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Az akció visszavonásig érvényes!
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Áruhitellel is igényelhetők!
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372.000 Ft
SEBI KLÍMA

www.sebi-klima.hu

Elromlott, lelassult a számítógépe?
• Lassú számítógépek felgyorsítása, vírusírtás
• Javítás, bővítés, csere, tanácsadás
•W
 indows, Skype, Facebook
beállítása, stb.

06-20/237-1978

06 30 6001 205
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

• Minőségi Kömmerling
ajtók és ablakok
• Fal helyreállítás
• Munkadíjunkból

PcMedicina.hu

Nem kell a gépét elvinnie sehova, Békés megyében Önhöz megyünk.
Munkadíjunk, kiszállással a legtöbb helyen csak max. br. 6000 Ft

• Ingyenes helyszíni felmérés
Tóth Imre
Tóth Dávid
06-30/285-4531 06-30/436-1996

www.tothajtoablak.hu
Tóth Ablakajtó Nyílászáró
és Árnyékolás technika

Manuális gerincterápia
nemcsak a gerincnek jó!
Motoros Denevérpad
gerincsérv kezelésére!
BEJELENTKEZÉS: +36-30/943-8326


Üzletünkben megvásárolhatók
a német Modeka cég kiváló
minőségű, többszörös
tesztgyőztes motoros ruházati
termékei és kiegészítői.

Megérkezett a hideg idő! Készüljön fel rá!
Téli Thermo motoros nadrág,
térdmelegítő, nyakmelegítő
a Modeka
kínálatában!



Modeka
motoros
kabátok
széles körű választéka!
NÉZZEN SZÉT KÍNÁLATUNKBAN!



A hirdetés felmutatójának
100 000 Ft feletti vásárlás esetén

A COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége és a KISOSZ által vezetett Európai
Uniós támogatással megvalósuló GINOP-5.3.5-18-2020-00184 azonosító számú projekt keretében elindult a projekt részét képező tanácsadói tevékenység,
amelynek részeként a www.kereskedoprogram.hu honlapon is szereplő időpontokban és helyszíneken, a Dél-Alföldi régióban három irodában, konkrét egyedi
ügyekben állnak a projekt szakértői a vállalkozók rendelkezésére, hogy egyéni
problémáikban anonim tanácsadást biztosítsanak részükre. A felmerült kérdésekről a szakértők a problémát jellemző adatlapokat vesznek fel, így a projektet
vezető érdekképviseletek a leggyakrabban felmerülő és a vállalkozások számára
legfontosabb kérdéseket és problémákat összesítik,
és ezekről tájékoztatást adnak. Az észrevételeket, kezdeményezéseket és javaslatokat a
vállalkozói körtől a honlapon található
elérhetőségeken az érdekképviseletek továbbra is várják.
A tanácsadás elérhetősége,
valamint további aktuális
információk a
www.kereskedoprogram.hu
oldalon találhatóak.

SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK
TŰZIFA konyhakész
szelezék
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( 06-70/316-4431

50% kedvezmény

MOTOROSOK, ROBOGÓSOK
FIGYELEM!

Program a falusi kisboltok megmaradásáért

TŰZIFA TELEP
AZONNALI, INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

BÉKÉSCSABA

iz
p gyorsszerv

A számítógé

ZÖLDHULLADÉK-ELSZÁLLÍTÁS
TUSKÓ-ELTÁVOLÍTÁS!
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Fűtés -25 C -ig, temperálható fűtés 8 C -ig

EUTR: AA6633031

FAKIVÁGÁS

10% kedvezményt adunk!

Az akció 2021. 11. 01-től 2021. 11. 30-ig,
ezen belül a raktárkészlet erejéig érvényes!

Békéscsaba, Bajza u 15.
Nyitva: H-P 800-1700, Sz 800-1200

Tel.: 66/444-999, 30/945-1436
www.rekordmotor.hu
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Ajtó-ablak-redőny-szúnyogháló-párkány

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI-,
MŰSZAKI-, ÁRKÉPZŐ-,
TERMELÉSI TECHNIKUS,
SZERSZÁMBEMÉRŐ GÉPKEZELŐ,
MARÓS
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
BÉKÉSCSABAI GYÁRAINKBA
KÉNYELMES BEJÁRÁS VÁLLALATI BUSSZAL:
BÉKÉS, ELEK, CSÁRDASZÁLLÁS, DOBOZ,
GERLA, GYULA, GYOMAENDRŐD, KAMUT,
MEZŐBERÉNY, MURONY, MEZŐMEGYER,
OKÁNY, TARHOS, SARKADKERESZTÚR,
SARKAD, VÉSZTŐ

LINAMAR HUNGARY ZRT.
0620 266 3030
E-MAIL: CV@LINAMAR.COM
ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
szak- és segédmunkást
keres békéscsabai cég.

06-30/240-7740 Tetõ Körös Kft.

M U NK A
A Külügyminisztérium felhívja a külföldi mun
kára jelentkezõk figyelmét, hogy saját érdeke
ik védelmében minden esetben elõzetesen el
le
nõrizzék a hirdetések valós tar
tal
mát, 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!

Békésen újonnan épült, korszerű édesipari üzemünkbe keresünk új munkatársakat a következő munkakörökbe:
géplakatos és villanyszerelő (automata gépek javításához és karbantartásához), betanított női és férfi segédmunkás. Elérhetőség: Prevail Co. Kft.
5630 Békés, Vágóhíd u. 12. Tel.:
66/417-388. E-mail: prevailbekes@
gmail.com. www.prevailkft.hu

Fiatal, talpraesett felszolgálónőt keresünk gyönyörű tóparti vendéglőbe
téli- nyári nyitva tartással. Próbaidő
után állandó bejelentéssel. Bérleti díj
nélküli szállás biztosított. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
kérjük: saca49@gmail.com Érd.: 0670/502-0007 Tokasz Kft.
CO2 hegesztő munka nettó 2400
Ft/óra bérezéssel. Munkavégzés
helye Gödöllő. Utazási támogatás
vagy díjmentes szállást biztosí
tunk. Cor-TexEuro Kft. femmunka.
eu@gmail.com
+36-70/3847636, +36-20/370-5412
Csomagolókat keresünk Veszprémbe!
Átlagbér br. 260.000Ft! Ingyenes szállás! Hívja díjtalan számunkat: 1417.
Pannonjob Kft.

