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Bõrkabát,
irhabunda,

sapka,
kesztyû,
lakásbõr

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

is vállalunk.
Kékróka Bõr és Szõrme szalon

Dr. Futakiné Pongrácz Jolán

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

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!
Autóbuszos utak Békéscsabáról:

2019/03/15 - 2019/03/17
Tavaszi hétvége: Prága-Èeský Krumlov

38.500 Ft/fõ

2019/05/01 - 2019/05/05
Ausztria-Liechtenstein-Svájc

59.900 Ft/fõ 

2019/06/03 - 2019/06/09
Párizs-Versailles-Loire-völgye

109.900 Ft/fõ 

2019/05/31-06/02
Ferenc Pápa szentmiséje Csíksomlyón

44.900 Ft/fõ

2019/06/14-23, 07/05-14., 08/23-
09/01., 09/14-09/22.

Spanyol tengerpart svédasztalos ellátás
99.900 Ft-tól/fõ 

10 év alattiak részére 50% kedvezmény!
2019/16/29-07/07, 07/20-28, 08/03-11.

Róma-Nápoly-Sorrento-Capri
109.900 Ft/fõ

2019/07/20-28. 
Görög tengerpart/Tolo-Athén 99.900 Ft

Svédasztalos ellátás /szállodai elh.

Repülõs utak nagy választéka!
www.continent.hu

Facebook oldal: Continent Utazási Iroda

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
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www.kezsab lak .hu

ajtó•ablak•üvegajtó•redõny•bútor

Mûanyag, fa, alumínium 
Beltéri ajtó

Redõny, szúnyogháló

Korcsok Edit egyéni vállalkozó

Békéscsaba, Bartók Béla út 14.
Nyitva tartás: H-P: 900-1600

06-20/476-33-65

Mûanyag nyílászáró
akár 3 hét alatt!

Nyílászárók

MUNKA

Ács, állványozó szak- és se-

gédmunkás kollégákat kere-

sünk békéscsabai munka-

helyre. 06-30/240-7740 Tetõ

Körös Kft.

C, E kategóriás, GKI kártyás

gépkocsivezetõt és beugrós,

alkalmis gépkocsivezetõt ke-

resünk belföldes, ponyvás te-

herautóra. 06-30/9455-579

Manolo Trans Kft.

Sofõrt keresünk nyerges bil-

lencs autóra. Tel.: 06-70/418-

1088 Euro-Go Transline Kft.

A Koncsek Trans Kft. megbíz-

ható gépkocsivezetõt keres

furgonra, csak nemzetközi fu-

varozásban szerzett gyakor-

lattal. Kizárólag dolgozni aka-

rók hívjanak! Érdeklõdni:

+36-20/416-6840

Németországi munka! Hideg-

burkolókat keresünk hosszú

távú munkára, jó kereseti le-

hetõséggel, német bejelentés-

sel. Szállás biztosított. Nyelv-

tudás nem szükséges.

1petike14@gmail.com

tel.: +4915145262270

(Stein Fliesen GmbH)

Költöztetéshez, takarításhoz

férfi munkaerõt keresünk.

Érd.: 06-30/9381-399. Hocz

és Medvegy Kft.

Kárpitost alkalmaznék. Te-
lefon: 06-70/337-1334
(Hlavati Béláné, Hmvhely,
Tükör u. 18)

Autószerelõt keresünk békés-

csabai szervizünkbe. Feltéte-

lek: Önálló munkavégzés,

érettségi, legalább három éves

szakmai gyakorlat, B-kategóri-

ás jogosítvány. Érdeklõdni le-

het telefonon: 06-30/754-

2683, vagy Globálpraxis Bt.

Békéscsaba, Bocskai utca 31.

Mezõgazdasági gépkereske-

dés B kategóriás jogosítván-

nyal és gyakorlattal rendel-

kezõ szervizszerelõt keres bé-

késcsabai munkavégzéssel.

Farkasagro Plusz Kft. Tel.: 06-

30/3498-133

Tezola Trade Kft. számítógé-

pes ismerettel rendelkezõ iro-

dai-, raktárvezetõi munkatár-

sat keres. Angol nyelvtudás

elõny. 06-70/3378-432

Homlokzatszigetelésben jár-

tas embereket és kõmûvese-

ket alkalmaznék. Tornyi Zoltán

06-30/820-5146

CO hegesztõket, lakatosokat
keresünk Kecskemétre, nettó
1200-1600 Ft/óra +prémi-
um. Optimus-Ferrum Kft. 06-
70/329-7554

Szobafestõ szakmunkást és
építõipari segédmunkást fel-
veszünk. BAZSI-ÉP Hungary
Kft. 06-30/9154-124

Dobozi pékségbe péket, vagy
betanított péket felveszünk.
Callide Trade Kft. 06-30/
9850-801

Békéscsabán húsiparban jár-
tas szakmunkást keresünk.
Pribránszki és Váczi Kft. 06-
70/615-5168, 06-20/349-
1078

Tezola Trade Kft. keres külsõ
hõszigetelésben jár tas szak-
munkásokat, kõmûves hideg-
és melegburkoló, festõ szak-
munkásokat. Hosszútávú sta-
bil munkahely, kiemelt fizetés.
06-70/3378-432, 06-70/
7776-264.
E-mail: info@tezola.com

Gyõri fémipari partnerünk-
höz keresünk betanított
munkás, géplakatos, CNC-
gépkezelõ, autószerelõ,
villanyszerelõ munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosí-
tunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás,
munkába járás, hazauta-
zási támogatás, bérelõleg.
Érd.: 06-70/415-9021, 
JOBmotive Kft.

