon!
• Sok helyen, ahol élelmiszert árulnak, az
eladó is lehet beteg, köhöghet, tüsszöghet,
tehát ha megfogja az általunk vásárolt terméket, amely nem egy esetben akár védõcsomagolás nélküli, bátran adjuk vissza az
árut és vásároljunk máshol.
• Legalább 20 másodpercig mossunk kezet
minden közösségben eltöltött tevékenység
után, arcunk, szemünk, szánkról sem megfeledkezve.
• Ha betegeket észlelünk környezetünkben,
viseljünk maszkot. Ez nem szégyen, senki
nem “erõltetheti” ránk a fertõzését.
Forrás: www.lurkovilag.hu

Szobafestés, gipszkartonozás, Hagyatékot veszek. 06-70/
hõszigetelés számlával, garan- 414-0309
Számítógép karbantartás, javíciával.
06-20/968-9279
tás otthonában 3.000-5.000
TÛZIFA VÁSÁR!
Ft, kiszállással együtt. 06-70/ Fodrász hajvágást, idõsek boSzáraz tölgy, bükk
702-3316
rotválását vállalja. Hívásra házkugli
26,50 Ft/kg
hoz
megyek.
06-70/948-7916
Hajhosszabbítást vállalok. 06konyhakész 28,50 Ft/kg
20/423-2721
Sportmasszázs - frissítõmaszMérlegeljen velünk!
Tetõjavítás, bitumenes szige- százs - gyógymasszázs. Érd.: Békéscsabán a szállítás 20 q-tól ingyenes!
Kedvezményeinkrõl
telés. Csatornák-, szegélyek-, 06-70/424-8134
bõvebb felvilágosítás:
kémények építése, kúpcserép- Sorselemzés, kár tyajóslás,
06-30/233-6126
kenés. 06-30/9356-229
családi, párkapcsolati probléCserélje készpénzre megunt
Szobafestés, mázolás, tapétá- mák, szerelemkötés, átok-ronjátékait, könyveit, porcelánjait,
zás, laminált parkettázás, hom- tás levétele. Hívásra házhoz
háztar tási eszközeit! 06-20/
lokzatfestés. Lestyán Pál Bé- megyek. 06-30/924-3867
291-6305
késcsaba, Gorkij u. 6. 66/436Kft.-k, bt.-k, egyéni vállal- Gyalupadot, tollat, hagyatékot,
226, 06-30/481-8071
Költöztetés! Piacképes áron, kozások könyvelési korrekt, régi bútort veszek. 06-30/828áruszállítás garanciával. Kis- megfizethetõ áron. Tel.: 06- 7727
20/367-3222
Szabó Fuvar 06-30/9550-504
Hagyatékot, bútort, festményt,
Festést, burkolást, lakásfelújí- Asztalos munkák, egyedi nyí- porcelánt vásárolok. 06-30/
tást vállalok. 06-20/502-7772 lászárók, bútorok. 06-20/496- 555-2635
Fát kivágásra veszek. 06-70/
Zárjavítás. Ajtók kinyitása, 8529
414-0309
zárcsere. 06-70/421-4374
S Z O L G Á LTAT Á S

E GY É B

Földkimérés, változási vázraj- Tollat, porcelánokat, képeket,
zok készítése. 06-30/243- hagyatékot vásárolok. Hétvé7676
gén is hívható! 06-20/920Villanyszerelés hétvégén is. 8511
06-70/514-1346
Redõny, reluxa, szalagfüggöny készítés, javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. 66/454-171, 06-70/2126776

S hogy mit szedjünk?
• Járványos idõszak közeledtével fogyaszthatunk napi 1000 mg C-vitamint, grépfruitmag cseppeket vízben feloldva. Ez természetes antibiotikum és vírusellenes szer.
• Szedhetünk probiotikus készítményeket,
Echinacea (Bíbor kasvirág) cseppeket.
• Fogyasszunk napi rendszerességgel mézet,
szükség esetén propolisz tartalmút, illetve
propolisz cseppeket.