Unlimited Polymer Solutions

BEJÁRATI
AJTÓK
RAKTÁRRÓL

EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓK
gyártása akár 3 HÉT alatt.

20/476-3365, 30/162-3242
kezsablak@kezsablak.hu

Békéscsaba, Bartók B. út 14.

H-P: 9-17, Szo: 9-12

PROFI SZAKMAI TANÁCSOKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!

A Szarvasi Agrár Zrt.

KONTROLLER munkakörbe munkatársat keres!
Főbb feladatok, munkák:
- szállító számlák könyvelése, vevő számlák kiállítása;
- részvétel a havi, éves zárási feladatokban, riportok készítésében;
- közreműködés az üzleti tervezésben;
- termék önköltségszámítás;
- rendszer, ill. eseti adatszolgáltatások, elemzések készítése.
Elvárásaink:
- felsőfokú szakirányú végzettség;
- könyvelés terén szerzett szakmai tapasztalat (mérlegképes könyvelő);
- precizitás; önálló és csapatmunkára való alkalmasság;
- magas szintű Excel használat.
Előny:
- kontrolling területen szerzett szakmai tapasztalat;
- mezőgazdasági és/vagy gyártási területen szerzett tapasztalat;
- folyamat- és gyártásfejlesztésekben jártasság;
- SAP felhasználói szintű ismeret.
Munkavégzés helye: Szarvas, Szabadság út 30.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
az agrarrt@agrarrt.hu email címen lehet.
Mezőgazdasági gépszerelő képzettséggel, „B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező munkaerőt keresek. Majernyik László 06-70/771-3381
Hétvégi részmunkaidős állásra keresünk szakácsot, konyhai kisegítőt, betanított konyhai munkatársakat. Best
Tours Kft. bar1288@gmail.com, 0670/532-5442
ING ATL AN

Jaminában eladó egy 50 m2-es korszerűen felújított családi ház, újszerű
állapotban. Azonnal költözhető. Irányár: 15,9 MFt. Tel.: +36-20/502-0207
Háromszintes ház Kondoroson, fűthető kétállásos garázzsal eladó. 0630/9356-229
Összkomfortos tanya eladó Békéscsabán, 2 hektár földdel. 06-20/3845821
Eladó Békéscsabán egy háromszintes, összkomfortos 120 m2-es, 4 szobás lakás kerttel, garázzsal. Babaváró
és CSOK is igénybe vehető. Ir.ár: 41
MFt. 06-30/304-2799
Jaminában eladó egy 2 lakásos családi ház (120 +50 m2-esek), külön
mérőórákkal. Irányár: 34 MFt. Tel.:
+36-20/502-0207

Udvarost keresünk Békéscsabára, 8
órás munkára. Tel.: 06-30/349-8133
Farkasagro Plusz Kft.
Bádogos és lakatos szakmunkást, és
szakmában jártas munkaerőt keres a
Gold Rien Kft. 06-20/9547-334

Jaminai 3 szobás családi ház, városhoz közel eladó. 06-30/542-7241
1,5 szobás régi ház, jól felszerelt bádogos műhellyel eladó Kondoroson.
06-30/9356-229

Békéscsabai munkahelyre szakácsot,
konyhai kisegítőt, étel kiszállítót, 4
órás pincért felvesz a Gazsó és Niko
Kft. 06-30/9834-103
Trezor-Liktor Zrt. keres létszámbővítés miatt 2 fő lakatos szakmunkást
azonnali kezdéssel. Jelentkezni önéletrajz megküldésével a kozpont@
trezor.hu e-mailre. 06-30/688-6744

SZABVÁNY

Békéscsabai étterembe szakácsot,
konyhai kisegítőt, futárt felvesz a Best
Tours Kft. bar1288@gmail.com, 0670/532-5442

Békéscsabán, a Kölcsey utcai közelében, eladó egy téglaépítésű, 3 szoba
+amerikai konyhás nappalis, mai
trend szerint felújított, kertes ingatlan,
újszerű állapotban. Garázzsal, 300
m2-es telekkel. Irányár: 42,9 MFt. Tel.:
+36-20/502-0207

Összkomfortos régi építésű téglaház
549 m2-en, Békéscsabán, VI. kerületben eladó. 06-70/262-7448
Békéscsabán, Penzán 1 szobás, 2.
emeleti felújítandó, Körös parti lakás
eladó. 06-30/975-3048
45 m2-es kis ház Fényesen eladó. 5,5
MFt. 06-30/522-1213
Gyulán, Békéscsabán új építésű ingatlanok eladók. ingatlangyula.hu
+36-70/383-6181
Gyula belvárosában eladó egy 2000ben épült, első emeleti, 70 m2-es,
amerikai konyhás lakás, magas igényességgel felújítva, újszerű állapotban, gépesítve, bútorozva. Irányár:
35,9 MFt. Tel.: +36-20/502-0207
Békéscsabán, Kakas fölött, teljesen,
igényesen felújított garzon eladó. 0620/9510-826
Nyugati kertvárosban 3 szobás +2
fürdőszobás sorház, nagy terasszal
eladó. Azonnal költözhető. Ir.ár: 26,9
MFt. 06-30/166-9886
Lencsési lakótelepen csendes helyen,
tehermentes, 2 szobás, egyedi fűtéses panellakás eladó. Ir.ár: 14 millió
forint. Érdeklődni: +36-30/945-6368
Békéscsabán, Bartók Béla úton eladó
egy 2 szobás, egyedi cirkós, erkélyes
lakás. Irányár: 16,9 MFt. Tel.: +3630/667-8860
Nyaraló, parasztház, lakóház, összközműves összkomfortos (víz, csatorna, villany, gáz, szatelit, telefon) eladó, a Mátrában, 17 km Egertől. 900
m2 telken 60 m2 ház, mellékhelyiségekkel. Csendes, nemzetiségektől
mentes patakparti telek, gazdag növényzettel, fákkal. 16.4 MFt-ért. Bátor
Hunyadi János út 33. Érdeklődni telefonon: Dr. Kelemen István +36-70/
382-2979

MÁR OKOSTELEFONON IS!