Gyere és dolgozz velünk!
Autóipari multi keres beta-
nított munkakörbe, bizton-
sági öv összeszerelõ kollé-
gákat sopronkövesdi gyá-
rába, 3 mûszakos munka-
rendbe. A szállás és a be-
járás megoldott. Kiemel-
kedõ bér mellett, 13. havi
fizetést, prémiumot, cafe-
teria-t, bérelõleget is biz-
tosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021, JOBmotive Kft.

Csatlakozz a csapatunk-
hoz! Nyugat-magyaror-
szági (Gyõr, Mosonmagya-
róvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari
nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (be-
tanított lakatos, targoncás,
CNC-s, hegesztõ stb.),
ahol kiemelt bérezést, in-
gyenes szállást, utazást,
valamint bérelõleget és
hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklõdni 8-20
óráig a 06-70/639-9920
telefonszámon, JOBmotive
Kft.

Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dol-
gozókat keres nemzetközi
autóipari cég gyõri és mo-
sonmagyaróvári munka-
helyére. Versenyképes fi-
zetés mellé, cafeteria-t,
szállást, munkába járást,
bérelõleget biztosítunk.
Érd.: 06-70/415-9020, 
JOBmotive Kft.

Felvételre keresünk

Logisztikai beszerzõ
munkakörbe

elkötelezett munkavállalókat!

Fõbb feladatok: Optimális készletkeze-
lés, beszállítók versenyeztetése, be-
szerzési árak kezelése, rendszerezése,
egyedi beszerzések lebonyolítása, új
beszállítók felkutatása (külföld, belföld),
kapcsolattar tás, szállítmányokkal kap-
csolatos logisztikai teendõk elvégzése.
Olasz nyelvtudás elõnyt jelent!

Jelentkezés: jobs@kintektooling.hu

SÜTÕKER Zrt. (Békéscsa-
ba) pék munkatársat keres
nappali mûszakra. Jelent-
kezni önéletrajzzal a
sutokerrendeles@
t-online.hu címen lehet.

Álláslehetõség, egyedi karrier
programmal! Tervezhetõ jövõ,
stabil háttérrel. Innovatív tech-
nológia, fix + jutalék +bónu-
szok! A lehetõség elõtted is
nyitva áll! Min. érettségi +a-
utó +laptop szükséges. Jöve-
delem megegyezés szerint.
Önéletrajzodat küldd el a
kiss.fne09@gmail.com-ra!
Kinola Plusz Kft.

Étterembe, pizzériába felszol-
gálót, pizzafutár t felvesz Bé-
kés Pizza Kft. bar1288@
gmail.com, 06-70/532-5442

Édességüzembe keresünk nõi
betanított édesipari segéd-
munkásokat illetve 2 fõ (férfi)
megbízható, jó szakmai kés-
zségekkel rendelkezõ cuk-
rászt. Jelentkezni személye-
sen az alábbi címen: Prevail
Co Kft. 5630 Békés, Szent Pál
sor 3. illetve a 06-66/417-388
telefonszámon lehet.

Békéscsabán, hajnali munkára
hírlapkézbesítõt keresünk. Ér-
deklõdni: H-P 8-16-ig. 06-
30/598-5424 Flóra Press Bt.

Áru összekészítõ kollégát
keres éjszakai mûszakba,
kiemelt bérezéssel. Szállás
biztosított. Calypso Pékség
Kft. Tel.: 06-70/935-2572

Juttatások: Alapbér 
+ teljesítménybér + cafeteria!

Próbaidõ után havi 
nettó 200-230 ezert Ft.

Jelentkezés a 06-30/606-2214-es
telefonszámon, 

vagy a cseke.jozsef@hsakft.hu
e-mail címen.

Békéscsabai munkavégzésre
keresünk betanított lakatos 
és lakatos munkavállalókat!

Feltétel fémipari végzettség,
vagy fémipari tapasztalat!
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MUNKA

Tehergépkocsi vezetõt kere-
sek nemzetközi munkára bil-
lenõs és mozgópadlós szerel-
vényre. Baukó Trans Kft. 06-
20/9417-891

INGATLAN

Fövenyes utcában 3. em.-i
48 m2-es, 2 szobás, téglala-
kás 9,2 MFt. +36-70/454-
1952

Telek eladó Békéscsabán,
Nyugati utca 1. szám.
66/443-964

Penza lakótelepen 2 szobás
lakás eladó. +36-70/621-
0186

Lakáshitelek és CSOK ügyin-
tézés díjmentesen. 06-70/
393-4201

Azonnal költözhetõ teljesen
felújított 84 m2-es téglalakás a
Szabó Pál téren 14,45 MFt.
+36-70/454-1952