Vas- és színesfém hulladék,
számítógép, elektronikai panel,
villanymotor felvásárlása.
Öntvény féktárcsa 50 Ft/kg
Akkumulátor 200 Ft/kg
VAFÉM Kft.
Békéscsaba, Csorvási út 23.
66/441-505 • 20/997-1497

Hagyatékot, régiséget, szerszámféléket vásárolok. 06-70/
391-2503
Kazán, radiátor, vízmelegítõ,
kályha, csempekályha, hûtõ,
fagyasztóláda eladó. 06-70/
414-0309

Mosott, megkötött kuláré, marhabél. 06-70/406-7383
Kazánt, radiátor t, kályhát,
csempekályhát, hûtõt, fagyasztóládát vásárolok. 06-70/
414-0309
Hagyatékot, régiséget, mindenfélét veszek. Megbízható.
06-30/308-9416
Hagyatékot veszek, teljes eltakarítással is. 06-20/611-4115
Kolbászgyártási Akciónk
az Új évben is folytatódik!
Ön hozza a fûszert, mi
legyártjuk, megfüstöljük:
Vékony kolbász
1350 Ft/ kg
Vastagkolbász
(culáréba töltve)
1450 Ft/kg
Húsos csont, köröm 150 Ft/kg
Ipari zsír
100 Ft/kg
Kolbászhús
950 Ft/kg
Perzselt, bõrös félsertés, füstöltárú
vágóhídi áron kapható.
S E R T É S F E LV Á S Á R L Á S !
Megyer Vágóhíd, Békéscsaba, Új u. 9.
Tel.: 66/431-545: 06-30/630-1749

MINÕSÉGI SZÁRAZ
TÖLGY, BÜKK TÛZIFA
konyhakészen
28,50 Ft/kg-tól
kugli
26,50 Ft/kg-tól
Tölgy, bükk brikett 44,00 Ft/kg-tól
Teljesen száraz tölgy szelezék,
konyhakészre vágva (Vastag!)
26,50 Ft/kg-tól
1 m-es rönk
25,00 Ft/kg-tól

A tûzifa fedett helyen tárolt!
10 q felett árkedvezmény!
Ingyenes, gyors szállítás.
30/991-6013 • 70/623-0795

Vadászházamba trófeákat,
hullott szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyûjteményeket vásárolok. Tel.: 06-30/
849-4786
Festményeket (képcsarnokost
is), régiséget készpénzért vásárolok. 06-30/9983-766

Sparheltot, kályhát, kazánt ve- Vásárolnék lakatos, bádogos
szek. 06-70/231-6707
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
32-es elektromos húsdaráló gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
és 4-es kerékpártároló eladó. mûszerészesztergát, marógé06-20/237-9433
pet, kompresszort, invertert,
Mezõgazdasági tevékeny- kis gépeket. 06-70/624-5475
séget folytató vállalkozást
Az ország bármely
megvásárolnék. Bt. vagy
szegletébe feladhatja
Kft. 06-30/ 958-6924
hirdetését társlapjainkba!

Antik tárgyakat, tollat, porcelánt vásárolok. 06-30/555- Kazán, radiátor, kandalló eladó. 06-70/231-6707
2635

Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Telefon/fax: 66) 443-352
bekesmegye@szuperinfo.hu
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Contine
ent
UTAZÁSI IRODA

Békéscsaba, Gyóni Géza u. 21.
T.: 66/442-145, 453-678 Ny: H-P 9-16
Ügyeleti szám: 06-30/9357-985

R-0812/83

Gipszkartonozás, OZORÁK PLUSZ Bt.
tetõtér beépítés
Békéscsaba ,
kedvezõ áron, 4-ees Honvéd utca 19.
csúcsminõségben. T: 06-330-33474-6643

2017. január 21.

MÛANYAG ÉS
ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

Utazzon velünk!

GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE

Békéscsabáról induló autóbuszos utak:
Velencei Karnevál (3 nap)
Szállodai elh., svédasztalos reggelivel
2017. február 17-19.
33.900 Ft/fõ
Busójárás - Mohács (1 nap)
Farsangvasárnap
2017. febr. 26.
9.500 Ft/fõ
Tavasz a reneszánsz Olaszországban
(4 nap)
2017. április 12-15. szállodai elh.reggeli
49.900 Ft/fõ
Hollandia - tulipánvirágzáskor (6 nap)
2017. április 18-23.
84.900 Ft/fõ
Ausztria-Liechtenstein-Svájc (5 nap)
2017. május 03-07. hotel, reggeli
49.900 Ft/fõ
Párizs-Versailles (6 nap)
2017. május 23-28. hotel, reggeli
84.900 t/fõ
A Mont Blanc és festõi városok (6nap)
2017. június 12-17. hotel, reggeli
84.900 Ft/fõ
Spanyol tengerpart (10 nap)
2017. jún. 02-11., jún.30-júl. 09.,
aug. 19-27., szept.15-24. szállodai elh
félpanzió
89.900 Ft-tól/fõ

66/446-515, 06-30/456-4105
Minden ami üvegezés
Polykarbonát és
plexi méretre szabása.
Békés•Float•Plusz•kft
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.
A VÍDIA UDVARBAN

Repülõs utak nagy választéka!

www.continent.hu
Facebook oldal:
Continent Utazási Iroda

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