Békéscsabai Regionális
Szuperinfó
Megjelenik:
Békéscsaba és térségében
45.000 példányban
Békéscsaba 26.000 db,
Békés 6.000 db, Gyula 11.400 db,
Gyulavári 1.600 db
Lapzárta: szerda 1600 óra
Felelõs kiadó: CSABAINFÓ KFT.
Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Telefon/fax: (66) 443-352
Felelôs szerkesztõ:
Zahorán Jenôné ügyvezetõ
Nyomdai elõkészítés:
Vígh és Társa Bt. vighra.atw.hu
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 oko
zott jogsérelemért felelõsséget nem vállal, nem köteles olyan
tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevé
kenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból
keletkezõ következményeket és hátrányokat a Megrendelõre
hárítja. A hirdetési díj nem tartalmazza a Vígh és Társa Bt. által
készített hirdetések további felhasználásának jogát. A felhasználási jog igényelhetõ, a díja a mindenkor érvényes hirdetési tarifatáblázat szerinti ár harminc százaléka.

Terjeszti: Vegyi Futár Kft.
06-20/273-2382
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Békéscsabán, az Andrássy úton eladó egy földszinti, 3 szobás téglalakás, akár üzleti célra. Irányár: 28 MFt.
Tel.: +36-30/667-8860
Békéscsabán, Arató utcában közművesített telek/kert eladó. 06-30/2720332
Lakást, házat, építési telket keresek
megvételre készpénzzel. 06-30/9358054
Csanádapácán kétszobás, 100 m2-es
felújított kockaház 6.000.000-ért eladó. 06-30/641-3890
Gyula központjában eladó egy 80 m2es, 1. emeleti, modern kialakítású,
teljesen felújított, egyedi-cirkós, bútorozott lakás. Irányár: 30,9 MFt. Tel.:
+36-30/667-8860
Békéscsaba belvárosában, 2. emeleti,
erkélyes, különbejáratú (+17 m2, zöld
övezet felé néző, csendes, nyugodt
környezet, saját használatra), amerikai konyhás, 2 szobás igényesen felújított lakás különálló tároló helyiséggel együtt eladó. Ir.ár: 24,9 MFt. Tel.:
06-30/935-8054
Jaminában eladó 887 m2-es telken
egy 54 m2-es, felújítandó, vegyes falazatú családi ház. Irányár: 8 MFt. Tel.:
+36-30/667-8860
Ü Z LE T H ELY I S ÉG

MŰKÖDŐ
VIZSGASOR

TOVÁBB ÜZEMELÉSÉHEZ

TELEPHELYET,
PARTNERT
KERESÜNK

BÉKÉSCSABÁN.
Globálpraxis Bt.

30/6166-198

ALBÉ R L ET - K I A D Ó

Békéscsaba belváros, 3 szobás kertes ház kiadó. Érd.: 06-70/773-1792.
2 havi kaucióval.
Lencsésin, zöldövezetben, Egyetértés
utcában, kertes ház garázzsal kiadó.
06-70/432-0449
Kiadó Gyulán 2 szobás összkomfortos kertes ház. +36-30/737-5354
Békéscsabától 13 km-re tanya kiadó.
Víz, villany, 3 szoba, konyha, fürdő.
Fűtés csempekályhával. Kaucióval.
Érd.: 06-70/773-1792
Lakás kiadó. 06-20/2613-502
Békéscsabán, belvárosban két és fél
szobás, bútorozott lakás kiadó. 0650/104-4560
Békéscsabán, Kenderföldeken téliesített faház (áram, fúrott kút van) kiadó.
Érd.: 06-70/773-1792
T ÁR S K ER ES ÉS

Független középkorú férfi barátnőt,
társat keres. 06-20/977-4073
Kényeztető lazító masszázs, csak a
fantáziád szab határt. 06-20/3678959
Kedves, csinos, tapasztalt hölgy ismerkedne. 06-30/211-5442
Békéscsabán, 38+-os vidám, nyitott,
formásan teltkarcsú, dúskeblű ismerkedne. 06-30/646-1217
Á L L AT

Csirke, kacsa, 230 kg-os hízó, 80 kgos mangalica süldő, 3 hónapos tacskó kutya eladó. Tel.: 06-30/420-6420

8 pár francia Kosoá húsgalamb
sporttársi áron eladó. 06-30/4953047
Malacok, süldők eladók. 06-70/4192380
Hízó, malac, hasítva is eladó, +süldő,
+kolbászhús. 06-20/3535-189
Barna tojótyúk, 650 Ft/db, szép tollas,
jól tojó, 15 db-tól ingyen szállítással
megrendelhető. 06-30/860-2627
Barna tojótyúk eladó Békéscsabán.
06-30/540-0824
Pecsenyekacsa, 6 hetes, fehér, 3 kg,
2000 Ft/db, Mulard, 9 hetes 4 kg,
3400 Ft/db, 10 db-tól ingyen szállítással megrendelhető. 06-30/860-2627
Háztáji tartásból birka, marha, kecske, disznóhús, valamint szárnyashúsok konyhakészen rendelhetők. 0670/850-7370
Akció. 8 hetes mulard kacsa 3 kg-os
1400 Ft/db. 10 db-tól ingyen házhoz
szállítás +1 ajándék. 06-30/7094747
MEZŐGA ZD A SÁ G

MTZ traktorok szervizelését, javítását,
műszaki vizsgáztatását, homlokrakodóval történő összeépítését, összevizsgáztatását vállaljuk gyorsan, olcsón, szakszerűen. Tel.: 06-30/3498133
Szántóföld eladó, 18,152 ha, 392,5
AK, Kertészsziget hrsz.: 0108/2 Haszonbérbe adva: 2024. 01. 20-ig Tel.:
06-20/335-90-405
Mezőgazdasági gépek szervizelését,
javítását, műszaki vizsgáztatását, rakodó összevizsgáztatását vállalom.
Majernyik László 06-70/771-3381
GÉPJ Á RMŰ

Felvásárlás! Autóját megvásárolom
típustól és állapottól függetlenül. 0620/975-1501

Műszaki vizsga
Eredetiségvizsgálat
Gépjármű javítás
Békéscsaba, Balassa u. 14.
06-30/2282-447
Autó felvásárlás. 06-20/522-4351
Yugo Skala eladó. 06-70/610-4628
1990 gyártási év előtti autókat vásárolnék saját részre 100 ezer forintig.
Opel, Lancia, Wartburg, Barkas, Dacia, Saab 900. Tel.: 0670/384-2651

"GENERÁL"

AKKUMULÁTOR
ÚJ HELYEN

Békéscsaba, Szarvasi út 103.
(Volán OMV elõtt)

+36-20/912-2565 DANICSKA
Nissan Micra 1,0 benzin 2005. évjáratú, fekete metál, klímás, magyarországi, egy tulajdonostól, megkímélt
állapotban eladó. 06-70/636-3417
Ford Focus II 1,6 Trend benzines,
klímás, magyarországi, gyári festés,
sérülésmentes. Megkímélt állapotban
eladó. 06-70/419-8879
O K TAT Á S

Angol nyelvoktatás, vizsgafelkészítés, felzárkóztatás. 06-30/256-1377
Szakács, Cukrász, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ tanfolyam (utolsó
OKJ-S tanfolyamok!). 06-70/4207001 www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

Mi történik a testtel
napi 8-10 órás ülés után?