Szabó Dezsõ utcában, jó álla-
potú kis ker tes lakás 8,99
MFt. +36-70/454-1952

Békéscsabán, Jamina elején

eladó egy kétszobás, felújí-

tandó, de lakható állapotú,

társasházi lakás, önálló ud-

varral, külön bejárattal, garáz-

zsal. Ár: 6,2 MFt. Tel.: 06-20/

502-0207

VI. kerületi, kétszintes sor-

ház, azonnal beköltözhetõen

eladó, cserelehetõséggel. 06-

70/511-6543

Városközponti, belsõ 2 szin-

tes lakás a Csaba center kö-

zelében eladó. +36-70/621-

0186

Békéscsabán belvároshoz

közeli, 720 m2-es összköz-

mûves, fúrott kúttal rendel-

kezõ, körbekerített építési te-

lek eladó. Buszmegálló 150

méterre, a belváros kerékpár-

úton néhány perc alatt elér-

hetõ. Irányár: 5,5 mFt. Ér-

deklõdni: 06-30/838-5171

Szeghalmon felújított, 3 szo-

bás, vállalkozásra is alkalmas

családi ház eladó. Tel.: 06-30/

392-8170

Békésen, a Veres Péter téren

felújított, 2 szobás, erkélyes

lakás 6,9 MFt. +36-70/454-

1952

Millennium ltp.-en 55m2-es
magasföldszinti lakás, akár
bútorozottan is eladó. 06-20/
5380-382

Békéscsabán kétszobás la-
kást keresek megvételre.   06-
20/390-7095

Építési telek eladó Békéscsa-
ba,Bojtár u. 50. Tel.: 06-20/
397-0397

Békéscsaba belvárosában
elsõ emeleti 37 m2-es téglala-
kás eladó. 06-30/459-5480

Sürgõsen Újkígyóson, az Ady
utcában 2074 m2-es telekkel
ház eladó. 2,7 MFt. +36-70/
454-1952

Békéscsabán, forgalmas fõút
mellett 1559 m2 telken rész-
ben felújított ingatlan eladó.
06-30/946-2971

Ügyfeleim részére eladó in-
gatlanokat keresek Békés-
csaba környékén. +36-70/
454-1952

Thököly utcában ház eladó -
kiadó. 06-30/260-6103

Szigetvárin ház eladó - kiadó
(lakáscsere érdekel). 06-30/
260-6103

Berényin utcai házrész eladó
- kiadó. 06-30/260-6103

Áresés! 3 szobás, téglaház,
kis telken az Északi sor köze-
lében eladó 11,9 MFt. +36-
70/454-1952

Gyulán, Wesselényi utcában,
4 lakásos társasházban laká-
sok leköthetõk. 06-70/631-
2563

Gyulán, a Damjanich utcában
2 lakásos utcafronti házrész
kitûnõ állapotban eladó. 06-
30/946-2971

Kétsopronyban, jól megköze-

líthetõ 5754 m2 terület eladó
1,3 MFt. +36-70/454-1952

Vízparti nyaralót, üdülõt, il-
letve hétvégi házat keresünk
megvételre. 06-20/9220-990

500 m2-es telek, lebontandó
házzal eladó Békéscsabán.
06-70/6435-179

44-es fõút mellett felújított
tanya eladó, 39.9 MFt. +36-
70/454-1955

Jamina központjában eladó

egy 80 m2-es, felújított csa-

ládi ház. Irányár: 15,8 MFt.

Tel.: 06-20/502-0207

Kazinczy lakótelepen egyszo-

bás, egyedi gázos, elsõ eme-

leti erkélyes lakás eladó. 06-

20/9417-891

Békéscsaba, Dohány u. 19.,

624 m2-es, közmûvesített épí-

tési telek eladó. Telken belül:

víz, villany, csatorna. Gáz a te-

lek elõtt. Ir.ár: 3,2 MFt. 06-30/

905-3228

Tanyát vásárolnék (komfor-

tos, komfor t nélkülit), akár

termõfölddel együtt. 06-20/

9220-990

3 szobás lakás eladó a belvá-

rosban. +36-70/454-1955

Eladó lakást keresek Békés-

csabán, 10. emeletig ügyfe-

lem részére. 06-30/946-2971

Mezõmegyer központjában

(Kossuth u. 3.) 800 m2-es

építési telek, rajta lévõ kis

házzal eladó. Ir.ár: 3,5 MFt.

06-30/710-8377

Családi ház eladó a Vadvirág

utcában. 25.9 MFt. +36-70/

454-1955

Békéscsabán, belvároshoz
közel, zöldövezetben, a
Trófea utcában 1600 m2-
es karbantartott, jó beépít-
hetõségû építési telek ela-
dó. Ir.ár: 5,9 MFt. Érd.: 06-
70/339-1110

Hitelek és CSOK
soron kívüli ügyintézése, 16 éves

gyakorlattal, felelõsségvállalással.

06-20/353-92-72
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Nagyon könnyen elkészíthetõ ez a desszert, és
annyira jól néz ki, hogy nehéz lesz neki ellenállni.

Hozzávalók:
• 220 gramm liszt • 120 gramm cukor • 2 tojás • 30 gramm vaj • 1
teáskanál sütõpor • 1 csipet só • 300 ml 33%-os tejszín • krémtúró •
160 gramm tejföl • 100 gramm fehér csokoládé • 100 gramm
kókuszreszelék

Elkészítés:
1. Verjük fel a tojásokat a cukorral és a sóval. Adjuk hozzá a megszitált

lisztet, és a sütõport. Gyúrjuk össze a masszát, és tegyük 3 órára a
hûtõszekrénybe.

2. Keverjük el a masszát az olvasztott vajjal, és addig gyúrjuk, míg egy
egységes masszát kapunk.

3. Osszuk el 6 egyenlõ részre a masszát, mindenikbõl nyújtsunk egy
vékony lapot, és süssük meg az elõmelegített sütõben.

4. Készítsük el a krémet! Keverjük el a krémtúrót a tejföllel egy nagy
sebességre állított mixerrel. Adjuk hozzá a vízgõz felett felolvasztott
csokoládét, és a kókuszreszeléket.

5. Verjük fel a tejszínhabot, majd keverjük hozzá a kókuszreszelékes
krémhez.

6. Helyezzük a lapokat egy tor tás tálcára, majd egyenként kenegessük
meg a krémmel, és rakjuk össze. A tetejét, és az oldalát is kenjük be,
és szórjuk meg alaposan kókuszreszelékkel. Fogyasztás elõtt pár órára
tegyük a hûtõbe. Forrás: www.tudasfaja.com

INGATLAN 

Békéscsabán, a Dobozi úton
eladó egy 5 szobás, 2 fürdõ-
szobás, hõszigetelt családi
ház, 1070 m2-es telekkel. Irá-
nyár: 22 MFt. Tel.: 06-20/
502-0207

1000 m2-es telek eladó az At-
tila utcában. 10.4 MFt. +36-
70/454-1955

Keresünk eladó, kiadó családi
házat, lakást, tanyát, nyaralót,
üdülõt, telket, termõföldet,
ipari ingatlant, egyéb ingat-
lant, ország bármely terüle-
térõl bel-, külföldi vevõink ré-
szére. Tóth János 06-20/
9220-990

Békéscsaba belvárosában, a
piac és a Csaba Center köze-
lében lévõ 53 m2-es, 2 szo-
bás, felújított földszinti tégla
lakás, azonnal beköltözhetõen
eladó. 06-30/935-8054

Eladó 3 szobás, erkélyes, ét-
kezõ konyhás elsõ em.-i, tég-
lalakás a Rezeda utcában.
15.9 MFt. +36-70/454-1955

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

Békéscsabán, Jamina köze-

pén 2+1 félszobás, 80 m2-es
kertes családi ház eladó. 06-

30/935-8054

Belvárosi iskolánál, 3. eme-
let, belsõ kétszintes, erkélyes
lakás eladó. 25 MFt. +36-70/

454-1955

ALBÉRLET

1+1 szobás, erkélyes, belvá-
rosi lakás kiadó. 80 000

Ft/hó. +36-70/454-1955

Békéscsaba belvárosában, 2.
emeleti 1+2 félszobás, ame-
rikai konyhás lakás kiadó. 06-

20/274-9398

Békéscsabán, Kazinczy lakó-
telepen, belvároshoz közel
kétszobás, bútorozott, gépesí-
tett, teljesen felújított lakás ki-
adó. Azonnal költözheti. 06-

70/300-9453

Békéscsabán, belvárosi
apartman kiadó. (Kétórás üz-
leti megbeszélésre is.) 06-

20/388-0862

Lencsésin lakás kiadó. 06-
70/370-6587

Békéscsabán szoba kiadó

dolgozóknak, kaució nélkül.

06-70/520-1608

Békéscsabán, a sétálóutcá-

ban 2 szobás albérlet kiadó.

Érd.: 06-30/9584-183 és 06-

30/627-2712

Egy-másfél szobás lakást,

házrészt bérelnék. 06-30/

3990-549

ÁLLAT

Birka eladó. 06-30/260-6103

Malacok, süldõk, kis súlyú hí-

zók hasítva eladók. 06-30/

605-8961

Háztáji hízók eladók. 06-30/

339-3995

230 kg-os hízó eladó. Tel.:

06-30/420-6420

Barna tojótyúk, jó tollazatú,

kb. 2 kg-os, ingyenes házhoz

szállítással megrendelhetõ

550 Ft/db-tól. 06-30/860-

2627

Japán tyúkok (vegyes korú,

színû) és kakasok (fehér, ko-

pasznyakú, tavalyi) eladók.

Érd.: 06-20/377-1960

TÁRSKÖZVETÍTÉS

Békéscsabán ismerkednék.

06-20/940-6503

Társközvetítés. 06-30/355-

2039

Kényeztetõ masszázs ápolt

40-es hölgynél, belvárosban.

Csak fantáziád szab határ t.