Melyek a leggyorsabban je
lentkező problémák?

Az egész napos ülés legfőbb átka az,
hogy közben nem mozgunk. Márpedig
az emberi test mozgásra termett. Arra,
hogy az ébrenlét óráiban folyamatosan
és változatosan terheljük, kússzunk,
másszunk, emeljünk, hajoljunk, ugráljunk. Ha nem elégítjük ki ezt az igényét,
az súlyos problémákat okoz. Kezdjük az
egyik leggyakoribb panasszal, a porckopással! Szerveink, szöveteink a vérárammal jutnak hozzá a működésükhöz
szükséges tápanyaghoz. A porcnak
azonban nincs önálló vérellátása, a környező szövetekből, egyfajta pumpamechanizmus segítségével kap vért. A
pumpa motorja a mozgás, tehát az ütemes mozgás hatására áramlik a vér, és
ezzel együtt a tápanyag a porcokhoz.
Ha nincs mozgás, a porc éhezik, sorvadni, kopni kezd. A különféle porckopások, porckorongproblémák egyik
legfőbb oka tehát a mozgás hiánya.
A mozgás nem csak az izmokat, de a
szívet és az érfalakat is megdolgoztatja.
Ha nincs mozgás, nincs terhelés, s ha
nincs terhelés, a szívburok és az érfalak is elmerevednek, rugalmatlanná válnak. És akkor még nem beszéltünk a
légzés vagy az emésztés szervrendszeréről, amelyeknek szintén rendszeres
edzésre van szükségük. A mozgás a
legalapvetőbb emberi szükséglet, pontosan olyan, mint a légzés vagy az
evés.

Mik azok a jellemző mozgás
szervi panaszok, amik az ülő
munka hatására hosszabb tá
von alakulnak ki, és tehet
nénk-e ellene, ha napi szin
ten beiktatnánk a mozgást az
életünkbe?

A már fentebb említett porckopáson kívül jellemzően a mozgáshiánynak és az
ülés okozta speciális terhelésnek köszönhetjük többek közt a porckorong
sérvesedését - a köznyelvben gerincsérv -, a kínzó nyak- és vállfájdalmakat, sőt a rendszeres fejfájásokért, fülzúgásért is sokszor az ülőmunka a felelős.
- Ülés közben jellemzően kérdőjelként
görbül meg a hátunk, azaz előre toljuk a
fejünket és vállunkat. A fizika törvényszerűségei - erőkar - miatt ez azt jelenti, hogy a fej és a vállak súlya mintegy
megtöbbszöröződik. Egy 5 kilogrammos, 60 fokban előretolt fej például
akár 30 kilogrammos terhelést is jelenthet a gerinc számára, amit az 8-10
órán keresztül folyamatosan viselni
kényszerül.

- Ettől a hosszú távú túlterheléstől a
csigolyák közt található puha, folyadékkal teli porckorongok ellapulnak, kiboltosulnak, és idővel sérvesedhetnek. A
fej megtartásával járó túlzott izommunka pedig az izmokat fárasztja el, krónikusan túlterhelődnek, gyulladás alakul
ki, ami bizony fájdalommal jár. Ilyenkor
dörzsölgetjük fájdalmas arccal a nyakunkat, vállunkat, és csodálkozunk, miért nem oldja meg a problémát a heti
egy masszázs. A feszessé vált lágyrészek - izmok, kötőszövetek - és a fej
előretolása miatt egymáson elcsúszó
csigolyák akadályozhatják a fej megfelelő vérellátását, ami kínzó fejfájáshoz
vagy akár fülzúgáshoz vezethet.

lott dinamikus gyakorlatokkal kezdeni,
könnyed karlendítésekkel a tér minden
irányába. Ha van elég hely, a lábakat is
lendítsük előre, hátra és mindkét oldalra! Végezzünk el néhány könnyed guggolást, forgásokat csípőre tett kézzel!
Ha jólesik, jöhet 10-15 könnyed ugrás
is, ideális esetben cipő nélkül. A dinamikus gyakorlatok után pedig következhetnek a nyújtások, méghozzá a legősibb és egyben legtökéletesebb módszer, a közönséges nyújtózkodás. Nyújtózzunk jobbra, balra, előre, hátra, és
mozogjunk bele a nyújtásba finoman és
könnyedén, jólesően!

Nos, egy ideális világban nem ülnénk
többet napi egy-két óránál, de sajnos a
21. század ebből a szempontból nem
kedvez nekünk. Az óránkénti 10 perc
mozgás természetesen messze nem
nevezhető ideálisnak, mégis azt mondom, hogy elegendő lehet a mozgásszervi betegségek megelőzésére akkor,
ha mellette mindennap mozgunk egyhuzamban is legalább 30, hetente kétszer pedig 60 percet. A mozgás legyen
változatos, a testet harmonikusan terhelő! Ne csak egyféle sportot űzzünk,
hanem variáljuk azokat! Sétáljunk, kocogjunk, kerékpározzunk, tollasozzunk,
jógázzunk, erősítsünk, ki-ki a saját igényei szerint állíthatja össze a mozgásprogramját. Egy a lényeg, sokféleképp
terheljük a testet! Az egyoldalú edzés
ugyanis éppúgy nem egészséges, mint
ahogy a mozgás hiánya.