06-20/367-8959

Békéscsabán formás 40-es

ismerkedne. 06-70/538-5518

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia kü-
lönóra és érettségire való fel-
készítés. 06-20/804-7817

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

Francia anyanyelvû tanár ta-
nítást, fordítást és tolmácso-
lást vállal. 06-20/382-5374,
66/442-517

ÜZLETHELYISÉG - VÁLLALKOZÁS

Vécseyn 34 m2-es jelenleg is
mûködõ üzlethelyiség eladó
4,95 MFt. +36-70/454-1952

Eladó 94 m2 es üzlethelyiség
Békéscsabán, a városköz-
pontban. 06-30/946-2971

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

Kiadó vagy eladó 1100 m2-es
fedett raktárcsarnok frekven-
tált helyen. Érd.: 70/431-2550

Békéscsabai ajándéküzlet
árukészlettel, bérleti joggal
eladó. 06-20/562-3565

Gyulai hosszú távú, biztos
megélhetést nyújtó, két év
alatt megtérülõ vállalkozás
eladó. 06-70/316-7427

GÉPJÁRMÛ
Állatorvos hétvégén, ház-
nál, Békéscsabán és kör-
nyékén, 8-14-ig (kiv. ló,
marha). Dr. Vanatka Zsolt
06-30/410-7930

Gyulán, Újvárosban össz-
komfortos családi ház ela-
dó. Ir.ár: 14,5 millió. Érd.:
06-70/596-6632
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1. Hidratáljunk naponta! Ilyenkor, télen

a zsírosabb, sûrûbb állagú krémek

sokkal jobbak, mint a könnyû testá-

polók, az úgynevezett lotionok. Az ér-

zékeny bõrûeknek érdemes kerülniük

az illatosított, tartósítószereket, lano-

lint tartalmazó készítményeket. A tes-

tápolót közvetlenül fürdés után kell

felvinni a még enyhén nedves bõrre,

hogy még a felületi nedvességet is

magába zárja.

2. Óvatosan a forró vízzel és a szappan-

nal, ugyanis mindkettõ szárítja a bõrt!

Különösen a “téli viszketéssel” küz-

dõknek ajánlott a langyos vizes,

gyors zuhanyozás nem irritáló készít-

ménnyel, javasolt szappanmentes

szappannal fürdeni. Utána bõséges

krémezés ajánlott. 

3. Ne vigyük túlzásba a bõrtisztítást! Ez

ugyanis “leradírozza” a bõr természe-

tes hidratáltságát. Napi egyszeri für-

dés tökéletesen elég, sõt, a karokat,

a lábat és a törzset nem is kell feltét-

lenül szappanozni, vagy tisztítószer-

rel dörzsölni, az öblítés is megteszi. 

4. Védjük a bõrt a széltõl! Amennyire le-

het, tekerjünk sálat az arcunkra, hord-

junk kesztyût és sapkát! Az arcon kí-

vül az ajkakat is védjük hidratáló ké-

szítményekkel. A gyakori kézmosás

és a hideg miatt különösen fontos a

kézkrémek gyakori használata is.

5. Télen is védekezzünk a nap káros ha-

tásai ellen! A 15 faktoros naptejek a

mindennapi kint tartózkodáshoz ele-

gendõek, de ha például szabadtéren

sportolunk, ennél erõsebb védelemre

is szükség lehet. A túl sok és túl erõs

sugárzásnak kitett bõr a korai örege-

dés jeleit mutathatja és megnõ a

bõrdaganatok kialakulásának esélye

is. 

6. Tartsunk mértéket a szoláriumozás-

ban! Kutatások bizonyítják, hogy a

szoláriumokban használt ultraibolya

fény is növeli a bõrdaganatok, így a

melanoma  kialakulásának  rizikóját - 

különösen a 45 év

alatti nõknél. 

Ha ragaszkodunk a barna bõrszín-

hez, kipróbálhatjuk az önbarnítókat,

de azt tudnunk kell, hogy ezek is szá-

rítják a bõrt. 

7. Párásítsunk! A száraz levegõ nedves-

séget von el a bõrtõl, ezért a szobai

párásítók jó szolgálatot tehetnek té-

len. Ezeket azonban rendszeresen

tisztítani kell és cserélni a vizet, hogy

elkerüljük a penészgombák megjele-

nését.

8. Gondoskodjunk D-vitamin-pótlásról!

Mivel ezt a hormonként viselkedõ vi-

tamint nyáron a bõrünk állítja elõ a

napfény segítségével, télen nyilván

alacsonyabb mennyiséghez jutunk

belõle. Mielõtt azonban bármilyen

mennyiségû és minõségû készít-

ményhez fordulnánk, érdemes egy

egyszerû vérvétellel ellenõriztetni a

D-vitamin-szintünket. 

9. Óvakodjunk az extrém hidegtõl! A hi-

deg bõrelváltozásokat okozhat, érzé-

kenyebbeknél, kisgyermekeknél akár

fagyási sérüléseket is. Azonnal for-

duljunk orvoshoz, ha megváltozik a

kezünk vagy a lábunk színe, ha fáj-

dalmat vagy érzéskiesést tapaszta-

lunk. 