vagy az ülésmód, hanem a tartós mozdulatlanság jelenti. Nap mint nap hos�szú órákra belefagyunk, belemerevedünk egy-egy testtartásba, legyen az
ülő vagy épp álló pozíció. Bármilyen
„helyes” is az egyén testtartása, ha
mindennapjait egy adott pozícióban tölti, mindig ugyanazokat az izmokat terheli. A túlterhelt struktúrák feszessé és
merevvé válnak, míg a többi, nem
használt szövet lassacskán elsorvad. A
folyamat eredményeképp testszer te
izomegyensúly-megbomlások alakulnak ki, a tartósan feszes izmok pedig
krónikus fájdalmat és mozgásszervi
betegségeket okoznak. A közhiedelemmel ellentétben tehát a „helyes ülés”
vagy a hirdetésekben szereplő aktuális
csodaszék bizony édeskevés a fájdalom- és betegségmentes élethez.
- Hogyan is lehet tehát helyesen ülni?
Úgy, hogy soha nem hagyjuk belemerevedni a testünket egy adott pozícióba.
Egy darabig ülünk - labdán, széken
vagy akár a kanapén -, majd egy időre
felállunk - magasabbra állítva az asztalt
vagy megemelve a számítógépet -, végül térdepelünk egy kicsit, sőt ha lehet,
sétálgatunk is munka közben. Ne csak
az ülő- vagy térdelőalkalmatosságot,
de az ülés, állás, térdelés módját is váltogassuk minimum 5-10 percenként.
Fészkelődjünk, mocorogjunk, nyújtózkodjunk, így elkerülhetjük, hogy mindig
ugyanazokat az izmokat terheljük! Zárszóként az egyik legkedvesebb mondatom, amely akár mottóként is felfogható: munkavégzés közben az ideális testhelyzet az, amit legközelebb fogsz felvenni.

Létezhet ideális testhelyzet
A képernyő előtt dolgozók ülés közben?
számára törvényi előírás sze A „helyes ülés” egy kártékony mítosz,
amelynek terjedéséhez sajnos sok
rint jár óránként 10 perc szü szakember is hozzájárul. Helyes ülés
net. Mire elég ez a 10 perc? valójában éppúgy nem létezik, ahogy
Mennyi lenne a szükséges helytelen sem. Az ülőmunkával kapcsominimális mozgás óránként? latos legfőbb problémát nem a szék

Milyen alapgyakorlatokat le
het elvégezni ebben a 10
percben, ami segíthet elke
rülni az egészségügyi problé
mák kialakulását?

Nem léteznek mindenki számára ideális
konzervgyakorlatok, hisz mindannyiunknak mások az anatómiai adottságai,
más terhelések érik a testünket, és más
panaszok alakulnak ki ezek következtében. Az egészségtudatos olvasónak azt
javaslom, hogy keressen fel egy szakembert - gyógytornászt, mozgásterapeutát, sportrehabilitációs trénert -,
és kérjen személyre szabott segítséget!
De addig is, míg eljut valaki szakemberhez, lényeges, hogy a munka közbe iktatott szünetekben a teljes testet mozgassa át, ne csak a nyakat, vállat! Aján-

Forrás: femina.hu
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Neurobic
A neurobik különböző gyakorlatokat
ötvöz az öt érzékszerv kombinációjá
val, mint a látás, szaglás, tapintás,
hallás és ízlelés. A neurobik bárhol és
bármikor gyakorolható: otthon és
úton, nyaraláskor és munkahelyen,
ebédidőben és lefekvés előtt, a tűz
helynél és zuhanyozva ... mindig van
lehetőség kísérletezésre.
Fogd munkára a nem dolgozó kezed
Próbálj fogat mosni bal kézzek (vagy
jobb kézzel, ha balkezes), vagy egyél
levest vele, keverj cukrot a teába, gombolj be, gépelj billentyűzeten, használj
egeret vagy kést.

szükség esetén
KAMERÁS RENDSZERREL
Békéscsaba és vonzás
körzetében. Hétvégén is.
Kedvezõ áron garanciával.

06-30/939-7720

Forrás: blog.comfy

Annak érdekében, hogy jó formában legyünk, gyakran iszunk
sok kávét, használunk emlékeztetőket okostelefonunkon, mégis
elfelejtjük gratulálni kollégánknak a születésnapján, összeke
verjük a fontos dátumokat, nem tudunk emlékezni a megfelelő
szavakra beszédünk során. Próbáld ki a neurobicot - tréningezd
az agyat. Ez egyfajta cross fitness az agy számára, melynek
egyszerű gyakorlatai segítenek a memória erősítésében és az
agyműködés stimulálásában. Termékeny és aktív leszel, éles
nyelvű és érdekes a beszélgetésben. Érdemes kipróbálni.

SZOLG ÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Költöztetés, lomtalanítás
nagytérfogatú teherautóval,
garanciával, vidékre is.
06-30/4088-125

szokott autóddal, vagy busszal, hanem
különleges eszközökkel, például rollerral, gördeszkával vagy elektromos kerékpárral is történhet.

Fordítsd fejjel lefelé a tárgyakat
Szó szerint. Fordítsd fejjel lefelé az asztali képet, a képeket a falakon, az órát
és a naptárat - bármit. Az agy jobb agyféltekéje részt vesz a munkában, és
megpróbálja felismerni a kép színét,
formáját és irányát, amelyet nem ért.

Kézi ásást vállalok. Víz +gáz +egyéb
közművek. 06-30/422-9871
Bármilyen bádogos munkát vállalok.
Tetőjavítás, cserepezés, széldeszka
javítás, felújítás. Kúpcserépkenés.
Ereszcsatornázás, kéménybádogozás. 06-20/310-7319

Próbálj ki új ételeket
Ha nem tervezel drága gourmet túrát,
kísérletezz a konyhában. Kényeztesd
magad egyedi ízekkel, és ez a „valami”
új lesz az ízlelőbimbóid számára. És
hogy neurológiailag hatékony legyen,
próbáld csukott szemmel kóstolni ezt a
finomságot.

Bádogosmunkák, tetőjavítás, kúpcserépkenés, kémény építés, javítás,
fémkémények, bitumenes szigetelés.
06-30/9356-229
Bútorkárpit és szőnyegtisztítás.
06-20/490-0497
Juli Varroda elköltözött: Andrássy 47.
06-30/401-9064
Tetőjavítás, újítás. Ereszcsatorna
javítás, csere. Gyorsan, garanciá
val. 06-30/3809-586
Vállaljuk veszélyes fák kivágását, teljeskörű felelősség vállalással szakszerűen, kedvező áron; alpintechnikai
munkákat. 06-70/977-5150

TŰZIFA LERAKAT

Változtasd meg napi rutinod
Rendezhetsz például egy „fordított napot”: reggeli helyett - vacsora, testmozgás helyett - barátokkal való találkozás
és tánc stb. Más szóval, a napi rutin a
végétől kezdődik.