10. Kérjünk segítséget szakembertõl!

Dr. Pellion Szilvia, bõrgyógyász arra

hívja fel a figyelmet, hogy ha a szá-

razság nem szûnik, esetleg fokozó-

dik, a bõr viszket, kivörösödik, kiüté-

sek, növedékek jelennek meg rajta,

feltétlenül forduljunk orvoshoz - nem

csak télen, hanem bármikor az év

folyamán! 
Forrás: www.webbeteg.hu
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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!

28. Károly, Karola, Tamás

29. Adél, Valér

31. Marcella, János

2. Karolina, Karola, Aida

30. Martina, Gerda, Jácinta

1. Ignác, Brigitta, Kincso,Virginia
,,

3. Balázs, Oszkár, Celerina

5. heti

A retro népszerûsége messze nem csak a di-
vatban és szépség világában érezteti hatá-
sát. A gyógyászatban is egyre többen van-
nak, akik nem csak elismerik, de szívesen
követik is az elõdök gyógyulási technikáit,
receptjeit. Megnéztük, milyen érdekes meg-
oldásokkal vették fel régen a kesztyût a meg-
fázás tünetei ellen!

Az orosz folyékony gyógyszer náthára
Kik lehetnének autentikusabb példaként állítva a
megfázásos tünetek enyhítésére, mint a tomboló mí-
nuszokban jár tas orosz elõdök? A végtelen telek és
végtelen megfázások nagy ismerõi voltak, akiknek
házi orvoslásában nagy szerepet játszott egyfajta
vodkás dzsúz, amit már az elsõ tünetek észlelésekor
bevetettek. A borssal ízesített, fokhagymával (erõtel-
jes antibakteriális hatású és immunerõsítõ) dúsított
vodkáról úgy tar tották, segít elpusztítani a baktériu-
mokat. Az igazsághoz persze hozzátar tozik az is,
hogy ezt a “gyógyszerészeti” ínyencséget nem csak
a nátha ellen, hanem gyakorlatilag szinte minden
egészségügyi vészhelyzetben bevetették. Vágás,
fogfájás esetén is szépen teljesített.

Ecetes szilva japán módra
A japán nagymamák kedvenc megfázás elleni cso-
daszere az umeboshi (vagyis ecetes szilva) volt,
amit jól át kellett sütni, majd forró zöld teával felön-
teni. Hagyományosan a láz csökkentésére vetették
be, és még melegen kellett, lassan elkortyolgatni. A
bedugult orra is volt hagyományos japán praktika,
ráadásul a nálunk sem ismeretlen gyömbéres recept.
Reszelt gyömbér, méz, citrom az alapanyagtrió, amit
forró vízzel öntöttek fel, majd ittak meg.

Dél-Afrikai praktikák
A dél-afrikai területeken szintén a természetes antibi-
otikumokra bízták magukat a régiek, különösen a
felsõ légúti fertõzések és betegségek esetén. Akadt,
ahol a préselt friss fokhagymát keverték a beteg leve-
séhez, amit hideg frissítõként kellett elfogyasztania,
de orrdugulásra és köhögésre házi készítésû szirupot
is kevertek, mégpedig fekete bors és méz felhaszná-
lásával. A légtisztítás céljával itt is akadt példa az in-
halálásra. Ha beteg volt a háznál, a lábasban gõzölgõ,
felforralt vízbe kurkumát kevertek, ezt kellett a felsõ
légúti betegségben szenvedõnek belélegeznie…

Indián recept a régmúltból
John Heinerman orvos-antropológus egyik könyvé-
ben szerepel egy, a varjúk törzsébõl származó as-
szony receptje, amivel a náthás megbetegedéseket
kezelték az Észak-Amerikai földrészen egykor. A
megfázás elleni indián természetes orvosság elké-
szítésének módja a következõ: tégy két evõkanálnyi
szárított tyúkhúrt (gyógynövény) és ökörfarkkórót
egy liter forrásban lévõ vízbe, majd kevergesd és
hagyd ázni benne fél órát. Melegen kortyolgasd,
egy-egy csészével elfogyasztva belõle 3 óránként.
Pihenj egy napot, másnapra jobban leszel - szól a
néhai indián asszony figyelmeztetése…

Forrás: nlcafe.hu

GÉPJÁRMÛ 

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

Kipufogó- és autójavítás. Bé-
késcsaba, Mogyoró u. 7. 06-
30/9255-999

Fiat Ducato 6 személyes,
körbe üvegezett, mûszaki
2020. májusig, jó motorral
eladó. 06-70/419-8879

Ford Focus 1.6 Trend kombi
klímával, magyarországi valós
km-rel, ezüstmetál színben,
megkímélt állapotban eladó.
06-70/636-3417

MEZÕGAZDASÁG

MTZ traktorok kiváltására al-
kalmas új Hattat traktorok 50-
110 LE kategóriában készletrõl
eladók. Használt traktor be-
számítás, finanszírozás hely-
ben megoldható. Új MTZ-
320.4, MTZ-820, MTZ-820.2,
MTZ-892.2 traktorok vizsgáz-
tatva rendelhetõk. Tel.: 06-
30/349-8133 Farkasagro
Plusz Kft.