Különleges útvonalak
Ez akár egy egyszerű munkába menetel
is lehet. A koordinátarendszer megváltoztatása tökéletesen fejleszti a térbeli
memóriát. Ezzel jobban eligazodsz a
városban, és képes leszel útbaigazítást
adni idegeneknek. Ez nemcsak a meg-

Időnként cserélj helyet az asztalnál
Általában a családban az asztalnál mindenkinek megvan a maga helye. Ha
rendszeresen megváltoztatod, új élményben lesz részed.

Lélegezz be új illatokat
Sokak számára a kávé illata egy új, vidám nap kezdetével társul. És neked?
Hozz létre új asszociációkat, ismeretlen
illatokat társítva egy tevékenységhez.
Fürdeni lehet pl. levendula aromával,
csoki- vagy citrom illatosítót elhelyezni
a szekrényben, és gyógynövényből készült párnát tartani az ágyon.

Nyisd ki az ablakot
Többek között az autóban. Ha az emlékek szagokat, hangokat és képeket tartalmaznak, élénkebb leszel.

Csevegés és újra csevegés
Beszélgetések során próbálj túllépni az
első „helyes” válaszon, amely az
eszedbe jut. A szokásos „normális”
vagy „jó” helyett keress eredeti üres, de
elgondolkodtató válaszokat, amelyek
segítenek kitűnni egy beszélgetésben.
Olvasni és olvasni különböző módon
Időnként hasznos fordítva olvasni a
szavakat. Ezt akár egy buszon is meg
lehet tenni a hirdetések és a bolti kirakatok vizsgálatával.

Meditálj és pihenj
Ha leülsz, és megfigyeled magad, rájössz, milyen nyugtalan az elméd, és
mikor próbálod megnyugtatni magad, a
helyzet csak rosszabb lesz. Ha az elméd megnyugszik, a legfontosabb dolgok nyílnak ki előtted. Az intuíció élesedik, a látás tisztább lesz. Gondolat csapongásaid lelassulnak, tudatod kitágul,
és mérhetetlenül többet fogsz látni,
mint korábban, amelynek pozitív hatását az neurotudomány már bizonyította.

34 Ft/kg-tól

SZÁRAZ TÖLGY, BÜKK
•konyhakész.......... 39 Ft/kg-tól
•rönk 1 méteres...... 34 Ft/kg-tól
A TÛZIFA FEDETT HELYEN TÁROLT!

10 q felett árkedvezmény!

EUTR:
AA6633031

Blokkold valamelyik érzékszerved
Zuhanyozáskor csukd be a szemed, és
csak érintéssel, bízva érzékeidben, állítsd be a vizet, szappanozd be magad,
mosd le azt és törülközz meg. A kezed
érzékeli, amit nem látsz, és jelzi az
agyadnak, hogyan tovább. Hasonlóképpen, lehet bekötött szemmel enni,
vagy például bedugott füllel hétköznapi
dolgokat csinálni.

Teljesen száraz vastag
(10 cm) tölgy szelezék
konyhakészre vágva

Ingyenes, gyors házhoz szállítás!
További kedvezményeinkért hívjon most!

30/2877-935•70/623-0795
Tetőjavítás, cserépátrakás, lécezés,
tetőfóliázás. Kúpcserépkenés, széldeszka csere. Bármilyen bádogos
munka. (Ereszcsatorna takarítás.) 0630/668-2081
Tetőjavítás, cserépátrakás, újralécezés, kalapdeszka, széldeszka cseréje,
bádogozása, festése. 06-30/3476619
Szinkronmasszázs, választechnika.
06-20/453-8494
Veszélyes és beépített fák kivágása,
gallyazása, alpinipari munkák, referenciákkal. 06-70/337-0708
Lakatosmunkák. Kerítések, tolókapuk,
úszókapuk, előtetők, korlátok, rácsok
stb. kivitelezése. 06-70/421-4374
Bádogos munkát vállalok. Eresz
csatorna javítás, csere. 06-70/
581-8463
Ács, tetőfedő és bádogos munkát vállalunk saját anyagból. Rövid határidővel, garanciával. 06-70/6270-274

Hűtőgépek, fagyasztók helyszíni javítása: Szívós Ferenc. Tel.: 06-70/3119907
Vállalunk kőműves, lakatos munkát.
Ezen belül térburkolás, burkolás, festés, kerítés építés, lakásfelújítási munkálatokat. 06-20/567-2117, 06-30/
454-7018
Hideg-, melegburkolást, szobafestést
vállalunk. 06-70/226-4216
Festést, illetve mázolást vállalok. 0630/5917-382
Tetőszerkezet javítás, felújítás elő
nyös áron. 06-20/2760-773
Kőművesmunka, kúpcserépkenés,
belső átalakítás, burkolás. Korrekt
áron, számlaképesen. 06-70/5898003
Villanyszerelés hétvégén is. 06-70/
514-1346

SZAKIRENT

GÉPKÖLCSÖNZŐ

BÉKÉSCSABA, BARTÓK BÉLA ÚT 8.
Nyitva: H-P 8⁰⁰-16⁰⁰ • mail@szakirent.hu

WWW.SZAKIRENT.HU

06-20/510-1050
Ács, tetőfedő, bádogos! Ereszcsatorna csere-, javítás, felújítás. Széldeszka, kalapdeszka csere, felújítás. Kúpkenés, kéménybontás, tetőbeázás,
régi tető átrakás, újralécezés, cserepezés. 06-20/521-4264
Rotálást vállalok. 06-30/369-1501
Tetőjavítás, akár teljes felújítást vállalok rövid határidővel. Ingyenes kiszállás. 06-30/095-9131

TETŐSZIGETELÉS
Kedvező ár, garancia!

% 06-20/9618-874
www.kvaderkft.hu

Vízszerelés és csőtörések javítása.
06-30/3726-448
Bármilyen bádogos munkát vállalok.
Ereszcsatorna felújítása, javítása.
Nyeregtető javítás, széldeszka, kalapdeszka, kalaplemezelése. Kúpkenés.
Tetőbeázás elhárítás. 06-70/2534765
Melegburkolást, laminált padló, PVC
padló és szőnyegpadló lerakását vállalom rövid határidővel, számlaképesen. 06-20/500-9814
Kéményépítés, javítás, kőművesmunkák, lakásfelújítás. 06-30/347-6619
A-Z-ig bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, ereszcsatornázást, Lindab-lemezelést vállalok. Hívjanak bizalommal!
06-30/792-0632
Tetőszerkezetek építése, előtetők készítése, régi tetők felújítása, tetőszerkezetek cserepezése, hőszigetelés,
gipszkartonozás. 06-20/935-8968
Sorselemzés, kártyajóslás, családi,
párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz megyek. 06-30/924-3867
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Tetők javítását, áthajtását vállalom.
06-30/5917-382
Vállalok tetőfedő, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést, széldeszkázást, ereszcsatornázást, cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, előtetők készítését. Országosan kiszállás ingyenes. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény 2021. november 15-ig. 06-30/375-9762, 06-70/
655-9878, 06-20/626-3481
Tetőszerkezetek javítását vállalom. Veszelka Mihály 06-30/522-1213
A-Z-ig mindenféle kőművesmunkát,
tetőjavításokat, alárakást, stb. vállal
számlaképesen. Megbeszélés a helyszínen. 06-30/679-3240
Használt bútorok újszerűre kárpitozása! Keressen! 06-30/465-9846,
www.karpitosmunkak.hu.
Kisebb kőműves munkákat vállalok.
06-30/481-8071
Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parkettázás, homlokzatfestés.
Lestyán Pál Békéscsaba, Gorkij u. 6.
06-30/481-8071
Bejárók (tükör) kiszedését, lerakását
vállalom. 06-70/703-7905
Költöztetés! Piacképes áron, áruszállítás garanciával. Kis-Szabó Fuvar 0630/9550-504
Szobafestést, mázolást, hőszigetelést
vállalunk, közületeknek is. 06-30/
9154-124

KÚTFÚRÁS
06-20/252-9860
Festést vállalok olcsón. Telefon: 0630/5917-382
Disznóvágást vállalok. 06-70/8507370
Redőny doktor! Redőnyök javítá
sa, újak készítése, garanciával.
Hétvégén is! 06-20/299-2233, 0670/287-7851
Zárak, redőnyök, szúnyoghálók szerelése. Kulcsmásolás. Békéscsaba,
Dobos István u. 20. 06-30/233-4550
Árok- és alapásást, tereprendezést,
valamint mindenféle áruszállítást vállalok. 06-70/703-7905
Könyvelés, KATÁS, egyéni vállalkozók, kft.-k. 06-30/7878-583
Fa kivágás, gallyazás, ágaprítás, sövény nyírás, telek tisztítás, fűkaszálás.
+36-30/2194-154 (számlaképesen)
Teljes körű, helyszíni üvegezés,
biztosítós számlára. 06-30/7423507
Kerítések, kapuk készítése. Talajfúrás.
06-30/265-2305
Gipszkarton készítés, tetőtér-beépítés, rejtett világítás, válaszfal rendszerek, rövid határidővel. 06-20/6277276
Költöztetés, lomtalanítás, szállítás.
06-70/274-4764
Redőnyjavítás, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr!
06-20/256-3324!
Számítógép gyorsszerviz! Elromlott,
lelassult a számítógépe? Hívjon most!
06-20/237-1978 Gyors helyszíni kiszállással! www.PcMedicina.hu

FÉG gázkészülékek javítása. 06-30/
9553-419
Lomtalanítást vállalok. 06-30/8353124
Különleges masszázs technikákat
vállal 40-es, szakképzett masszőrhölgy, mindennap Orosházán. Telefon:
06-30/853-9695
EGYÉB

Csorváson 15 q lé alma, száraz bab
eladó. 66/258-336
Birsalmasajt őstermelőtől eladó. 0620/532-2181
Disznóvágó asztalt, hagyatékot, régi
bútort, satut vásárolok. 06-30/2456925
Tollat, porcelánt, hagyatékot vásárolok. 06-20/920-8511
Hagyatékot, régiséget, mindenfélét
veszek. Megbízható. 06-30/308-9416
Hagyatékot, régi dolgokat, demizsont,
szerszámokat, satukat vásárolok. 0670/391-2503

HIRDETÉS
FELVÉTEL
Békéscsaba
Munkácsy u. 13.
Telefon:
66/44-33-52
E-mail:
bekesmegye@
szuperinfo

Tüzelõanyag kiskereskedés
Újkígyós, Apponyi u. 1.

Tölgy, bükk, konyhakész
34 Ft/kg Házhoz szállítással.
06-30/646-2183

EUTR: AA6365998

S Z O LG Á LTAT Á S

Ács, tetőfedő, bádogos munkák, tetőfedés, cseréplemez, trapézlemez,
cserépátrakás, fóliázás, tetőjavítás,
széldeszka, kalaplemez, ereszcsatorna. Bármilyen anyagból. 06-20/3505564

Disznóvágó asztalt, régi bútort, tollat,
gyalupadot veszek. 06-70/217-2267
BERÉNYI ÚTI HÚSBOLT

KOLBÁSZFESZTIVÁLOS AKCIÓ!

Sütőkolbász 1350 Ft/kg Hurka 750 Ft/kg
Sertés farok, fej, köröm���������� 399 Ft/kg
jéig! 1.199 Ft/kg
Sertés oldalas�����������������������
let ere
Kész
Marha oldalas����������������������
1.399 Ft/kg

06-70/615-5168, 06-20/349-1078

Békéscsabán eladó terménydaráló,
teakályha, gázpalackos gáztűzhely,
varrógép, bútor. 06-70/262-7448
Hagyatékot, régi és új dolgokat veszek. Tel.: 06-30/287-9886
Új és használt dolgot, tollat veszek,
házhoz megyek. 06-30/907-3706
Használt laptopok, számítógépek,
monitorok hibátlan működéssel és
garanciával eladók. +36-30/9202563
Online Antikvárium! Könyvfelvásárlás. 06-70/625-3685
Sok mindent veszek, házhoz megyek.
06-30/741-2122
Dunnát, párnát, használt tollat,
régi bútort veszek, hívásra házhoz
megyek. Tel.: 06-30/164-6336
Nyár, akác, kőris tűzifa eladó házhoz
szállítással. Tel.: 06-70/626-6187,
06-30/523-0302 EUTR: AA5937228
Könyvhagyatékot, könyvtárat vá
sárolok készpénzért. 06-30/2767093
Régi motorokat keresek Simson, Mz,
Etz, Jawa stb. Lehet hiányos, üzemképtelen is. Tel.: 06-20/572-5142
Dunnát, párnát, régi használt tol
lat, egyéb régiséget veszek, hívás
ra házhoz megyek. Tel.: 06-30/
852-9489
KöröspArt Galéria azonnali készpénzfizetéssel festményeket vásárol
(képcsarnokost is). 06-30/9983-766
Régi dunnákat, párnákat, és ha
gyatéki tollakat felvásárolunk. Tel.:
06-30/ 333-2906
Kártyavetés. 06-70/585-3303