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

EGÉSZSÉG

Egészséges termékek disz-
kont áron, kiszállítással.
www.egeszsegesek.hu Ren-
delés: 06-30/935-8054

SZOLGÁLTATÁS

Fogtechnika. Fogsorkészítés,
fogsorjavítás, fogsortisztítás.
Békéscsaba, Lázár 35. 06-30/
630-5864

Veszélyes és beépített fák ki-
vágása, gallyazása, alpinipari
munkák, referenciákkal. 06-
70/337-0708

Lakatosmunkák. Igényes ke-
rítések, korlátok, kapuk, rá-
csok, elõtetõk kivitelezése.
06-70/421-4374

Vállaljuk veszélyes fák kivá-
gását, teljeskörû felelõsség
vállalással szakszerûen, ked-
vezõ áron; alpintechnikai
munkákat. 06-70/977-5150

Sorselemzés, kár tyajóslás,
családi, párkapcsolati problé-
mák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra ház-
hoz megyek. 06-30/924-
3867

Vasalást és gyermekfelügye-
letet vállalok. 06-70/770-
5899

Ácsmunkát vállalok. 06-70/
509-2281

Költöztetés, áruszállítás. He-
tényi Tamás 06-30/435-2968

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

Könyvelõt keres? Megtalálta.
Hívjon bizalommal. 06-30/
548-0211

Költöztetés, szállítás. 06-30/
369-1501

Lakások, családi házak fe-
lújítását vállaljuk rövid ha-
táridõvel, garanciával. 
Árajánlat: 06-20/497-5461 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Békéscsaba és vonzás-

körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával. 

06-30/939-7720

Kukorica-vetõmagok: De-
kalb, Pioneer, Syngenta ja-
nuárban akciósan rendel-
hetõk házhozszállítással.
www.kukoricavetomag.hu 
Tel.: 06-20/980-4449

Autókat, kisteherautókat
vásárolok azonnali kész-
pénzfizetéssel! Bármilyen
korú, állapotú érdekelhet.
06-30/231-7750

Gázüzemû jármûvek
javítása,

vizsgáztatása.
Autógáz tartályok

cseréje, gáz-
biztonsági szemle.

WAGNER ÉS TSA KFT.
Békéscsaba, Berényi út 133.

06-30-304-6646

Mûszaki vizsga
Eredetiség
vizsgálat

Szervizmunkák
WAGNER ÉS TSA KFT.

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

SZOLGÁLTATÁS

Gázipari, mûszaki, biztonsági
felülvizsgálat. Gázkazánok
karbantar tása, javítása, cse-
réje, gázszerelés. Szûcs Mi-
hály e.v. 06-30/811-9907

Bádogos és ácsmunkát ked-
vezõ áron vállalok. Új eresz-
csatorna felrakása és régi ja-
vítása. Tetõjavítás, cserepek
cserélése, belsõ festés. Ga-
rázsépítés. 06-30/313-7110

Villanyszerelés, hibaelhárí-
tás, villanybojlerek javítása,
EPH kiépítés. 06-70/945-
7660

Vállalok tetõfedõ bádogos
munkát. Rövid határidõvel.
06-20/256-4954

Villanyszerelés hétvégén is.
06-70/514-1346

Bármilyen bádogos munkát
vállalok. Tetõbeázás elhárítás,
széldeszka felújítása, javítása,
kúpcserép rendezése, kenése
elõnyös áron. 06-30/668-
2081

Nyílászárók bemarásos szi-
getelését, zárcseréjét, pászí-
tását, karbantar tását, festés
elõtti átnézését és egyéb asz-
talosipari munkákat vállalok.
Flender Pál asztalos. Békés-
csaba, Egressy 2. 06-20/
361-0515, 66/738-014

Víz-, gáz-, fûtésszerelés, javí-
tás rövid határidõvel is. Luko-
viczky György 06-30/349-
4797

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

Mûanyag nyílászárók gyár-
tása és beépítése, szúnyog-
hálóval és redõnnyel. Ingye-
nes árajánlat készítése rövid
határidõvel. +36-70/358-
8606

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

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

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, laminált parkettázás,
homlokzatfestés. Lestyán Pál
Békéscsaba, Gorkij u. 6.
66/436-226, 06-30/481-
8071

Víz szerelés, és csõtörések
javítása. 06-30/3726-448

Épületek bontását vállalom.
06-20/250-8259

Bármilyen épület bontását
vállalom. 06-70/414-0309

Tetõfedõ, bádogos, lécezés,
tetõk javítását, széldeszká-
zást, ereszcsatornázást, lin-
dab lemez felrakását vállalom.
Tel.: 06-70/566-4598

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

Épületek bontását, alapásást,
mindenféle fuvarozást válla-
lok. 06-70/703-7905

Céges épületek bontását, te-
reprendezését vállalom. 06-
70/703-7905

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

Bádogos vállal: ereszcsatorna
csere, javítás, széldeszka
csere, kúpcserépkenés, tetõ-
beázás lécezés, fóliázás, ké-
ménybontás rövid határidõvel,
kedvezõ áron. 06-70/5643-
319