Sorozatunk tizenhetedik részéhez értünk. Érdemes figyelni
most is, hogy a sorozat végén megjelenő teatotóra jó vála
szokat tudjon majd adni. A legügyesebbek között ajándékokat
sorsolunk ki.
Rendszeres olvasóinknak már ismerősen cseng a termékcsalád neve, melyet hétről hétre bemutatunk: Bihar kincse. Korábbi
lapszámainkban elmeséltük, hogy ismertük meg a bihari füvesember termékeit, hogy kerültek ezek a készítmények a Csabai
BioKlinika polcaira, majd a Bihar kincse termékcsalád részletes
ismertetésébe fogtunk. Azóta sokan hívtak, érdeklődtek az írásokban szereplő termékekről, úgyhogy lássuk, a tizenhetedik
Bihar kincse teakeveréket!
Az ősszel együtt megérkeztek a hidegebb napok, amikor már
oda kell figyelnünk arra, hogy mit is veszünk fel. Aki hajlamos
felfázásra, húgyúti fertőzésekre, annak ez természetes, hiszen
nem éppen felemelő élmény újra és újra átélni a vesék körüli
fájdalmat. Egy jó úszás, illetve télen, egy kemény hógolyócsata
után az első legyen, hogy leveszi a vizes fürdőruhát, illetve az
elázott ruhadarabokat, majd üljön be egy kád, forró vízbe.
A megfelelő folyadékmennyiség bevitelére is érdemes odafigyelni, így a kórokozó baktériumoknak kevesebb esélyük lesz
megtelepedni a hólyag területein.
A réteges öltözködés nap mint nap elengedhetetlen: a cipő legyen vastagtalpú és zárt, a derekat pedig érdemes sztreccs
anyagú, hosszú felsővel védeni. De ha már késő, megbetegedett, segíthet egy jó forró gyógytea is!
A tea tizenhat – a Bihar-hegységben kézzel szedett – gyógy
növény keveréke. Ezek: mezei zsurló, kukoricabajusz, pelyhes
nyír, cseresznyeszár, csalán, óriás zsurló, párlófű, aranyvessző,
tőzegeper, cickafark, tejoltófű, réti legyezőfű, nyírfa, boróka, füzike, madárkeserű.
Alkalmazási javaslat: Két evőkanál teakeveréket leforrázunk 1
liter vízzel, lefedve állni hagyjuk 15-20 percig. Az így elkészített
teából naponta minimum öt csészével fogyasszunk, étkezések

előtt fél órával. Étkezések között a
teavíz helyett is fogyasztható. Krónikus vesebetegség esetén napi két
liter is fogyasztható. A teakeveréknek mellékhatásai nincsenek. Kúraszerű alkalmazása a betegség súlyosságától függően 1-6 hónap (eltávolított vese esetén évente 2 alkalommal 3 hónap). Megelőzés céljából vesebetegségekben nem szenvedő személyek is alkalmazhatják
évente egy alkalommal 1 hónapig.
Népi gyógyászati javallat: vesekő,
vesekőképződés, húgyúti szervek
krónikus betegségei, inkontinencia,
vesék gyulladása, húgyúti fertőzések,
alsóhúgyúti fertőzések, felfázás.
Nem győzzük hangsúlyozni: teáinkat elsősorban egészségük
megőrzése, a betegségek megelőzése érdekében fogyasszák!
Ha mégis megbetegednének, ne a hivatalos orvoslás helyett,
hanem annak kiegészítéseként fogyasszák termékeinket! Mielőtt a gyógynövényeket használják, konzultáljanak orvosukkal!
A Bihar kincse gyógyteakeverékeket, kenőcsöket, tinktúrákat a
Csabai BioKlinika és Naturpatika forgalmazza Békéscsabán,
a Munkácsy u. 13. alatt, a nagy postával szemben.
Webshop: www.biharkincse.com
Kísérje figyelemmel facebook oldalunkat is, ahol még többet
tudhat meg a bihari füvesember termékeiről!
Továbbra is várjuk kérdéseiket a 06 70 419-3106 telefonszámon, vagy a biharkincse@biharkincse.com email címen.
Amennyiben tapasztalatuk van valamelyik Bihar kincse gyógyteával kapcsolatban, kérem, osszák meg olvasóinkkal! Nem leszünk hálátlanok.
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Autó Klinika

Gécs Norbert
aranykoszorús
karosszérialakatos
mester és szakoktató

Gumiszerelés
és centírozás

várakozás nélkül.

Karosszériás
munkák.

Műhely: Békéscsaba, Vandháti út 98.

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

Gipszkartonozás
Tetőtér beépítés

Minden, ami üvegezés!

OZORÁK PLUSZ Bt.

A VÍDIA UDVARBAN
E-mail: bekesfloat@gmail.com

( 06-30/3474-643

MŰANYAG és ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK
SZÚNYOGHÁLÓK, REDŐNYÖK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Plexi, polykarbonát, külső-, belső-párkányok méretre szabása.
Békéscsaba, Szerdahelyi 20.

( 66/440-718, 06-30/953-5540 * gautoklinika@gmail.com

kedvező áron,
csúcsminőségben.
Békéscsaba
4-es Honvéd utca 19.

Figyelem!

Barnaszén
házhoz szállítva!
Hazai barnaszén
forgalmazása 25 kg-os zsákokban,
raklapra csomagoltan házhoz szállítva
közvetlenül a kitermelőtől!

aKCiÓ!

1 raklap (1 t) 40 db 25 kg-os
kis zsákot tartalmaz
(A raklap nem bontható!)

(szállítási költséggel együtt) bruttó ára

Raklapos diószén 46.990 Ft/tonna (46,99 Ft/kg)
Raklapos borsószén 43.180 Ft/tonna (43,18 Ft/kg)
Megrendelését a www.ormosszen.hu
honlapon keresztül tudja leadni.
Hazai szenet közvetlenül a bányától,
Felsőnyárádról!
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Az árak 2021. november 30-ig érvényesek.

www.ormosszen.hu
KÖVETKEZŐ

LAPZÁRTA

11. 03.
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