Burkolást, laminált parkettá-
zást vállalok. 06-20/480-
7091

Teljes körû, helyszíni üvege-
zés, biztosítós számlára. 06-
30/742-3507

Nincs aki felújítsa, megjavít-
sa, összerakja?! Gyula és Bé-
késcsaba területén. 06-70/
316-7427

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

Farsangra gyermek-, felnõtt
jelmez Békéscsabán. 06-
70/677-1101, 66/436-093

Szobafestést, mázolást, vil-
lanyszerelést, laminált parket-
tázást vállalunk. 06-70/345-
2861

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

Vízsugaras vágás 2D+3D=
5-tengelyes! Alumínium, réz,
gumi, üveg, mûanyag, már-
vány, acél vágása vízzel bér-
munkában. E-mail: vizvagas@
crazygroup.hu Tel.: +36-
30/262-0156

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

Kisteher- és személyautó bé-
relhetõ. 06-20/262-3962

Teljes lakásfelújítást vállalunk,
akár anyaggal együtt. 06-30/
820-5146

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

EGYÉB

A Budapesti Madách Színház
bemutatja: József és a színes
szélesvásznú álomkabát címû
musicelt. 2019. március 9.
szombat. 06-20/555-9649

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

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

Készpénzért háztar tási, la-
kásfelszerelési, konyhai esz-
közöket, porcelánokat, nippe-
ket vásárolok. 06-20/291-
6305

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

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

Cukorgyári mésziszap eladó.
500 mázsa. 5 Ft/kg. 06-
20/8280-906

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

Békéscsabán 21 raklap
(1680 db) Porotherm 30 N+F
tégla egyben eladó. Ár: 300
Ft/db +raklap. Érdeklõdni:
06-30/838-5171

Lomért lomtalanítás. 06-70/
604-1523

Jó minõségû otelló bor eladó.
Tel.: 06-20/220-7533

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

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

Termelõi vörös-, fehér bor pa-
lackozva eladó. Békéscsaba,
Berényi út 58.

Festményeket, régiséget
készpénzért vásárolok, ér ték-
becslést vállalok. 06-30/
9983-766

Ami Önnek felesleges, én
megveszem. Házhoz megyek.
06-30/907-3706

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

Hagyatékot, régiséget, hús-
darálót (22-es, 32-es), demi-
zsont, könyvet, szerszámfélé-
ket vásárolok. 06-70/391-
2503

Vásárolnék lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllõt, CO hegesztõt,
mûszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, inverter t,
kis gépeket. 06-70/624-5475

Régi motorokat keresek, Sim-
son, Jawa, MZ stb., akár hiá-
nyos vagy romos is lehet. 06-
20/572-5142

Lehetõség! 30 q használt, jó
minõségû mindenféle valódi
bõrruházat egytételben, jelké-
pes áron, átnézhetõen eladó.
Ár: 250 Ft/kg. 06-70/626-
5228

Újszerû állapotban kerekes-
szék eladó. 06-30/924-3228

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

TÖLGY,  BÜKK
1 m rönk 30 Ft/kg
Kugli 31 Ft/kg
Konyhakész 32 Ft/kg
A tûzifa fedett helyen tárolt!

10 q felett árkedvezmény!
Ingyenes, gyors házhoz szállítás!

06-30/2877-935
06-70/623-0795 E
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Kolbászgyártási akció
a Megyer Vágóhídon!

Ön hozza a fûszert,
mi legyártjuk, megfüstöljük.
Vékony kolbász 1400 Ft/kg
Vastag kolbász 1500 Ft/kg

(culáréba töltve)

Várjuk megrendelésüket
kolbászhúsra (kocából)

Perzselt félsertésre
(koca, illetve kis súly is)

BÉRVÁGÁS õstermelõknek,

kistermelõknek, húsboltoknak.

Akciós áron kapható
köröm, húsos csont 150 Ft/kg

FEHÉR CSONT INGYEN elvihetõ!
Az akció 2019.01.26-tól a készlet erejéig tart.

MEGYER VÁGÓHÍD
Békéscsaba, Új u. 9

06-66/431-545, 06-30/698-2306

NAGY SÚLYÚ SERTÉSBÕL VALÓ
KOLBÁSZHÚS ÉS KULÁRÉ KAPHATÓ.
Kedvezményes árú
sertés- köröm, farok 499 Ft/kg
Sertés oldalas 1.099 Ft/kg
Marhaszegy-oldalas 1.099 Ft/kg

Békéscsaba, Rövid u. 2. 
06-70/615-5168, 06-20/349-1078
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Tölgy konyhakész tûzifa,
füstölésre fûrészpor kap-
ható. +36-20/396-6642
AA005337

Bútorkárpitozás.
06-30/2282-447 Autókárpitozás.

06-30/2282-447



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

MÛANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK

SZÚNYOGHÁLÓK, REDÕNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE

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

párkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

A VÍDIA UDVARBAN

8 2019. január 26.

LAPZÁRTA
SZERDA
16 ÓRA

OZORÁK PLUSZ Bt. 
BBéékkééssccssaabbaa ,,

44-eess  HHoonnvvéédd  uuttccaa  1199..

TT::  0066-3300-33447744-664433

Gipszkartonozás,

tetõtér beépítés

kedvezõ áron,

csúcsminõségben.
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